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Woord vooraf 

Kort na de Tweede Wereldoorlog had het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen-
tatie (riod) in Amsterdam besloten van een aantal exemplarische processen in 
het kader van de Bijzondere Rechtspleging de woordelijke tekst integraal uit te 
geven als bronnenpublicatie. Zo waren de processen tegen Max Blokzijl (nati-
onaalsocialistische propaganda), Robert van Genechten (justitiële collaboratie) 
en Anton Mussert (politieke collaboratie) uitgekozen en in 1946-1948 in boek-
vorm verschenen. Deze procesverslagen waren door stenografen van de Eerste en 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal vervaardigd. Voor deze krachten was in 
1948 niet meer voldoende geld beschikbaar. Met overheidssteun kon het riod in 
februari 1948 twee zogenaamde Webster Wire Recorders uit de Verenigde Staten 
aanschaffen. De wire recorder was een voorloper van de bandrecorder en werd 
door het riod ‘draadgramofoon’ (met één m) genoemd. Het eerste proces dat 
ermee werd opgenomen was dat tegen Hanns Albin Rauter (Duitse politieterreur 
en Jodenvervolging). Met dezelfde apparatuur was ook in 1948 het proces tegen 
Friedrich Christiansen (Duitse leger) opgenomen. Beide procesverslagen (‘draad-
verslagen’) verschenen begin jaren vijftig in druk. De beslissing om het proces 
tegen Richard Fiebig op te nemen voorzag in een leemte, want daarin ging het om 
de Duits-Nederlandse economische betrekkingen tijdens de bezettingsjaren en de 
economische plundering vanaf september 1944. Het boek zou verschijnen in 1951.

Er kwam een kink in de kabel. Medio november 1950 had het riod name-
lijk besloten af te zien van publicatie van het proces-Fiebig.1 De kosten wogen 
niet op tegen de baten, maar het ging hier niet louter om de financiën. Als 
belangrijkste inhoudelijke reden werd in nogal omfloerst taalgebruik vermeld 
dat de kwaliteit van het proces te wensen overliet wegens de ondermaatse lei-
ding door de president van het Bijzonder Gerechtshof. Wat verzwegen werd, 
was dat door zijn optreden er geen sprake was geweest van een fair trial. De 
president van het hof had zich partijdig opgesteld en het de verdachte boven-
dien onmogelijk gemaakt zich adequaat te verdedigen. Een dergelijk optreden 
van een rechter paste wellicht in een dictatuur als nazi-Duitsland maar zeker 
niet in de rechtsstaat die Nederland wilde zijn. Het was uiteraard niet oppor-
tuun om luttele jaren na de Duitse bezetting te komen met een integraal ver-
slag van een proces tegen een Duitse oorlogsmisdadiger waaruit zonneklaar 

1  Nota van dr. A.E. Cohen aan het directorium van het riod betreffende de werkzaam-
heden van de afdeling Bronnenpublicaties, 09.11.1950, niod, 707, 1052.
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bleek dat het niet voldeed aan rechtsstatelijke maatstaven.
Drie delen van het proces tegen Fiebig waren intussen al uitgetypt door 

riod-medewerkster Lore Heilbrunn-Grages. De beslissing om af te zien van 
publicatie hiervan betekende evenwel dat de uitgetypte tekst van de aan de zaak 
gewijde zittingen voor de Rotterdamse kamer van het Bijzonder Gerechtshof  
te ’s-Gravenhage op  2 mei en 14 juni 1949 en die voor de Bijzondere Raad van 
Cassatie op 4 november 1950 onvolledig bleven. Weliswaar waren de teksten 
nog gecorrigeerd, maar van tijdens de terechtzittingen in Rotterdam voorge-
lezen processen-verbaal waren alleen de eerste en laatste zin opgenomen en 
werd voor het overige verwezen naar het strafdossier. Hetzelfde gold voor de 
pleitnota van Fiebigs advocaat Ilse Boon, waarvan een exemplaar door haar 
was overhandigd aan het hof. Daarentegen waren de interrupties tijdens haar 
pleidooi door hofpresident Nico Bink en procureur-fiscaal (openbaar aankla-
ger) Frans van Voorst tot Voorst, en het slotwoord van Fiebig opgenomen in het 
uitgetypte draadverslag. Op het riod was men er niet aan toegekomen om de 
talloze verbasterde persoonsnamen  te verbeteren – zij waren door de slechte 
akoestiek in de rechtszaal en de soms gebrekkige articulatie van de dramatis 
personae niet goed verstaan door de bewerkster Lore Heilbrunn. Ten slotte 
wemelde het door de hele tekst van bijna vierhonderd A4’tjes van de taalfouten, 
zowel in het Nederlands als in het Duits – het was indertijd haastwerk geweest. 
Ondanks deze onvolmaaktheden is het uitsluitend aan deze papieren weergave 
te danken dat men zich heden ten dage een zo nauwkeurig beeld kan vormen 
van het proces-Fiebig. De geluidopnames van dit proces zijn namelijk verloren 
gegaan, doordat men de kostbare spoelen voor hergebruik gewist heeft.1 Dit 
geldt overigens voor alle door het riod destijds met de wire recorder opgeno-
men processen in het kader van de Bijzondere Rechtspleging.

De Rotterdamse kamer van het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag had Fie-
big in juni 1949 veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens zijn medewer-
king aan het inschakelen en het daarna plunderen van de Nederlandse industrie 
ten behoeve van de Duitse oorlogvoering. In cassatie werd de sententie (het von-
nis) vernietigd. De bezwaren van de Bijzondere Raad van Cassatie kwamen in 
hoofdzaak op het volgende neer. De Raad beschikte niet over voldoende gege-
vens om de gevallen van vrijwillig en onvrijwillig verkregen inschakeling door 
Fiebig te onderscheiden. In geval van vrijwillige inschakeling was Fiebig volgens 
de Bijzondere Raad niet strafbaar, zodat met betrekking tot dit punt een ontslag 
van rechtsvervolging had moeten volgen. Onderzocht moest worden in welke 
gevallen van onvrijwillige inschakeling Fiebig dwang had gebruikt. Voorts viel 

1  Van het proces-Fiebig bestaat geen beeldmateriaal. 
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woord vooraf 

niet met genoegzame zekerheid  op te maken of Fiebig bij alle plunderingen in 
zodanige mate betrokken was geweest, dat hij daarvoor als dader strafrechte-
lijk aansprakelijk moest worden gesteld. 

Op deze beide punten van de tenlastelegging was volgens de Bijzondere Raad 
van Cassatie nader onderzoek vereist en daarom verwees hij de zaak naar de 
bijzondere strafkamer van de rechtbank in Amsterdam, waarop de rechtsmacht 
van het inmiddels opgeheven Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam was overge-
gaan. Hierna raakte de zaak volledig in het slop omdat de justitiële autoriteiten 
niet uit de voeten konden met de opgedragen taak. Met als gevolg dat er nooit 
een einduitspraak zou komen. De strafzaak-Fiebig werd, zoals dat in het rech-
terlijk jargon heet, opgelegd ter verjaring.

De publicatie van dit procesverslag is van evident belang voor de (rechts)his-
torische wetenschap. Zij is illustratief voor de wijze waarop zo kort na Tweede 
Wereldoorlog processen werden gevoerd tegen Duitse oorlogsmisdadigers en 
zogenaamde politieke delinquenten – met te veel emotie (uitmondend in par-
tijdigheid) en vooral te weinig kennis van zaken. Een vooraanstaand lid van 
het toenmalige Openbaar Ministerie stelde niet voor niets dat de Bijzondere 
Rechtspleging anders zou zijn verlopen, indien justitie destijds de beschikking 
had gehad over het complete werk van dr. L. de Jong.1

Vanwege de leesbaarheid zijn er minieme zuiver stilistische verbeteringen in 
de procestekst aangebracht. Verder zijn uiteraard de taalfouten gecorrigeerd. 
Aan de hand van het strafdossier konden verhaspelde persoonsnamen alsnog 
juist worden weergegeven, en niet opgenomen delen uit processen-verbaal wor-
den aangevuld. Alle verbeteringen hebben uitsluitend betrekking op de vorm en 
laten de inhoud onaangetast.2

Ten slotte, dit boek verschijnt tegelijk met de door mij geschreven monografie 
over Richard Fiebig waarin het tegen hem gevoerde strafproces uitgebreid aan 
de orde komt.

Monique van Kessel (niod) ben ik veel dank verschuldigd voor het persklaar 
maken van het manuscript. Bij het nalopen van de Duitse procestekst mocht ik 
de hulp ontvangen van Ingrid en Detlef Heine die ik hiervoor zeer dankbaar ben.

Joggli Meihuizen  Amsterdam, februari 2018

1  Aldus mr. W.P. Bakhoven, respectievelijk advocaat-fiscaal bij het bg in Amsterdam 
en de brvc (en nadien advocaat-generaal bij de hr). Zie Joggli Meihuizen, Nood-
zakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de 
Tweede Wereldoorlog, Amsterdam, 2003, 743-744.

2  In dit procesverslag is de moderne spelling toegepast. Het strafdossier inzake Fie-
big bevindt zich in na, cabr, 50 en een soort schaduwstrafdossier in niod, doc 1, 
476.
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Bijzonder Gerechtshof te ’s-Gravenhage,  
5de Kamer te Rotterdam

Openbare terechtzitting van maandag 2 mei en dinsdag 14 juni 1949 in het 
Paleis van Justitie aan de Noordsingel 117 te Rotterdam 

president1: mr. N.J. Bink (1897-1980)
rechtsgeleerd raadsheer: mr. A.J.M. Oonincx (1893-1968)
militair raadsheer:  luitenant-kolonel F.E. van der Staay (1886-1956)
procureur-fiscaal2:  mr. F.J.G. baron van Voorst tot Voorst  

(1913-1993)
griffier: mr. W.J.S. van Hoorn (1923-1956)

Strafzaak tegen
Richard Hermann Robert Franz  Fiebig (1899-1983), gedetineerd

getuigen: generaal H.G. Winkelman (1876-1952)
 mr. W.E.A. de Graaff (1904-1997)
 C.H. Teschmacher (1884-1965)
 dr. L.F.W. Nolte (1898-1956)
 ir. F.Q. den Hollander (1893-1982)
 mr. Th. Bodde (1890-1950)
 H.P.M. van Rosmalen (1891-1981)
 A. Flesche (1892-1986)
 H.-J. Fahrenholtz (1911-1991)
 J.P. van Heijst (1878-1956)
 G. Kruijff (1904-1978)
 dr. R. Leopold (1901-1974)

advocaat: mej.mr. I. Boon (1915-2002)
tolk: H. Flaumenhaft (1892-1964)

1  Deze term was destijds gebruikelijk in plaats van de volgens het Wetboek van 
Straf vordering juiste aanduiding ‘voorzitter’.

2  Gedurende het proces werd Van Voorst tot Voorst door de president ten onrechte 
aangesproken met ‘advocaat-fiscaal’.
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Openbare terechtzitting van maandag 2 mei 1949 
Eerste zittingsdag, aanvang 10.00 uur

president: De zitting is geopend.
[Beëdiging van tolk Herman Flaumenhaft]
president: [tot Fiebig] Verstaat u Nederlands?
fiebig: Nicht so gut, Herr Präsident, dass ich der Verhandlung folgen kann.
president: Nicht so…
fiebig: Nicht so gut, dass ich der Verhandlung folgen kann.
president: Goed, u bent Richard Fiebig, geboren te Kiel, 9 november 1899.
fiebig: Ja.
president: Bent u gedetineerd?
fiebig: Ja.1

president: Ik vermaan u oplettend te zijn op hetgene wat u zult horen.
fiebig: Ja.
procureur-fiscaal: Edelgrootachtbare heren, deze verdachte is gedag-

vaard om terecht te staan terzake dat hij in het tijdvak mei 1940- mei 1945 in 
Nederland opzettelijk tijdens de door Duitsland onder andere tegen Nederland 
gevoerde aanvalsoorlog, in Duitse krijgs- en/of staatsdienst werkzaam zijnde 
als Beauftragter des Reichsministers für Bewaffnung und Munition, als Vorsit-
zer des Sparstoffausschusses, later genoemd Sparstoffkommission, als Leiter of 
Vorsitzer der Gauhauptstelle Technik, als Haupt der Hauptabteilung Technik 
des Generalkommissariats für Finanz und Wirtschaft, als Vorsitzer des Beira-
tes der Zentralauftragstelle, als Rüstungsobmann, als Vorsitzer der Rüstungs- 
und Beschaffungskommission, als Stellvertreter des Generalkommissars für 
Finanz und Wirtschaft voor wat betreft de Hauptabteilung Wirtschaft en de 
Hauptabteilung Soziale Verwaltung, als Beauftragter für die Niederlande des 
Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion, in deze functies of in een 
of meer dezer functies en/of in een of meer andere functies met schending van 
wetten en gebruiken van de oorlog:

1. heeft medegewerkt ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel en ten 
behoeve van de Duitse oorlogvoering – door uit te voeren of mede uit te voe-
ren voor wat zijn arbeidsterrein betrof de Duitse politiek van inschakeling in 
verband met de door Duitsland gevoerde oorlog van het bedrijfsleven en van 
de bedrijven in de bezette gebieden ten dienste van die oorlogvoering – aan 

1  In de Cellenbarakken van de Strafgevangenis in Scheveningen.
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de inschakeling en omschakeling alsmede aan de rationalisering en exploitatie 
van het gehele Nederlandse bedrijfsleven of van een deel van het Nederlandse 
bedrijfsleven en van vele of meerdere Nederlandse bedrijven, voor zover uit 
een Duits oogpunt voor de Duitse oorlogvoering van belang, ten dienste van 
de Duitse oorlogvoering, welke inschakeling ten dele vrijwillig in belang van 
de Nederlandse industrie, van de Nederlandse bedrijven en van de Nederlan-
ders werd verkregen, ten dele onvrijwillig door de dreiging van bedrijfssluiting 
of van andere zakelijk en/of persoonlijk schadelijke of nadelige maatregelen 
en door de nood der oorlogsomstandigheden, welke inschakeling nimmer zou 
zijn verkregen indien Nederland niet ten gevolge der oorlogshandelingen was 
gaan behoren tot door en – naar de mening van de Duitse overheid tevens – ten 
behoeve van Duitsland bezet gebied en wel zonder enige rechtens redelijker-
wijze aanvaardbare grond met name anders dan ter voorziening, althans ver 
uitgaande boven de voorziening in de behoeften van het Duitse bezettingsleger 
in Nederland;

2. heeft medegewerkt ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel en ten 
behoeve van de Duitse oorlogvoering – door uit te voeren of mede uit te voeren 
voor wat zijn arbeidsterrein betrof, de Duitse politiek van plundering, roof en 
leeghalen, in verband met de door Duitsland gevoerde oorlog, van de bezette 
gebieden – aan het wegvoeren en weghalen naar Duitsland van goederen in 
Nederland aanwezig, behorende aan Nederlandse eigenaren en niet aan de 
Nederlandse Staat, welk wegvoeren en weghalen vanwege de Duitse bezetter 
systematisch geschiedde ten nadele van de Nederlandse volkshuishouding en 
ten nadele van de eigenaren of bezitters, zonder hun toestemming en zonder 
enige rechtens redelijkerwijze aanvaardbare grond, zijnde mede als gevolg van 
zijn – verdachtes – handelen machines en materiaal en edele metalen naar Duits-
land weggevoerd in totaal voor een waarde van meerdere miljoenen guldens, 
althans in totaal voor een zeer grote waarde.

president: Haben Sie das verstanden?
fiebig: Ja, ich habe es verstanden.
president: Sie haben das schon früher gelesen?
fiebig: Jawohl, ich habe es schon gelesen und mir übersetzen lassen.
president: Ist es richtig, dass Sie Beauftragter des Reichsministeriums für 

Bewaffnung und Munition gewesen sind?
fiebig: Ja.
president: Und Vorsitzer des Sparstoffausschusses?
fiebig: Ja.
president: Leiter, Vorsitzer der Gauhauptstelle Technik?
fiebig: Ja.
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president: Haupt der Hauptabteilung Technik des Generalkommissariats 
für Finanz und Wirtschaft?

fiebig: Ja.
president: Vorsitzer des Beirates der Zentralauftragstelle?
fiebig: Ab 1943.
president: Rüstungsobmann?
fiebig: Ja.
president: Stellvertreter des Generalkommissars für Finanz und Wirt-

schaft?
fiebig: Nein. 
president: Das sind Sie nicht gewesen?
fiebig: Nein, ich war Vertreter für die Hauptabteilung Wirtschaft und 

Soziale Verwaltung ab September ’44. Ich hatte lediglich die Dienstaufsicht zu 
führen, aber ich war nicht Stellvertreter des Generalkommissars.

president: Vorsitzer der Rüstungs- und Beschaffungskommission?
fiebig: Ja.
president: Beauftragter für die Niederlande des Reichsministeriums für 

Rüstung und Kriegsproduktion?
fiebig: Das ist vorher schon gesagt, Herr Präsident, das ist dasselbe, Beauf-

tragter des Reichsministers für Bewaffung und Munition, der hieß ab ’43 für 
Rüstung und Kriegsproduktion, das ist ein und dasselbe.

president: Dan doe ik mededeling van de stukken BI-A, B, C en D, juffrouw 
Boon.1

advocaat: De schema’s?
president: Waren Sie Militär?
fiebig: Ich war während des Krieges… kurz vor dem Kriege eingezogen 

und bis zum April, Mai 1940 beurlaubt gewesen, und dann bin ich uk gestellt 
geworden, war aber in meiner Tätigkeit auch gleichzeitig Wehrmachtsgefol-
ge.2

president: Als hoedanig bent u hier opgetreden, civiel of militair?
tolk: In welchen Eigenschaft sind Sie hier aufgetreten?
fiebig: Als Beauftragter von Todt, ich war aber an militärische Bedingungen 

gebunden.
president: Stond het militair gezag boven mijnheer?
fiebig: Nein, voran stand die Sache des Reichsministers für Bewaffnung und 

Munition. Sie war aber abhängig in einem bestimmten Rahmen von den Verein-

1  Schema’s van Duitse instellingen in Nederland gedurende de bezetting.
2  Unabkömmlichstellung (UK) is vrijstelling van dienstplicht wegens persoonlijke 

onmisbaarheid.
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barungen zwischen dem Oberkommando der Wehrmacht und dem Reichs-
minister für Bewaffnung und Munition.

president: U stond dus niet onder militair gezag bij uw bereik?
fiebig: Ja, zum Schluss war ich dem Oberbefehlshaber West beziehungsweise 

dem Chef der Heeresgruppe B, erst General Model, und nachher General Blas-
kowitz verantwortlich.

procureur-fiscaal: Sinds wanneer is dat geweest?
fiebig: Ab September.
procureur-fiscaal: Vanaf september ’44.
fiebig: Und vorher dem Wehrmachtbefehlshaber in Bezug auf die Vereinba-

rungen zwischen okw und meinem Minister.
president: Welke militaire rang had u?
fiebig: Ich war Vizewachtmeister.
president: Heeft u kennis genomen van het Landoorlogreglement?
fiebig: Später, jetzt während meiner Detinierung.
president: Früher nicht?
fiebig: Nein, ich bin nur in großen Zügen unterrichtet worden, wie man 

beim Militär selbstverständlich unterrichtet wird. Gewisse Grundkenntnisse 
werden einem, wenn man beim Militär ist, vermittelt, über die Dinge, die man 
als Soldat zu tun hat, oder nicht zu tun hat.

president: Dus u hebt geen kennis genomen van het Landoorlogreglement?
fiebig: Nein. 
president: Hoe kon u dan uw bevoegdheden beoordelen?
fiebig: Ich habe ja keine Exekutivbefugnisse gehabt, Herr Präsident, son-

dern ich hatte eine rein technische Aufgabe zu lösen. Die Exekutivbefugnisse 
lagen beim Reichskommissar. Wenn ich irgendwelche Wünsche des Ministers 
für Bewaffnung und Munition zu vertreten hatte, hatte ich sie erst beim Reichs-
kommissar zu vertreten, um überhaupt die Voraussetzung für meine Arbeit zu 
bekommen, und meine Arbeit lag ja nicht auf verwaltungstechnischem Gebiet, 
sondern auf rein wirtschaftlich-technischem Gebiet.

president: Welke bevoegdheden had u “auf rein wirtschaftlich-technischem 
Gebiet”?

fiebig: Meine Aufgabe war, alle technischen Voraussetzungen zu schaffen, 
die für eine ökonomische Zusammenarbeit zwischen Holland und Deutschland 
notwendig waren, insbesondere nachher,  nach ein, zwei Monaten des Beginnes 
der Besatzung, die Voraussetzung für die Auftragsverlagerung.

president: Ja, das war Ihre Aufgabe. Aber welche Befugnisse hatten Sie?
fiebig: Ich hatte praktisch keine Verwaltungsbefugnisse. Ich konnte also 

weder eine Verwaltungsverordnung erlassen, noch eine Verwaltungsverord-
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nung geben, die meinen Forderungen irgend einen rechtlichen Nachdruck 
gegeben hätte. Ich hätte, wie ich schon sagte, wenn irgend welche Wünsche da 
waren, sie dem Reichskommissar zu unterbreiten, beziehungsweise wenn sie 
nicht von besonderer Bedeutung waren, dem zuständigen Generalkommissar 
für Finanz und Wirtschaft, Dr. Fischböck, und hatte dessen Zustimmung ein-
zuholen, um meine Aufgaben durchzuführen.

president: Welke bevoegdheden had de rijkscommissaris dan?
fiebig: Nach meiner Auffassung sämtliche Verwaltungsbefugnisse.
president: En Fischböck?
fiebig: Sämtliche Verwaltungsbefugnisse auf dem ökonomichen Gebiet.
president: Waaraan ontleenden zij die?
fiebig: Bitte?
tolk: Woran haben sie diese Befugnisse entnommen?
fiebig: Ich verstehe die Frage nicht.
tolk: Die Frage ist: der Fischböck hat diese Befugnisse gehabt. Wer gab ihm 

diese?
fiebig: Der Reichskommissar.
president: Und der Reichskommissar, woher hatte der seine Befugnisse?
fiebig: Nach meiner Kenntnis und Unterrichtung von der deutschen Regie-

rung, von der obersten Führung.
president: Had dan de Duitse regering hier iets te zeggen?
fiebig: Ja, als Besatzungsmacht hatte sie gewisse Verpflichtungen und diese 

Verpflichtungen hatte sie durchzuführen.
president: Welke verplichtingen?
fiebig: Das Land nach Möglichkeit wirtschaftlich, ökonomisch so in Gang 

zu halten, dass die Menschen leben könnten.
president: Het Duitse Rijk had toch alleen maar militair gezag hier.
fiebig: Dazu bin ich international rechtlich nicht genügend unterrichtet 

um mich mit dieser Frage auseinandersetzen zu können, Herr Präsident, denn 
die Verhältnisse lagen ja für mich so. Ich bekam von meinen deutschen Obe-
ren einen Auftrag, und zwar vom Reichsminister, damals Dr. Todt, mich an 
den Reichskommissar zu wenden, mit der mir gestellten Aufgabe, der Schaf-
fung der technischen Voraussetzungen, für eine wirtschaftliche Zusammen-
arbeit zwischen Holland und Deutschland. Mit diesem Aufrag habe ich mich 
mit dem Verantwortlichen, mir genannten Reichskommissar in Verbindung 
gesetzt.

president: Toen trad u op als ‘Zivilbeamter’?
fiebig: Dann habe ich mich mit den militärischen Stellen in Verbindung 

gesetzt, und habe ihnen ebenfalls meinen Auftrag erläutert, habe mir von den 
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beiden zuständigen Stellen, dem Wehrmachtbefehlshaber, und seinem Stabchef, 
damals dem Oberst Schwabedissen, die Sanktionierung meiner Arbeit geben 
lassen.

president: Ik dank u wel. U kunt gaan zitten. Wilt u voorlezen de lijst van 
getuigen?

griffier: Als getuigen zijn gedagvaard ten behoeve van de verdediging: gene-
raal Winkelman, Schepers, Leopold, Kruijff, Den Hollander, Teschmacher, 
Van de Voort, Nolte, Bodde, Van Rosmalen, Fahrenholtz, Flesche, F.W. van 
Heijst en J.P. van Heijst. Ik mis hier, mijnheer de president, de getuige De Graaff 
die is ook als getuige à decharge gedagvaard, is mij bekend.

procureur-fiscaal: Ik geloof dat de verdediging persisteert voor het 
horen van deze getuige (De Graaff). Ik zal het dan ook erg prettig vinden, 
waar mr. de Graaff aanwezig is, dat deze getuige alsnog op de getuigenlijst 
werd geplaatst.

advocaat: Als getuige à charge.
procureur-fiscaal: U hebt hem gedagvaard als getuige à decharge en als 

zodanig blijft hij gehandhaafd, omdat ik wens dat deze getuige gehoord wordt. 
U hebt hem toch gedagvaard?

advocaat: Ik heb hem gedagvaard en ik heb de dagvaarding weer in laten 
trekken.

procureur-fiscaal: Maar u hebt hem niet opgegeven aan de griffier.
advocaat: Nee, omdat ik het later ingetrokken heb.
procureur-fiscaal: U hebt het telefonisch gezegd dat het niet nodig was.
advocaat: Telegrafisch. 
president: Zo, dan de eerste getuige.
advocaat: Mijnheer de president, zou ik van u mogen vernemen welke 

bewijsstukken u in deze zaak wilt bezigen en voorlezen, omdat daar natuurlijk 
mijn verweer en ook het horen van de getuigen min of meer van afhangt? Als in 
deze zaak geen getuigen à charge zijn, moet dus het bewijsmateriaal geheel uit 
het dossier gehaald worden.

president: Ja.
advocaat: Ik weet niet welke stukken u als zodanig wilt gebruiken. In het 

dossier zijn verschillende mappen waarop staat: “staat niet in dagvaarding” en 
dergelijke. Dus ik weet niet wat u allemaal daaruit wilt gebruiken. 

procureur-fiscaal: Ik geloof niet dat het nodig is dat eerst de stukken wor-
den voorgelezen en het bewijs wordt geconstrueerd. Eerst de getuigen à charge: 
die zijn er niet, dan de getuigen à decharge, en dan kan ten slotte de president 
bepalen welke stukken worden voorgelezen.

advocaat: Jawel, het was alleen een verzoek van mij.
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president: Juffrouw Boon, het overgrote gedeelte van het dossier zal in het 
geding worden gebracht. Ik ben voornemens voor te stellen sommige dingen niet 
voor te lezen, maar als voorgelezen te beschouwen. Maar ik zal een heel groot 
aantal stukken laten voorlezen of laten meedelen. De dossiers voor zoverre er 
op staat dat zij in de dagvaarding zijn vermeld, zullen ook voor het overgrote 
gedeelte in het geding worden gebracht. En uit de andere dossiers de punten die 
bevestigen kunnen datgene wat in de dagvaarding staat. Dat is wat ik u zeggen 
kan. U moet zich daarop voorbereiden dat al datgene wat van belang kan zijn in 
deze zaak inderdaad ook naar voren gebracht wordt, dat niets achterwege blijft. 
Wie wilt u als eerste getuige voorbrengen?

advocaat: Generaal Winkelman.
president: Generaal Winkelman.
procureur-fiscaal: Ik had wel graag, dat De Graaff verder aanwezig was 

bij de verhandeling in verband met het verhoor van Nolte die Verwalter van 
Philips is geweest.

president: Staat u nog eens op. Uw beroep is?
fiebig: Ingenieur.
president: Uw woonplaats?
fiebig: Hiddesen bei Detmold.
president: Hoe spelt u dat?
fiebig: H i d d e s e n
[Getuige Henri Gerard Winkelman, 72 jaar, gepensioneerd generaal, wonende 

te Soesterberg. Beëdiging.]
president: Wat hebt u generaal Winkelman te vragen?
advocaat: Excellentie, was u opperbevelhebber van Land- en Zeemacht in 

de oorlogsdagen van mei ’40?
getuige winkelman: Ja.
advocaat: Beschouwde u zich als de gevolmachtigde van de regering na haar 

vertrek?
getuige winkelman: Ja.
president: Juffrouw Boon, mag ik u even onderbreken. Gelooft u dat het 

lang duurt?
advocaat: Nee.
president: [tot Winkelman] Anders zou ik u een stoel aanbieden, maar als 

het niet erg lang duurt…
advocaat: Als generaal Winkelman liever wil gaan zitten…
getuige winkelman: Nee.
president: [tot de advocaat] Gaat uw gang maar. Wat is de tweede vraag?
advocaat: De tweede vraag was of zich generaal Winkelman beschouwde 

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   20Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   20 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



21

bijzonder gerechtshof te ’s-gravenhage, 5de kamer te rotterdam 

als gevolmachtigde na het vertrek van de regering.
getuige winkelman: Ik was als zodanig aangewezen.
advocaat: Is het juist dat u op 19 mei ’40 door wijlen mr. Van Haaren, 

destijds burgemeester van Schiedam, gevraagd is welke houding verschillende 
maatschappijen die bij de bespreking aanwezig waren, ten aanzien van Duitse 
opdrachten moesten aannemen?1

getuige winkelman: Of dat 19 mei is geweest dat kan ik mij niet meer 
herinneren, maar daar is een bespreking geweest onder andere ook bij de bur-
gemeester van Schiedam.

procureur-fiscaal: Als ik in dit verband even aan de generaal zal mogen 
opmerken dat het gaat om Fiebig, een Duitser, die terechtstaat wegens het 
omschakelen en inschakelen van het Nederlandse bedrijfsleven ten behoeve van 
het Duitse oorlogspotentieel en op de tweede plaats wegens het weghalen en 
plunderen van machinerieën uit Nederland, ook ten behoeve van Duitsland. Nu 
bent u enigermate georiënteerd in welke sfeer deze zaak ligt.

getuige winkelman: Dan kan ik hier dadelijk aan toevoegen dat bij deze 
bespreking de naam ‘Fiebig’ niet ter sprake is gekomen.

advocaat: Is u toen op die bespreking de vraag gesteld, ik meen dat de heer 
Teschmacher deze vraag stelde, of Duitse opdrachten aanvaard moesten worden?

getuige winkelman: Daarover is in deze bespreking inderdaad gesproken.
advocaat: Welk antwoord hebt u op die vraag gegeven?
getuige winkelman: Kan ik u niet meer woordelijk meedelen.
advocaat: Nee, nee.
getuige winkelman: Maar de strekking was dat opdrachten voor de 

Duitsers op dit gebied niet mochten worden uitgevoerd, alleen wanneer dit 
geschiedde onder dusdanige pressie dat men kon spreken van nooddwang. Dit 
heb ik later, vier dagen na deze bespreking, met dezelfde heren met nog enige 
anderen daarbij herhaald, en heb als voorbeeld genoemd om het te verduidelij-
ken – want daar is blijkbaar een misverstand geweest – dat wanneer een werk-
man aan de werkbank stond en een Duitser kwam en houdt een revolver op ’s 
mans borst en zegt “je moet doorwerken”, dat we dan van die man niet konden 
eisen dat hij een held was en zei “nou, schiet mij maar dood”, en dat in een der-
gelijk geval een doorwerken voor de Duitsers toegelaten was naar mijn mening.

advocaat: Is er bij die bespreking ook gesproken over het vervaardigen van 
munitie?

1  Zie uitvoerig over de door generaal Winkelman aan de metaalindustrie (in het bij-
zonder de scheepsbouw) gegeven richtijnen in mei 1940: Joggli Meihuizen, Nood-
zakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de 
Tweede Wereldoorlog, Amsterdam, 2003, hoofdstuk 1, paragraaf 3, 30-107.
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getuige winkelman: Niet dat ik mij herinner. Het is later bij een vorige 
zaak die hier behandeld is, is dit wel ter sprake gekomen… toen is meegedeeld 
dat ik zou gezegd hebben, zelfs munitie mag gemaakt worden voor de Duitsers.1 
Ik kan mij niet voorstellen dat ik dat gezegd heb, want als toelichting kan ik u 
meedelen dat in een gesprek met voor de Duitsers niet met de eerste de beste, 
met Göring, een hoogst onaangename discours is geweest, omdat ik hem mee-
deelde, of hij mij verweet, dat ik verboden had dat Hembrug [Artillerie-Inrich-
tingen] door zou werken voor de Duitsers. Ik kan mij dus niet voorstellen dat ik 
wel zou gezegd hebben: munitie mag gemaakt worden.

advocaat: Is het juist…u hebt zojuist gezegd dat u later, vier dagen later, 
een brief geschreven heeft, of een mening te kennen gegeven heeft over het niet 
mogen meewerken. Ik meen dat het een brief was van 27 mei. Weet u nog mis-
schien wie deze brief geconcipieerd heeft? Was dat kolonel Schepers? Of mijn-
heer Den Hollander?2

president: De verdachte is geen Nederlandse collaborateur.
advocaat: Dat zal ik ook niet willen beweren, mijnheer de president.
getuige winkelman: Ik kan het u niet zeggen.
advocaat: Goed. Waren de ‘Aanwijzingen’ van de regering van 1937 u 

bekend toen de oorlog uitbrak?
getuige winkelman: De geheime ‘Aanwijzingen’? Ja.
advocaat: Is er aan uw mening dat het niet geoorloofd was aan de industrie 

zonder meer deel te nemen aan de Duitse opdrachten, ruchtbaarheid gegeven? 
Of kunt u dat niet beoordelen?

getuige winkelman: Ik weet niet wat u onder ruchtbaarheid verstaat.
advocaat: Algemene bekendheid.
getuige winkelman: Als opperbevelhebber heb ik herhaaldelijk brieven 

geschreven in deze zin, ook voor de industrie.
president: Heeft u niet met Göring de grootste ruzie gehad over deze 

geschiedenis? 

1  Aldus ir. A. Knape (directeur van de Rotterdamsche Droogdok Maataschappij 
(RDM), proces-verbaal Bijzonder Gerechtshof ’s-Gravenhage inzake directie 
scheepswerf Wilton-Fijenoord, 27.02.1948. Meihuizen, Noodzakelijk kwaad, 
38.

2  Winkelman schreef op 27.05.1940 twee brieven waarin hij het vervaardigen en 
repareren van oorlogsmateriaal afkeurde en ongeoorloofd verklaarde. De eerste 
brief was aan ir. G.A. Kessler (directeur Hoogovens). De andere brief aan C. Ringe-
ling (secretaris-generaal departement van Defensie) was opgesteld door ir. F.Q. den 
Hollander (directeur Artillerie-Inrichtingen) en kapitein J.D. Schepers (hoofd van 
de Juridische Afdeling  van het Hoofdkwartier). Meihuizen, Noodzakelijk kwaad, 
72-81.
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getuige winkelman: Naar aanleiding hiervan, zoals ik zo-even hier mocht 
opmerken. 

president: Ik herinner mij in mei ’40 van uw zwager te hebben gehoord dat 
u de grootste herrie met Göring had gehad hierover.1

getuige winkelman: Ja, dat is inderdaad het geval geweest. Toen hij in 
Den Haag is geweest, ben ik bij hem geweest en toen heeft hij mij drie punten 
verweten en een van de drie punten was, dat ik het verbod had gegeven aan de 
Hembrug te werken voor de Duitsers. En toen heeft hij me getracht uit te leggen 
dat de oorlog voorbij was, en toen ik hem daarover opmerkte dat de oorlog niet 
voorbij was, dat wij nog troepen hadden in Indië en dat in Engeland troepen 
verzameld werden, toen is hij opgesprongen. Hij zou dat diezelfde middag nog 
aan zijn Führer meedelen en er was geen reden om de lankmoedige houding 
tegen de Nederlanders aan te nemen die hij tot nu toe aangenomen had.

president: Bent u kort daarop in krijgsgevangenschap gevoerd?
getuige winkelman: Het gebeurde na de verjaardag van prins Bernhard, 

op 1 juli [1940].
president: En tot die tijd hebt u uw bevoegdheden gehad?
getuige winkelman: Ik ben… ik geloof eind mei toen Seyss-Inquart kwam, 

zijn mij mijn bevoegdheden ontnomen en alleen is overgebleven die van de 
demobilisatie van de Nederlandse strijdkrachten.

president: Juffrouw Boon.
advocaat: Na de bevrijding is een proces-verbaal opgemaakt voor het dgbr 

inzake collaboratie.2

procureur-fiscaal: Ik heb u niet verstaan.
advocaat: Ik heb vernomen dat een proces-verbaal is opgemaakt voor het 

dgbr met een verklaring die generaal Van Voorst tot Voorst heeft afgelegd, dat 
dit proces-verbaal zou gaan over de collaboratie speciaal van de zware indus-
trie.3

getuige winkelman: Ik begrijp u niet goed.
advocaat: Gezamenlijk met generaal Van Voorst tot Voorst.
getuige winkelman: Dat herinner ik mij niet.
advocaat: Ik heb verder geen vragen te stellen.

1  Winkelmans zwager was de Rotterdamse advocaat mr. J. Coert senior, die kan-
toorgenoot van hofpresident mr. N.J. Bink was.

2  Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging.
3  Verhoor van generaal H.G. Winkelman en van generaal-majoor H.F.M. baron 

van Voorst tot Voorst (oom van de procureur-fiscaal), proces-verbaal van de Poli-
tieke Recherche Afdeling Collaboratie in Rotterdam inzake scheepswerf Gusto, 
06.12.1946, zie Meihuizen, Noodzakelijk kwaad, 59-61.
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procureur-fiscaal: In zijn algemeenheid was door de overval van Duits-
land op Nederland in Nederland een noodtoestand ontstaan voor het bedrijfsle-
ven. Kunt u dat onderschrijven? Ik bedoel de defensieorders waren weggevallen, 
de export over zee was verdwenen, de mogelijkheid van grondstoffen van over 
zee te laten komen was verdwenen, de industrie als zodanig bevond zich in 
moeilijkheden, laat ik het zo uitdrukken.

getuige winkelman: Volkomen juist.
procureur-fiscaal: Acht u het begrijpelijk – het gaat niet over de vraag 

van geoorloofdheid of niet geoorloofdheid van collaboratie – maar acht u het 
begrijpelijk dat, wanneer van Duitse zijde aandrang wordt uitgeoefend om te 
gaan werken – ik zeg nog niet ten behoeve van wie – dat de Nederlandse indus-
trie daaraan gevolg geeft?

getuige winkelman: Ik kan begrijpen dat men dat een verklaring daarvoor 
vindt, maar ik vind het onder geen omstandigheden te verdedigen.

procureur-fiscaal: Nee, het gaat ook niet over de vraag van geoorloofd-
heid of niet, maar acht u het begrijpelijk dat de Nederlandse industrie die moest 
draaien, aan het werk ging? Noodzakelijk zelfs zou men kunnen zeggen, of laat 
ik het dan zo stellen: ten behoeve van Nederland ging werken.

getuige winkelman: Nee, dat vind ik niet omdat wanneer men ging wer-
ken, men het niet in de hand had om dat te laten zijn ten behoeve van Neder-
land. Wanneer er dus mogelijkheid was dat er weer wel grondstoffen kwamen 
en dat er doorgewerkt was dan zou dat niet zijn geweest voor Nederland, en dat 
vind ik dus niet te aanvaarden.

procureur-fiscaal: Het is natuurlijk moeilijk te scheiden de vraag van 
begrijpelijkheid en van geoorloofdheid, maar ik kan mij voorstellen dat als men 
een industrie-apparatuur heeft die stil dreigt te vallen, dat men die weer tracht 
als industrieman in gang te houden. Men heeft toch ook zijn verantwoordelijk-
heid tegenover de arbeiders.

getuige winkelman: Ik kan dat niet begrijpen ten opzichte van de industrie 
die producten maakt die nuttig kunnen zijn voor de Duitsers. Wanneer het was 
voor aardewerkkommen, om een voorbeeld te noemen, dan kan ik mij voor-
stellen dat men zegt: voor Nederland wil ik wel doorwerken. Maar wanneer 
iemand komt op het gebied van artikelen die nuttig kunnen zijn voor de strijd 
en hier zeer zeker zouden worden aangewend ten nutte van de bezetter en niet 
ten nutte van Nederland dan vind ik dit niet een begrijpelijk motief om door te 
gaan.

procureur-fiscaal: U hebt een korte ambtsperiode gehad tot de komst 
van Seyss-Inquart, maar is u overigens op gronden van algemene bekendheid 
bekend dat van Duitse zijde dwang werd uitgeoefend om te gaan werken?
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getuige winkelman: Ja, de indruk heb ik gekregen.
procureur-fiscaal: De indruk. U kunt dat natuurlijk niet aangeven want u 

was in krijgsgevangenschap, maar ik bedoel als man van ontwikkeling en van 
wat u hoorde in uw krijgsgevangenschap.

getuige winkelman: Zonder twijfel werd die dwang uitgeoefend. Werd de 
dwang ook uitgeoefend ten behoeve van de Duitse oorlogvoering of alleen om 
het Nederlandse industriële leven ten behoeve van Nederland te herstellen? Wij 
moeten hier onderscheid maken. Ja zeker. Dat geloof ik allerminst. Ik kan het 
niet bewijzen, maar ik geloof het allerminst.

procureur-fiscaal: Naar uw oordeel…
getuige winkelman: Ik geloof het allerminst: alles wat de Duitsers deden, 

deden zij voor henzelf.
procureur-fiscaal: Was voor henzelf en niet voor Nederland. Nederland 

stond ook op industrieel gebied, wat de industriële, de economische sector 
betrof, achter bij Duitsland naar uw oordeel?

getuige winkelman: Naar mijn mening zonder enige twijfel.
procureur-fiscaal: Zonder enige twijfel. Anders heb ik geen vragen meer, 

mijnheer de president.
president: U had natuurlijk het militair gezag vóór dat de regering weg was.
getuige winkelman: Ja, mijnheer de president.
president: Wanneer is dat u ontnomen?
getuige winkelman: Toen Seyss-Inquart gekomen is. Die heeft mij niet wil-

len erkennen. Hij wou rechtstreeks werken met de secretarissen-generaal van de 
verschillende departementen.

president: Oefende Seyss-Inquart het militair gezag uit?
getuige winkelman: Nee, civiel.
president: Hebt u ertegen geprotesteerd?
getuige winkelman: Dat ik niet erkend werd?
president: Dat Seyss-Inquart civiel gezag ging uitoefenen.
getuige winkelman: Nee.
president: In het algemeen, dat is u bekend ook als generaal, mag een bezet-

ter alleen maar werken met een militair bezettingsapparaat.
getuige winkelman: Maar dat was het ook. Alles wat betrekking had op 

het militaire ging niet rechtstreeks naar Seyss-Inquart, maar ging via generaal 
Christiansen.

procureur-fiscaal: Alles wat met het civiele te maken had, ging niet via 
Christiansen, maar via Seyss-Inquart. Seyss-Inquart nam de civiele bevoeghe-
den over.

getuige winkelman: Hij heeft de civiele bevoegdheden overgenomen.
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president: Dat komt wel te pas bij een inlijving van een land, maar niet bij 
een militaire bezetting. Hij trad niet als militair op, daarvoor was generaal 
Christiansen die onder hem stond, maar hij oefende hier het civiele gezag uit 
niet als bezetter, maar als inlijver dus eigenlijk.

getuige winkelman: Feitelijk wel, ja. Feitelijk wel, ja.
procureur-fiscaal: De toestand in België en Frankrijk, het onbezette 

gedeelte daargelaten, was in wezen wat bezettingsmacht betreft toch ook anders 
in vergelijking met Nederland. Er was een militair Befehlshaber – laten wij ons 
tot België beperken, terwijl hier in Nederland hadden wij de Wehrmachtbefehls-
haber wat Christiansen was, en hadden wij ernaast een politiek bezettingsap-
paraat. Dat is een feit van algemene bekendheid, maar het is wel goed het nog 
even uit uw mond te horen.

getuige winkelman: Ja zeker.
procureur-fiscaal: De verdachte wil een vraag stellen.
fiebig: Verzeihen Sie, Herr General, darf ich eine Frage stellen? Mir sind 

beim dgbr zwei Dossiers vorgelegt worden, und zwar aus dem Jahre 1945, 
in denen Sie Stellung nehmen über diese beiden Besprechungen, die hier eben 
erwähnt worden sind, und Herr General Voorst tot Voorst. Dort drücken Sie 
sich in dem Dossier in der Richtung aus, dass Sie entsetzt gewesen sind, darü-
ber, mit welcher Bereitwilligkeit die Industrie sich um diese deutschen Aufträge 
bemüht hat. Können Sie sich an diese Dossiers erinnern, so aus dem Jahre ’45?

getuige winkelman: Nee, mijnheer.
procureur-fiscaal: Laat ik het verdachte gemakkelijk maken. U zult mis-

schien na de bevrijding inderdaad ontzet geweest zijn over de collaboratie van 
Nederland met de vijand.

getuige winkelman: Ja, maar ik herinner mij niet dat ik een verklaring heb 
afgelegd.

procureur-fiscaal: U herinnert zich niet dat u een verklaring heeft afge-
legd, maar uw persoonlijke opvatting kan inderdaad geweest zijn dat het Neder-
landse bedrijfsleven nogal sterk gecollaboreerd heeft.

getuige winkelman: Inderdaad.
fiebig: Darf ich noch eine zweite Frage stellen? Wenn Sie der Auffassung 

sind, Herr General, dass unter Druck gearbeitet worden ist von deutscher Seite, 
dann ist es doch eigentümlich, dass Sie 1945 in einem Dossier und auch Herr 
General Voorst tot Voorst festlegt, dass es notwendig war, eine zweite Sitzung 
einzuberufen, weil scheinbar Ihre Ausführungen in der ersten Sitzung nicht 
richtig verstanden worden sind, denn ich habe das Dossier gelesen, ich kann 
es zwar nicht wortgetreu wiedergeben, aber da heißt es ausdrücklich, dass Sie 
eingangs, bei der Eröffnungsrede bei der zweiten Sitzung gesagt haben, dass 
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Sie scheinbar auf der ersten Besprechung falsch verstanden worden sind, in 
Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Deutschen, und Sie drücken sich dann 
in dem Dossier nur in der Richtung aus, dass Sie nicht die Zusammenarbeit für 
normale Geschäfte verurteilen, sondern dass Sie sich lediglich in der Richtung 
ausdrücken, dass reine Rüstungsaufträge, nehmen wir das Beispiel Hembrug 
an, wo es sich um Munitionserzeugung, Gewehrerzeugung und Geschützerzeu-
gung handelt… Können Sie sich an das Dossier nicht mehr besinnen?

getuige winkelman: Deze voorstelling is niet helemaal juist. De tweede 
bespreking, in de eerste plaats, is niet van mij uitgegaan. Ik heb daar geen oproep 
voor gegeven, maar het is aan mij verzocht, hetgeen ik heb toegestaan, en dat 
gehoor was iets uitgebreider dan bij de eerste zitting, bij de eerste vergadering, 
en ik heb mijn standpunt naar mijn mening op dezelfde wijze voorgebracht als 
in de eerste. Maar toen stond op een van de heren die de eerste keer aanwezig 
was geweest en die vertelde: maar generaal, de vorige keer hebt u iets anders 
gezegd, toen hebt u gezegd, dat wij mochten wél werken voor de Duitsers. En 
toen heb ik gezegd: klaarblijkelijk is er een misverstand, nu, ik zou het nog met 
een voorbeeld duidelijk maken. Het is dus níet juist dat ik in mijn inleiding 
heb gezegd: deze vraag berust schijnbaar op een misverstand. Dit misverstand 
is gebleken tijdens de bespreking en ik heb het onmiddellijk weerlegd met het 
voorbeeld dat ik u zojuist noemde.

procureur-fiscaal: De generaal kan als hij wil misschien vertrekken. Of 
hebt u hem nog nodig, juffrouw Boon?

advocaat: Nee.
president: Goed, u kunt vertrekken als u wenst.
getuige winkelman: Gaarne.
[Getuige Willem Ernst August de Graaff, 44 jaar oud, adviseur voor buiten-

landse betrekkingen van de nv Philips te Eindhoven. Beëdiging.]
president: Ik weet niet of u weet waarover het gaat?
getuige de graaff: Nauwelijks, mijnheer de president. Ik heb de tenlaste-

legging gehoord.
president: Juffrouw Boon, wat hebt u de getuige te vragen?
advocaat: Mijnheer De Graaff, welke functie hebt u bij Philips gedurende 

de oorlog gehad?
getuige de graaff: De functie van secretaris van de directie.
advocaat: Bent u uit dien hoofde in contact met de verdachte Fiebig gekomen?
getuige de graaff: Ik heb nooit contact met de heer Fiebig gehad.
advocaat: Is u in contact met de Rüstungsinspektion gekomen?
getuige de graaff: Nooit.
advocaat: Welke functie heeft Nolte bij u gehad?
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getuige de graaff: Nolte had de functie van Verwalter gedurende een 
zekere periode.

procureur-fiscaal: Was daar door Philips om gevraagd of werd hij door 
de Duitsers toegewezen?

getuige de graaff: Hij werd door de Duitsers opgelegd.
procureur-fiscaal: Kunt u aan het hof verklaren, waarom deze Verwalter 

bij Philips kwam? Had dat een bepaalde oorzaak?
getuige de graaff: Het Reichsluftfahrtministerium heeft een aantal malen 

Verwalters gestuurd om te proberen Philips in het gareel van de oorlogsvoorbe-
reidingen te krijgen en omdat het niet lukte, werd er nogal gewisseld.

president: Wie deed dat?
getuige de graaff: Dat deed het Reichsluftfahrtministerium. 
president: En de Verwalter werd aangesteld door wie?
getuige de graaff: Door Göring persoonlijk.
advocaat: Mijn cliënt wou enige vragen stellen.
president: Hebt u geen vragen meer?
advocaat: Op het ogenblik niet, mijnheer de president.
president: Dan komt eerst het hof.
procureur-fiscaal: Ik zou graag enige vragen willen stellen. Mijnheer De 

Graaff, u was kennelijk gedagvaard – en telegrafisch is later de dagvaarding inge-
trokken – om te adstrueren de stelling van verdediging en verdachte, dat dankzij 
de collaboratie van het bedrijfsleven in het algemeen in Nederland het werk van 
deze verdachte voor de inschakeling en voor de omschakeling van het Neder-
landse bedrijfsleven ten behoeve van de Duitse oorlogvoering mogelijk is geweest, 
zodat dus niet de nadruk komt te liggen op de handelingen van de verdachte, en 
het apparaat van verdachte, maar op het Nederlandse bedrijfsleven zelf. Er is 
blijkbaar, zoals ik gezegd heb, daarvan afgezien. Hebt u enige reden om te ver-
moeden waarom daarvan is afgezien? Dat u eerst als getuige à decharge…

getuige de graaff: Ja, ik begrijp u.
procureur-fiscaal: … en later… Hebt u vermoedens?
getuige de graaff: Vermoedens inderdaad… Ik heb inderdaad een telefoon 

en een telegram gekregen dat de dagvaarding als niet uitgebracht moet worden 
beschouwd. Als inderdaad de opzet is geweest, en dat zal wel bij een getuige à 
decharge, om een bepaalde stelling die u noemt ‘collaboratie van het bedrijfs-
leven’ te staven, dan kan ik mij voorstellen dat men aanvankelijk gedacht heeft 
in mij iemand te hebben aan wie misschien collaboratie kan worden tenlaste-
gelegd, en dat men te elfder ure ontdekt heeft dat de situatie geheel omgekeerd 
was. Dat is de enige verklaring die ik kan…

president: Juist ja.
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procureur-fiscaal: U bent regelmatig gedurende de Duitse bezetting naar 
Zwitserland gegaan? Als ik me goed herinner is dat 22 maal geweest. Deed u 
dat in belang van de Duitsers?

getuige de graaff: Nee, uitsluitend in het belang van de geallieerden. Ik bracht 
gegevens over en had inderdaad gedurende al die bezettingsjaren, van begin ’41 af, 
iedere keer contact in Zwitserland met zowel Nederlandse als Amerikaanse autori-
teiten. Telefoneerde ook met New York, enzovoort. En alles wat ik deed geschiedde 
voortdurend in overleg met de geallieerden. De Duitsers vermoedden dit niet.

procureur-fiscaal: Juist. Dit is ook gehonoreerd. U hebt daar na de bevrij-
ding, als ik mij goed herinner, een brief gekregen van dr. Somer, het hoofd van 
Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering.

getuige de graaff: Ja.
procureur-fiscaal: Een dankbetuiging voor de zeer belangrijke diensten 

die u voor het Bureau Inlichtingen toentertijd in Londen hebt verricht.
getuige de graaff: Ja, inderdaad.
procureur-fiscaal: U hebt ook nog een verklaring gekregen van Field-

marshall Montgomery?
getuige de graaff: Inderdaad.
procureur-fiscaal: Voor dezelfde…
getuige de graaff: Voor dezelfde gedragingen.
procureur-fiscaal: Het was dus zo dat eigenlijk bij Philips door topfiguren 

gebruik gemaakt werd van Duitsers om buiten hun weten belangrijke dingen te 
doen tegen de Duitsers.

getuige de graaff: Inderdaad. Het was een soort kunstmatig opgebouwd, 
ik zou bijna zeggen, kaartenhuis. Want het was zeer precair en kwetsbaar 
natuurlijk (en er zijn ook wel een slachtoffers gevallen, maar dat is gelukkig niet 
veel geweest), waar ieder een rol speelde. In het ene geval was het weigering van 
bepaalde diensten en in het andere geval het spelen van de komedie van mede-
werking, maar in elk geval en zonder uitzondering met het enige doel om een 
maximale sabotage van de Duitse oorlogvoering te bereiken.

procureur-fiscaal: Dat was de opzet.
getuige de graaff: Dat was de opzet van de hele topleiding van Philips. 

Topleiding en verdere leiding zou ik willen zeggen en…
procureur-fiscaal: Ja, de topleiding, daar versta ik het hele apparaat van 

ingenieurs onder, dus niet alleen de directie.
getuige de graaff: Ja, inderdaad. Ik moet zeggen dat de leiding van de 

arbeiders en van alle andere categorieën van het bedrijf de grootst mogelijke 
steun gehad heeft.

procureur-fiscaal: Het is natuurlijk moeilijk voor u om dit te waarderen 
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als insider van Philips, maar als ik zeg dat Philips in het belang van de Neder-
landse zaak gewerkt heeft, kunt u niet anders doen dan dit te onderschrijven?

getuige de graaff: Ja, dat is onbetwistbaar.
procureur-fiscaal: Het is onbetwistbaar, ja, dat is een notoir algemeen 

bekend feit.
getuige de graaff: Ja.
procureur-fiscaal: Dit waren de vragen.
president: Was dat het algemene streven bij Philips niet te werken voor de 

Duitsers?
getuige de graaff:  Dat was het streven van de hele directie, mijnheer de 

president. Ieder op zijn wijze, naarmate van de mogelijkheden die zijn functie en 
persoonlijke aanleg hem gaf. Dat was communis opinio.

president: En toch was Philips ingeschakeld zoals het hier in de dagvaarding 
heet: in de productie voor het Duitse oorlogspotentieel, of is dat niet zo?

getuige de graaff: Dat is inderdaad zo, dat wil zeggen, Philips is tot op 
zekere hoogte, ingeschakeld in deze vorm, dat Philips opdrachten kreeg die 
naar mogelijkheid gesaboteerd werden, maar die op deze manier minder resul-
taat voor de Duitsers opleverden dan wanneer Philips botweg gezegd had: we 
werken niet. Dan was de zaak overgenomen en dan had men effectief en met 
ambitie gewerkt, dus dat was een kwestie van tactiek.

president: Wat was de overweging om… Zoals u net vertelde was het bedrijf 
overgenomen… dus het is niet vrijwillig gebeurd dat er gewerkt is voor de Duitsers?

getuige de graaff: Nee, nooit vrijwillig gebeurd.
president: Het is tenlastegelegd aan Fiebig dat bedrijven in het algemeen 

zijn ingeschakeld, dat dit deels vrijwillig gebeurde, deels onvrijwillig. Waartoe 
dwong men u nou?

getuige de graaff: Bij Philips is het onvrijwillig gebeurd. Men dwong Phi-
lips in alle vormen. Ik heb niet alles persoonlijk meegemaakt, omdat ik uit de 
aard der zaak gezien, wat de procureur-fiscaal vermeldde, een beetje achter 
de schermen bleef. Maar men dwong Philips onder andere in deze vorm dat 
gedreigd werd, dat wanneer bepaalde orders niet werden opgenomen inderdaad 
gedreigd werd dat dan ernstige gevolgen te verwachten zijn. Het waren soms 
vage bedreigingen, maar het waren ook bedreigingen van: dan laten wij de hele 
directie arresteren. Wat ook weleens gebeurd is. Mijnheer Philips is twee keer 
in arrest geweest en er zijn nog meer…1

1  Bedoeld wordt ir. F.J. (Frits) Philips (1905-2005), tijdens de Tweede Wereldoorlog 
de topman van Philips in Nederland. Hij zat vanaf mei 1943 enige tijd gevangen in 
Kamp Vught. Toen in augustus 1944 wederom arrestatie dreigde, dook hij onder. 
De Graaff bracht deze correctie zelf aan in een brief aan de president van het Bij-
zonder Gerechtshof ’s-Gravenhage, 13.05.1949.
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president: Wanneer is mijnheer Philips in arrest geweest?
getuige de graaff: Na de Meistaking [in 1943]. Het is nu zes jaar geleden 

dat een aantal mensen van ons bedrijf werden doodgeschoten in dat verband, 
en later nog in verband met een gecompliceerde constructie waarbij het nodig 
werd geacht, dat een bepaalde Nederlandse mijnheer directeur-generaal van 
Philips zou worden en een zekere goodwill bij de vennootschap zou verkrij-
gen – bij voorbaat door de heer Philips zogenaamd uit de gevangenschap te 
bevrijden.

president: Dus de bedreiging geschiedde ook tegen de persoon?
getuige de graaff: Inderdaad.
president: De bedreiging is ook af en toe ten uitvoer gebracht.
getuige de graaff: Die is ook ten uitvoer gebracht.
president: De inschakeling van Philips, als die niet gebeurd was, zou u niet 

gewerkt hebben voor de…
getuige de graaff: Zou ik zeker niet gewerkt hebben voor de Duitse oor-

logvoering.
president: Was u bang voor bedrijfssluiting?
getuige de graaff: Wij waren bang voor bedrijfssluiting en overneming 

niet zo zeer om het financiële nadeel, want wij hadden de hoop en het vertrou-
wen dat het na de oorlog hoe dan ook (ook door het feit dat een deel van de 
Philips-werken in Amerika was) weer in orde zou komen. Maar bedrijfssluiting 
zou met zich meegebracht hebben de deportatie van 20.000 mensen naar Duits-
land!

president: Werd er gedreigd tegen personen van de directie met nadelige 
gevolgen voor hen?

getuige de graaff: Ook dat. De bedreiging tegen personen van de directie 
zou dan ook uiteindelijk weer tot gevolg gehad hebben deportatie van de men-
sen die nu nog door hen werden beschermd.

president: Ja. En nu datgene wat voor de Duitse belangen werd gedaan, 
gedwongen of omdat men het zo het meest praktisch vond. Was dat uitsluitend 
voor de verzorging van het bezettingsleger?

getuige de graaff: Dat was niet uitsluitend voor de verzorging van het 
bezettingsleger. Dat waren goederen. Ik ben helemaal niet technisch onderlegd, 
maar dat waren in ieder geval artikelen die nodig waren voor de oorlogvoe-
ring in een concrete zin en dat werd dan ook in hoogste mate gesaboteerd. De 
sabotage concentreerde zich op deze dingen, maar men accepteerde in sommige 
gevallen, altijd gedwongen, direct of indirect om deze sabotage te kunnen toe-
passen.

president: Wanneer Nederland niet bezet was, was dus hiervan niets geko-
men?
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getuige de graaff: Geen sprake van, zeker niet.
president: Weet u ook of Fiebig een rol gespeeld heeft in deze geschiedenis 

ten aanzien van Philips?
getuige de graaff: Ik heb met de heer Fiebig nooit persoonlijk contact 

gehad. Maar ik had wel contact gehad met de heer Philips en wist dat de heer 
Fiebig door hem beschouwd werd, en ook was degene die achter deze opdrach-
ten stond en van wie de dreiging uiteindelijk uitging, al had hij die ook niet 
uitgesproken. “Anders zou Fiebig dit of dat doen.” Dat was een gebruikelijke 
term.

president: Juffrouw Boon, in dat verband zou ik dan meedelen de brieven 
van de heer Fiebig over de gevangenhouding van de heer Philips. Wilt u ze voor-
gelezen hebben? Er is een dossier brieven waaruit blijkt, dat Fiebig zich verzet 
heeft tegen de vrijlating van mijnheer Philips en dat die dat pas goed vond dat 
dit zou gebeuren, nadat zekere maatregelen waren doorgevoerd. Herinnert u 
zich die niet?

advocaat: Oh ja, die uit de laatste mappen.
procureur-fiscaal: In de map-Philips zit dat.1

advocaat: Ja. Het is niet nodig. Die kunt u als voorgelezen beschouwen.
president: Het is niet nodig in dat verband, het zal ophouden.
president: En mijnheer De Graaff, bent u ook nog bij Philips geweest, of is 

Philips ook leeggehaald en geplunderd?
getuige de graaff: Het is inderdaad geplunderd, dat wil zeggen Philips is 

in een betrekkelijk korte tijd, voordat de Duitsers wegtrokken, leeggehaald en 
toen hebben zij juist essentiële dingen meegenomen. Maar ik was niet aanwe-
zig, want ik ben op 25 augustus ’44 met een laatste zending documenten voor 
de invasie naar Zwitserland gegaan en ik heb alleen maar indirecte weten-
schap.

president: Dus hoe dat weghalen is gegaan, wie daar een rol bij speelde, dat 
weet u niet?

getuige de graaff: Alleen van horen en zeggen en wel op een aanneme-
lijke manier, het zijn niet alleen praatjes. Ik heb bij mijn terugkomst kunnen 
constateren dat van de Rüstungsinspektion opdrachten waren uitgegaan hier-
over.

president: De Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, is dat ook nog iets?2

getuige de graaff: Dat is geweest nadat in het zuiden de bevrijding is 
geweest en toen was ik afgesneden van…

1  Dossier A4, deel vi (Het beheer der nv Philips te Eindhoven).
2  De Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (nsf) te Hilversum, een dochterbedrijf 

van Philips, was de grootste radio-en zenderfabriek van Nederland.
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president: Daaromtrent hebt u eerst na de oorlog gehoord dat de hele boel 
weg was?

getuige de graaff: Ja, gehoord en bovendien later in Hamburg op papier 
gezien. Dat wil zeggen, in zoverre als toen in Engelse handen waren papieren 
(door de Duitsers geëvacueerd uit Nederland) vermeldende dat de Rüstungsin-
spektion het leeghalen van de Seintoestellen Fabriek en ook van de fabriek Pope 
in Venlo gelast had.

president: Heeft u daarvan nog Anforderungsbescheinigungen gezien?
getuige de graaff: Ik heb ze wel gezien. Ik kan niet zeggen door wie ze 

getekend waren. Ik herinner mij niet…
president: Herinnert u zich niet dat er “Dienststelle” op stond met de naam 

“Fiebig”?
procureur-fiscaal: Linksboven in de hoek staat op alle dingen “Richard 

Fiebig”, eerst een of andere naam en dan komt “Richard Fiebig”.
getuige de graaff: Het spijt mij wel, maar ik herinner mij niet…
president: Nee, nee, ik dank u wel. U hebt nog iets te vragen?
fiebig: Darf ich den Zeugen fragen, ob er mich während der 5-jährigen 

Besatzungszeit persönlich kennen gelernt hat?
president: Dat heeft de getuige al gezegd.
getuige de graaff: Ich habe Sie nicht kennen gelernt.
fiebig: Ja. Sie haben vorhin gesagt, von der Rüstungsinspektion wären 

die Aufträge gegeben. Sind Sie der Auffassung, dass meine Person und meine 
Dienststelle mit der Rüstungsinspektion identisch ist?

getuige de graaff: Ich habe überhaupt keine Auffassung darüber. Ich 
zitiere nur, was ich wirklich hörte und da ist mir immer nur die Rüstungsin-
spektion in Zusammenhang mit Ihnen, oder Sie in Zusammenhang mit der 
Rüstungsinspektion, erwähnt worden.

fiebig: Haben Sie jemals festgestellt, dass von mir aus Drohungen in der 
Richtung, dass wenn Philips irgend eine Aufgabe nicht erfüllte, von mir Dro-
hung auf Betriebsschließung gestellt worden ist?

getuige de graaff: Das konnte ich nicht feststellen, weil ich nie mit Ihnen 
in Verbindung gewesen bin. Ich habe es wiederholt gehört, und zwar von Herrn 
Philips und anderen führenden Mitgliedern des Philipsdirektoriums.

fiebig: Darf ich Sie fragen, wann Herr Philips Ihnen das gesagt hat?
getuige de graaff: Wiederholt, ich weiß nicht, ob das in 2, 3, oder ’44 

gewesen ist, aber in ’41 wie gesagt nicht einmal, sondern mehrere Male.
fiebig: Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass ich Herrn Philips nur 

einmal persönlich kennen gelernt habe, ’43, im Oktober, dass er dort zwei Stun-
den bei mir im Büro war, und ich mich gerade um seine Haftentlassung, dass 
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er nicht wieder verhaftet würde, bemüht hatte.1 Hat Herr Philips Ihnen gesagt, 
dass er mit dem Direktorium über zwei Stunden bei mir gewesen ist?

getuige de graaff: Ja, ich weiß, dass er mal bei Ihnen gewesen ist, aber ich 
habe auch nicht gesagt, dass Herr Philips diese Drohung von Ihnen persönlich 
vernommen hatte.

fiebig: Aha.
procureur-fiscaal: Dat is het ’m juist: de naam ‘Fiebig’ had een dreigende 

klank, dat voor u persoonlijk, net als het begrip sd voor Nederland, iets heel 
ergs betekende. Zo had, op economisch gebied wat de industriële sector betrof, 
de naam ‘Fiebig’ een bepaalde klank van dreiging. Als dit niet gebeurde, wie 
zou er dan iets doen? Niet Fiebig persoonlijk, maar de Dienststelle van Fiebig, 
Außenstellenleiter of een of andere…

fiebig: Darf ich darauf aufmerksam machen, dass ich mit dem Betrieb Phi-
lips bis ’43 überhaupt nichts zu tun gehabt hatte. Aber ich möchte eine andere 
Frage stellen. Die erste Frage, die hier gestellt wurde, war die Frage über die 
Einsetzung einer deutschen Verwaltung, und auf welcher Grundlage sie erfolgt 
ist. Ist es Ihnen bekannt, dass die Einsetzung der deutschen Verwaltung erfolgt 
ist auf Grund der Feindvermögensverordnung, weil Philips kurz vor Beginn der 
Besetzung den Hauptsitz seines Betriebes nach Curaçao verlegt hatte und, dass 
das die Grundlage zur Einsetzung des Verwalters, als des Verwalters für Feind-
vermögen, war? Sie sind doch im Generalsekretariat gewesen?

getuige de graaff: Das ist die rechtliche Grundlage gewesen, aber gerade 
die deutschen Verwalter haben wiederholt persönlich zum Ausdruck gebracht, 
dass es sich handelt um die Einschaltung von Philips in den deutschen Kriegsap-
parat, und das gefördert werden muss und das sie deshalb da wären.

fiebig: Ja, das ist mir durchaus bekannt, aber die Rechtsgrundlage, und das 
ist ja wohl entscheidend für den Ausgang der Entscheidung. Es muss Ihnen 
auch bekannt gewesen sein, als Direktionssekretär, dass die Frage, gerade der 
Sitzverlegung gerade auch später eine entscheidende Rolle gespielt hat, in Bezug 
auf die Einflussnahme auf die Philips-Unternehmungen, die nicht innerhalb des 
deutschen Hoheitsbereiches lagen, nehmen wir beispielsweise an: Schweden.

getuige de graaff: Ja, es sind viele Streitigkeiten darüber gewesen und wir 
waren immer froh, dass die Direktion ihren Sitz verlegt hatte, denn das hat die 
Möglichkeit gegeben, bedeutendes niederländisches Kapital zu retten.

fiebig: Dann ist die Frage aufgetaucht, in wieweit Philips aus der Zusammen-
arbeit im niederländischen Interesse Vorteil gehabt hat. Wissen Sie zufälliger-

1  De ontmoeting van Fiebig met ir. F.J. Philips vond plaats in restaurant Royal in 
Den Haag op 12 juli 1944.
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weise, wie hoch die Dividenden während des Krieges bei Philips waren? Waren 
sie niedriger als vor dem Kriege, oder waren sie zumindest ebenso hoch, oder 
höher?

getuige de graaff: Ich weiß nicht mehr, aber ich nehme an, dass man 
danach gestrebt hat, sie so hoch wie möglich zu machen, um den Leuten, die 
in dieser Zeit in jeder Hinsicht bedrängt waren, die Möglichkeit zu geben, zu 
leben.

fiebig: Wissen Sie die Höhe der Aufträge, die Philips ausgeführt hat?
getuige de graaff: Keine Ahnung, nein.
fiebig: Wissen Sie, dass es über 200.000.000 Gulden gewesen sind?
getuige de graaff: Hat man sie ausgeführt, hat man sie mangelhaft ausge-

führt, oder nicht?
fiebig: Erstklassig ausgeführt.
getuige de graaff: Ja? Man könnte das eigentlich nicht behaupten.
fiebig: Sie sagen, es wären Sabotagen vorgekommen. Können Sie mir ganz 

spezielle Sabotagen nennen, wo und was ist sabotiert worden?
getuige de graaff: Nein, leider nicht. Da müssen Sie sich an den techni-

schen…
fiebig: Ich frage ja nur, weil Sie als Direktionssekretär doch auch einen Ein-

blick in die Gesamtzusammenhänge haben.
getuige de graaff: Ich hatte kaum einen Einblick, weil Philips mich in der 

Praxis fast völlig der alliierten Kriegsführung zur Verfügung stellte, so dass ich 
diese Funktion als Direktionssekretär nur als Maske gebrauchte.

procureur-fiscaal: Was het zo, dat u de gegevens hebt doorgegeven naar 
Londen voor het bombardement van Philips?

getuige de graaff: Die heb ik niet doorgegeven, maar misschien heb ik ze 
ook bij me gehad. Dat is wel mogelijk bij de vele films. Maar Philips heeft zijn 
eigen bombardement geprovoceerd.

procureur-fiscaal: Noemt u dat een sabotageact of niet?
fiebig: Ich will erst andere Fragen stellen.
procureur-fiscaal: Nee. Ik vraag u dit: is dat een sabotageact of niet?
fiebig: Ich bitte, Herr Präsident, ich werde versuchen, dies durch eine Frage…
procureur-fiscaal: Ik vraag een rechtstreeks antwoord: ja of nee?
fiebig: In meinen Augen nicht. Nachher ist mit Herrn Tromps Hilfe der 

Betrieb mit allen Mitteln wieder aufgebaut worden und er hat mehr geleistet als 
vorher. Die gesamte Röhrenfertigung bei Philips betrug 30 % der gesamtdeut-
schen Fertigung überhaupt.

getuige de graaff: Mag ik even opmerken dat inderdaad na het eerste 
bombardement in ’42 de zaak weer op poten gezet is en dat toen de nieuw 
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aangekomen machines in bepaalde hoeken van de fabriek verzameld waren en 
opgesteld waren, de gegevens weer naar Londen zijn gegaan en op 30 maart 
[1943] juist die hoeken van de fabriek weer zijn gebombardeerd.

fiebig: Ja, dann ist es eigenartig, dass Sie mit weniger Maschinen mehr 
geleistet haben, als vorher mit mehr Maschinen. Aber ich möchte eine andere 
Frage stellen. Sie erklären, für die Engländer gearbeitet zu haben. Wenn ich den 
Auftrag von Dr. Todt bekam hierher, wurde mir gesagt: um Philips brauchen 
Sie sich auch technisch überhaupt nicht zu kümmern, da sitzt einer der besten 
Vertrauensmänner, der v-Männer, und dabei wurde mir Ihr Name genannt. 
Daraufhin habe ich mich auch um Philips nicht mehr gekümmert.

president: Anders had u het wel gedaan?
fiebig: Im Technischen war mir sowieso der Einfluss entzogen, da die 

Rüstungsinspektion ausschließliche Aufsicht über Philips hatte, und ich nur 
ganz allgemein über technisches Vorschriftenwesen bis ’43…

president: Ja, ja, Sie sagen, dass Sie sich nicht um Philips gekümmert haben, 
weil es nicht nötig war.

fiebig: Ja.
president: Wenn es nötig gewesen wäre, hätten Sie sich doch wohl geküm-

mert?
fiebig: Ein wesentlicher Teil, dass ich mich von Philips überhaupt absen-

tierte, ist diese Unterrichtung gewesen, dass ich mir gesagt habe: wenn ein 
Vertrauensmann von uns dort in der Spitze mit drin sitzt, dann wird es nicht 
notwendig sein, dass ich mich besonders um die Erledigung rein technischer 
Fragen kümmere, dann wird das sicher von ganz alleine gehen.

president: Und warum haben Sie den Brief vom 21. September ’43 geschrie-
ben?

fiebig: Welcher ist es? Ich glaube, es sind zwei geschrieben worden, Herr 
Präsident.

president: “Sehr geehrter Herr Doktor”.1

fiebig: Ja.
president: Warum haben Sie diesen Brief geschrieben?
fiebig: Er hat folgenden Vorgang.
president: Sagen Sie nur…
fiebig: Das kann ich nicht mit zwei Worten erklären, Herr Präsident, weil ein 

Vorgang da vorliegt, den Sie kennen müssen, um zu verstehen, weshalb ich den 
Brief geschrieben habe. Herr Dr. Rohrer war dort eingesetzt worden, nachdem 

1  Brief van Fiebig aan dr. Herbert Rohrer (Hauptverwalter van Philips Eindhoven), 
21.09.1943.
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Herr Merkel abgelöst war, und die Frage war die: sollte Herr Dr. Nolte alleine 
das bleiben, oder sollte er unter Aufsicht von Dr. Rohrer bleiben? Dr. Rohrer 
besuchte auch mich, bei seinem Antritt, und bat um meine Unterstützung bei 
allen deutschen Dienststellen für seine Aufgabe, die darin bestand, die Röhren-
fertigung weiter zu erhöhen, als sie bisher dort stattfand. Ich habe ihm das zuge-
sagt. Daraufhin erklärt er mir, Herr Philips ist aber verhaftet, und der Vorstand 
macht bei der Auslagerung der einzelnen Philips-Betriebe infolge der Bomben-
gefahr Bedenken geltend, wenn Herr Philips nicht da ist, und stellt es praktisch 
als eine Forderung für seine Mitarbeit, dass Herr Philips frei wird. Darauf habe 
ich gesagt, das ist selbstverständlich, wenn das einen Teil der Schwierigkeiten 
ausmacht, dann müssen die Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt werden, 
und habe ihm gesagt, ich werde mich sofort mit Rauter oder mit dem Reichs-
kommissar in Verbindung setzen. Ich kenne die Gründe nicht, weshalb Herr 
Philips verhaftet worden ist. Es ist mir da immer nur am Rande bekannt gewor-
den, dass da irgendwelche Schwierigkeiten von Seiten Philips gemacht wurden, 
aber ich kannte die genauen Gründe nicht. Ich habe mich daraufhin mit Rauter 
in Verbindung gesetzt, und Rauter sagte mir, er könnte in dieser Angelegenheit 
persönlich nichts tun, da es eine Entscheidung des Reichskommissars wäre. 
Daraufhin habe ich mich persönlich mit dem Reichskommissar in Verbindung 
gesetzt, und habe ihm gesagt, wie die Dinge bei Philips liegen. Daraufhin hat der 
Reichskommissar gesagt: wenn Sie die persönliche Bürgschaft für Herrn Philips 
übernehmen, dass die Sache in Ordnung geht, dass keine weiteren Beschwerden 
kommen, bin ich mit einer Haftentlassung einverstanden, aber erst, wenn die 
Auseinanderlegung der Betriebe, die für Ende September ’43 vorgesehen war, in 
Ordnung war. Darauf habe ich ihm gesagt, ich werde unter diesen Bedingungen 
es Herrn Dr. Rohrer weitergeben, dass also ich damit einverstanden bin, und 
dass ich ferner dem Reichskommissar gegenüber die Bürgschaft übernehme, 
wenn die Betriebsauseinanderlegung bis Ende September ’43 erfolgt ist. Das 
habe ich Herrn Dr. Rohrer mitgeteilt. Und dann ist Herr Dr. Rohrer, Anfang 
September muss es gewesen sein, oder Mitte September, wieder gekommen und 
sagt mir, wie es jetzt wäre. Daraufhin habe ich ihn gefragt, ist die Auseinan-
derlegung in Ordnung. Ich kenne Herrn Philips nicht persönlich, wenn ich für 
ihn die Bürgschaft übernehmen soll, dann muss ich eine Garantie dafür haben, 
denn der Reichskommissar wünscht diese Garantie. Daraufhin hat mir Herr 
Dr. Rohrer gesagt, nein, es wird bis Ende des Monats dauern. Da habe ich ihm 
gesagt, also Rohrer, kommen Sie Ende des Monats wieder, dann können wir 
uns über diese Frage unterhalten, dann bin ich ohne weiteres bereit, diese Bürg-
schaft zu übernehmen. Dann bin ich zu Rauter und Harster gegangen und habe 
erklärt, ich wäre mit der sofortigen Haftentlassung einverstanden. Daraufhin 
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hat Rauter mit Genehmigung des Reichskommissars die Enthaftierung ausge-
sprochen, und ich wurde davon überrascht, und mir war die Bedingung gestellt, 
erst, wenn die Auseinanderlegung des Betriebes in Ordnung war.

president: Und was ist das: “Auseinanderlegung des Betriebes”?
fiebig: Die Bombenangriffe nahmen ein derartiges Gefahrenmoment an, 

dass man wünschte, dass die einzelnen Betriebe nicht mehr zusammen waren, 
sondern dass ein Teil in diese Stadt verlegt wurde oder ein Teil in diese Stadt, und 
damit sie nicht so bombengefährdet waren, denn wenn ein Komplex, nehmen 
wir beispielsweise an, sieben Betriebe auf einem Fleck liegen, und es kommt ein 
Bombenangriff, so sind unter Umständen alle sieben...

president: Hatten Sie das Recht, das zu veranlassen?
fiebig: Ich habe es ja nicht angeordnet. Ich habe nur vom Herrn Reichs-

kommissar eine Bedingung auferlegt bekommen, wenn er damit einverstan-
den war, und da ich Herrn Philips nicht kenne, habe ich diese Bedingung 
weitergegeben.

president: Hatte der Reichskommissar das Recht?
fiebig: Nach meiner Auffassung hatte er das Recht, denn er musste ja über-

haupt ein Recht haben Philips festzuhalten, nach meiner Auffassung.
president: Worauf ist diese Auffassung begründet?
fiebig: Der Reichskommissar hat sich mir gegenüber nicht geaüßert, wes-

halb… 
president: Sie haben Ihre Auffassung. Worauf ist diese Auffassung 

begründet?
fiebig: Welche, Herr Präsident?
president: Die Auffassung, welche Sie soeben auseinandersetzen. Worauf 

ist diese Auffassung begründet, dass der Reichkommissar das Recht hat? Ihre 
Auffassung.

fiebig: Meine Auffassung, dass ich annehmen musste, dass der Reichskom-
missar niemand einsperren lässt, wofür er nicht einen rechtlichen Grund hat.

president: Warum haben Sie sich so bemüht mit diesen Philips-Werken?
fiebig: Weil Philips von einem außerordentlichen Wert für die Produktion…
president: Wenn es auch einen großen Wert hatte, so hatten Sie noch nicht 

das Recht, nicht wahr?
fiebig: Das Recht nicht beim Reichskommissar die Bürgschaft zu überneh-

men, dass Philips aus der Haft…
president: War das Ihre Auffassung? Antworten Sie jetzt.
fiebig: Ich verstehe Sie nicht, Herr Präsident.
president: Es war Ihre Auffassung, dass der Reichskommissar das Recht 

hatte, sich mit Philips zu bemühen.
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fiebig: Das musste ich annehmen, wenn er die oberste Verwaltungsbehörde…
president: Nein, welches war Ihre Auffassung?
fiebig: Ja, das glaube ich auch.
president: Und worauf ist diese Auffassung begründet?
fiebig: Mir ist, wie ich von meinem Minister beauftragt wurde, gesagt wor-

den, die oberste Verwaltungsbehörde für Sie, ist der Reichskommissar.
president: Ja, Sie sagten der Reichskommissar hatte das Recht das zu tun, 

und Sie sagen nicht, worauf diese Auffassung begründet ist. Das sagten Sie nur, 
lag da ein Grund dafür vor?

fiebig: Ich habe mir nur überlegt, ich werde gebeten um Hilfe, ich habe 
gesagt: jawohl, ich bin zu dieser Hilfe bereit.

procureur-fiscaal: Was het niet zo: wij Duitsers mogen alles? Was dat niet 
de opvatting?

fiebig: Nach meiner Auffassung…
procureur-fiscaal: Nee, nee, van het hele Duitse volk: wij Duitsers mogen 

alles – afgezien van recht, rechtvaardigheid, billijk- en onbillijkheid.
president: Het was gegrond op de grote waarde van het Philips-bedrijf.
fiebig: Ich habe noch mehrere Fragen. Darf ich die stellen, Herr Präsident?
president: Beantworten Sie erst meine Frage. Es war begründet auf die Mei-

nung, dass Philips großen Wert hatte für das Deutsche Reich, deshalb haben 
Sie das Recht.

fiebig: Nein, deshalb nicht, sondern weil dieses Werk von Interesse war. Ich 
war Techniker, ich bin ja kein Verwaltungsmann. Meine Aufgabe war ja hier 
nicht Verwaltungs- und Anordnungsbefugnisse zu erteilen.

president: Nein, aber Sie dachten, dass alles was großen Wert für das Deut-
sche Reich hatte, dass Sie das Recht hatten das zu nehmen.

fiebig: Das Recht zu nehmen? Ich habe ja nichts genommen.
president: Die Deutschen.
fiebig: Ich bin der Auffassung, so bin ich erzogen worden, ich kann ja nicht 

anders denken, als ich als Deutscher erzogen bin. Ich bin erzogen worden zum 
Gehorsam gegenüber dem Staat, von Anfang an, von Jugend auf, und in dieser 
Auffassung bin ich weiter erzogen worden, dass der Staat von seinen Bürger 
nichts Unrechtes verlangt.

president: Aber wir waren Ihre Bürger nicht.
fiebig: Bitte?
president: Wir waren keine deutschen Bürger, nicht wahr? Philips war ein 

holländisches Werk.
fiebig: Ja, aber Sie haben mich eben gefragt, Herr Präsident, wie ich zu die-

sem Gedanken gekommen bin, und darauf sage ich Ihnen, ich bin so erzogen, 
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dass ich glaube was meine Oberen angeben, dass das schon Recht ist, sonst 
könn ten Sie oben nicht sitzen. So bin ich erzogen worden. Ich bin mit 17 Jahren 
Soldat gewesen, und aus dieser Auffassung bin ich auch nicht herausgekommen.

procureur-fiscaal: Dus u wilt zeggen dat u uw verstand niet hoeft te 
gebruiken. Dat alles wat van boven werd doorgegeven…

fiebig: Das wäre übertrieben, ich schätze mich selbst gar nicht sehr dumm 
ein, Herr Procureur.

procureur-fiscaal: Nee, maar dat is toch de opvatting: mijn overste geeft 
bevelen uit, dus ik doe het. Dan komt nog het verstand van Fiebig er tussendoor.

fiebig: Verzeihung, Herr Procureur, Sie müssen mir ja als Deutschen kon-
zidieren, dass wir in einer Umgebung aufwachsen, von der wir auch abhängig 
sind. Das werden Sie doch als Niederländer auch. Ich habe das immer respek-
tiert.

president: Aber, wenn ich es gut verstehe, haben Sie sich niemals gefragt, 
ob der Reichskommissar das Recht hatte das zu tun, das haben Sie sich niemals 
gefragt?

fiebig: Nein, Herr Präsident, denn bis zu dem Zeitpunkt sicher nicht, denn 
ich hatte aus meiner Tätigkeit heraus keine Möglichkeit festzustellen, dass der 
Reichskommissar etwas Unrechtes tat.

president: Sie kannten das Landoorlogreglement nicht?
fiebig: Dann müsste ich ja ein Jurist sein, verzeihen Sie, Herr Präsident, wenn 

ich das Landoorlogreglement in allen seinen Teilen so auslegen könnte, dass das 
sattelfest wäre.

president: Auslegen! Man braucht es nicht auszulegen, man braucht es nur 
zu lesen.

fiebig: Ja, ich habe mal gehört, es gibt eine ganze Menge verschiedener Kom-
mentare über das Landoorlogreglement. Es gibt zum Beispiel englische Kom-
mentare, es gibt deutsche Kommentare, es gibt holländische Kommentare, die 
alle nicht genau miteinander übereinstimmen.

president: Aber in keinem Kommentar finden Sie, dass eine zivile Behörde 
auftreten kann.

fiebig: Ja, Verzeihung, Herr Präsident, ich habe mich mit der Frage der Ein-
setzung der obersten Verwaltungsbehörde nicht befasst, weil das nicht meine 
Aufgabe war.

procureur-fiscaal: Als het maar goed voor de Duitsers was.
president: Haben Sie noch weitere Fragen?
fiebig: Ja, Sie haben verschiedene Reisen nach der Schweiz gemacht. Mit wes-

sen Hilfe, und was für Ausweise haben Sie dazu gehabt? Es wurde erklärt, dass 
nur Spionage für eine Seite… Mir ist erklärt worden, und da könnte ich auch die 
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Zeugen angeben, dass Sie mit den Ausweisen des Reichssicherheitshauptamtes…
getuige de graaff: Ja, da sie nicht gewusst haben, was sie unterschrieben 

haben.
fiebig: Aber Sie haben sich doch auch schon vor dem Kriege damit beschäf-

tigt.
getuige de graaff: Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich habe persön-

lich Kontakte in Übereinstimmung vom ersten Moment an mit der niederlän-
dischen Regierung.

fiebig: Mir ist erklärt worden, Sie wären…
getuige de graaff: Die Frage ist nicht am Platze, finde ich.
president: Warum stellen Sie diese Frage?
fiebig: Weil mit der Ausführung des Herrn de Graaff bewiesen werden sollte, 

dass Philips sich geweigert hätte, und nur unter Drohung mitgearbeitet hat. Ich 
habe zur Genüge gehört, dass Philips sich um die Aufträge gerissen hatte, dass 
sich aus dem ganzen Verhalten der Philips-Direktion sich Philips sehr um die 
Aufträge bemüht hat, dass die Abwicklung dieser Aufträge auf rein kommer-
ziellem Boden erfolgt ist, und zwar wie man das in Frieden zwischen großen 
Geschäftspartnern macht.

president: Ist das richtig?
getuige de graaff: Het is zeker juist, dat wij de schijn dikwijls gewekt 

hebben, zeer bewust, anders was het misgelopen, maar het doel was, zoals ik 
eerder uiteengezet heb, om de mogelijkheid te krijgen om te saboteren, wat ook 
gebeurde.

president: Is er wel gedreigd door de Duitsers?
getuige de graaff: Herhaaldelijk.
president: Haben Sie noch eine Frage?
fiebig: Nein, ich kann nur diese Frage wiederholen, dass ich nur feststel-

len konnte als Techniker, dass Philips weit über den Rahmen hinaus mit uns 
zu sammengearbeitet hat, auch in der Frage der Entwicklung und Forschung, 
wie man das nicht macht, wenn man nicht mit dem Partner einverstanden ist.

procureur-fiscaal: U stelt ook vast in uw rapport dat Nederland dankbaar 
mag zijn dat u hier gekomen bent, omdat u de Nederlandse industrie zo duchtig 
te paard hebt gezet.

fiebig: Das habe ich nicht in meinem Rapport geschrieben.
procureur-fiscaal: Dat zal ik straks in mijn requisitoir precies aanhalen.
fiebig: Ja.
president: Nog andere vragen?
fiebig: Nein, danke.
president: Dan wordt u bedankt, mijnheer De Graaff.
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procureur-fiscaal: Mijnheer De Graaff wil misschien vertrekken, of wil 
misschien ook blijven?

getuige de graaff: Ik wil graag blijven.
[Getuige Carl Heinrich Teschmacher, 65 jaar, scheepsbouwkundig ingenieur, 

te Schiedam. Beëdiging.]
president: Mijnheer Teschmacher, het gaat hierover. De heer Fiebig is ten-

lastegelegd in de eerste plaats, dat hij zijn medewerking heeft verleend aan het 
inschakelen en omschakelen, om dit on-Nederlandse woord te gebruiken, van 
het Nederlandse bedrijfsleven ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel, 
eventueel met dwang. En in de tweede plaats, dat hij op grote schaal Neder-
landse goederen heeft geroofd, heeft helpen roven en plunderen. Daar gaat het 
over. De verdedigster zal u vragen stellen.

advocaat: Mijnheer Teschmacher, was u op 19 mei ’40 aanwezig bij een 
bespreking waarbij generaal Winkelman ook aanwezig was?

getuige teschmacher: Ja.
advocaat: Waarom werd die bespreking gehouden? Van wie is het initiatief 

tot die bespreking uitgegaan?
getuige teschmacher: Het initiatief is genomen door de burgemeester van 

Schiedam, waar ik naar toe gegaan ben als directeur van Wilton-Fijenoord en 
hem verzocht heb antwoord  of raad te geven door het feit, dat er verschillende 
Duitse militairen bij ons op de werf kwamen en van ons werk eisten. De bur-
gemeester van Schiedam heeft zich dan telefonisch gewend aan de commissa-
ris van de koningin, Van Karnebeek. En Van Karnebeek wist niet precies hoe 
onder die omstandigheden gehandeld moest worden en wendde zich aan de 
opperbevelhebber, generaal Winkelman. Op verzoek van de burgemeester van 
Schiedam heeft toen op zondag de 19de ’s morgens om 10.00 uur een onder-
houd plaats gehad tussen de burgemeester en de opperbevelhebber, waarbij de 
burgemeester mij en de heer Knape, directeur van de Rotterdamsche Droog-
dokmaatschappij, had verzocht om als deskundigen aanwezig te zijn, omdat zij 
het technische niet beheersten.

advocaat: Herinnert u zich misschien wat op die vergadering besproken is, 
in grote trekken?

getuige teschmacher: Edelachtbare, het is negen jaar geleden. Ik herinner 
mij slechts de hoofdzaken en het kwam erop neer, dat generaal Winkelman 
op de vraag van de burgemeester of wij wel of niet moesten werken voor de 
Duitsers, bevestigend antwoordde. Ja, wij moesten werken. Op de vraag van de 
burgemeester of dit ook voor munitie gold, zegt die: ook voor munitie.

advocaat: Heeft u met admiraal Vos de Vakgroep Scheepsbouw opgericht? 
Zat u in de directie daarvan?
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getuige teschmacher: Opgericht hebben wij ze niet. Ik heb een deel daar-
aan gedaan, omdat ik als directeur van Wilton-Fijenoord uit de aard der zaak 
mede behoorde tot de vooraanstaande scheepsbouwers, en zo heb ik deel gehad 
aan de oprichting. Ik heb ook een tijdlang het voorzitterschap gehad.

advocaat: Is het u bekend dat er illegale bijeenkomsten werden gehouden 
eens in de veertien dagen speciaal op scheepsbouwgebied boven De Commerci-
eele Club in Den Haag?1

getuige teschmacher: Nee.
advocaat: Is u daar ook nooit aanwezig geweest?
getuige teschmacher:  Het is moeilijk voor mij te zeggen: illegaal of niet 

illegaal. Ik ben zeker bij besprekingen van de scheepsbouwers aanwezig geweest, 
edelachtbare, maar of dat illegaal is, durf ik niet te zeggen.

advocaat: Kunt u ongeveer, heel globaal, zeggen voor welk bedrag u gedu-
rende de oorlog Duitse opdrachten hebt uitgevoerd?

getuige teschmacher: Dat kan ik niet. Maar het is vastgesteld in de akten, 
dus het is te vinden. Ik kan het bedrag, een groot bedrag…

advocaat: Zouden het 200.000.000 gulden kunnen zijn?
getuige teschmacher: Nee.
advocaat: Meer?
getuige teschmacher: Minder. Edelachtbare, ik zou niet kunnen zeggen 

hoeveel, maar die cijfers liggen vast.
president: Geeft u maar een schatting, zo ongeveer?
getuige teschmacher: 120.000.000. Het is een schatting, edelachtbare.
advocaat: Kunt u uit hoofde van uw voorzitterschap van de Vakgroep of 

anders als scheepsbouwer, zeggen welke waarde de schepen hadden die in de 
Nederlandse werven in aanbouw waren in gevolg van Duitse opdrachten, die 
hier nog aanwezig waren bij de capitulatie in ’45?

getuige teschmacher: Dat is mij onmogelijk.
procureur-fiscaal: Was het mogelijk om die schepen weg te roven? Waar-

schijnlijk niet, dat was technisch vrij moeilijk.
getuige teschmacher: Zover zij op de helling stonden, was dit onmogelijk. 

Zover zij te water waren, was het mogelijk.
procureur-fiscaal: U weet zeker niet of de schepen daarom hier gebleven 

zijn, omdat het technisch onmogelijk was, of weet u het wel, of neemt u aan dat 
de Duitsers, als het mogelijk was geweest, ook de schepen meegenomen zouden 
hebben?

1  De Commercieele Club was destijds gevestigd aan het Korte Voorhout 12a; bij 
het bombardement op het Bezuidenhout in maart 1945 werd het sociëteitsgebouw 
verwoest.
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getuige teschmacher: Ik kan het niet zeggen. Ik denk het van wel.
procureur-fiscaal: Dank u wel. Dit wat de schepen betreft, juffrouw Boon.
advocaat: Heeft u enig idee hoeveel waarde daar was, of kunt u daar zelfs 

geen taxatie van geven?
getuige teschmacher: Als deskundige zou ik dat moeten onderzoeken, 

maar ik kan dat niet zo opeens zeggen, onmogelijk, niet bij benadering.
advocaat: Zouden het 30.000.000 gulden kunnen zijn?
procureur-fiscaal: Ik zal wel aannemen: 50.000.000, dat is wel makkelij-

ker voor u, een concreet bedrag.
getuige teschmacher: Ja, zoiets zou ik zeggen.
procureur-fiscaal: Ik zuig het zo uit mijn duim, maar het klopt blijkbaar.
advocaat: Is u ooit gedwongen om opdrachten te aanvaarden?
getuige teschmacher: Wij hebben de hele oorlog onder pressie gestaan en 

wij hebben onder protest in begin van de onderhandelingen tegenover Freiherr 
von Schrötter ook dit protest schriftelijk kenbaar gemaakt.

president: Vond u het onjuist dat generaal Winkelman zei: werk maar voor 
de Duitsers.

getuige teschmacher: Ik was verrast.
president: U was verrast. Waarom?
getuige teschmacher: Omdat de burgemeester mij van tevoren gezegd 

heeft, dat hij het uitgesloten achtte.
president: En wat vond u zelf?
getuige teschmacher: Edelachtbare, ik was bedrijfsleider en de burge-

meester en mijn medecollega’s hier in het land waren in die dagen de overtui-
ging toegedaan dat voor het behoud van de Nederlandse bevolking, vooral de 
arbeidersbevolking, noodzakelijk was hen aan het werk te houden.

president: Als de bezetting er niet geweest was, had u dan ook op deze wijze 
voor de Duitsers gewerkt?

getuige teschmacher: Natuurlijk niet.
president: Zoudt u het vrijwillig gedaan hebben toen de bezetting er was en 

u niet bang was geweest, bang voor de maatregelen? 
getuige teschmacher: Als er geen maatregelen waren geweest, had ik 

waarschijnlijk niet gewerkt.
president: Bij die eerste bespreking, daar hebt u ook geprotesteerd dat het 

moest?
getuige teschmacher: Ja.
president: U hebt brieven geschreven dat u protesteert en daaruit maak ik 

op, dat u het er niet mee eens was dat het werk moet gebeuren.
getuige teschmacher: Uit Nederlands standpunt kon dat niet.
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president: Waarom hebt u het toen wel gedaan?
getuige teschmacher: Wij hebben het gemeenzaam met collega’s bespro-

ken, in overleg met de secretarissen-generaal die hier gebleven zijn.
president: Is er al in het begin… Dus de hele tijd hebt u onder pressie gestaan. 

Is er in het begin ook al dadelijk pressie uitgeoefend door de Duitsers?
getuige teschmacher: Nee, in het begin niet. Het wordt bij de onderhan-

deling met Freiherr von Schrötter…
president [verstaat ‘woord’ in plaats van ‘wordt’]: Woorden, wat voor 

woorden? Waar kwam het op neer? Als u niet, wat dan? Het is  mij bekend dat 
sommige directeuren van werven en van machinefabrieken, dat die inderdaad 
bedreigd zijn – al in juli. 

getuige teschmacher: Dat weet ik ook, maar persoonlijk ben ik niet 
bedreigd.

president: En u zegt: u hebt de hele oorlog onder pressie gestaan. Waar 
bestond die pressie uit?

getuige teschmacher: Edelachtbare, als wij niet gewerkt zouden hebben, 
dan was het uit de aard der zaak vanzelfsprekend dat de werklieden, de werk-
tuigen naar Duitsland zouden gaan. Dat was de verwachting.

president: Er was dreiging voor u?
getuige teschmacher: Inderdaad.
president: Is op uw werf ook nog wat gesaboteerd?
getuige teschmacher: Niet in zo omvangrijke mate.
president: Hebt u zich daarover zorgen gemaakt?
getuige teschmacher: Uit de aard der zaak wel.
president: Waarom?
getuige teschmacher: Ik was bedrijfsleider en ik voelde mij verantwoor-

delijk voor het behoud van de onderneming, te meer omdat ik zelf geen Neder-
lander zijnde…

president: U was van mening  dat wanneer dat gebeurde op grote schaal, dat 
het behoud van de onderneming gevaar liep.

getuige teschmacher: Ja, uitgesproken. De onderneming zal op een of 
andere wijze nadeel ondervinden en de 6.000 werklieden en ambtenaren…

president: U was dus bang dat wanneer u niet deed wat de Duitsers zeiden, 
dat dan de onderneming te gronde zou gaan.

getuige teschmacher: Te gronde gaan is wel een groot woord. Dat zou ik 
niet durven zeggen.

president: Gevaar liep.
getuige teschmacher: Gevaar liep.
president: En de directie gevaar liep?        
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getuige teschmacher: Ik heb nooit aan mijn persoonlijke veiligheid 
gedacht. 

president: Zoudt u er dan wel over denken op het ogenblik, als er op grote 
schaal gesaboteerd wordt?

getuige teschmacher: Ja, beslist.
president: Zou uw persoon dan gevaar gelopen hebben?
getuige teschmacher: Ja, zeker.
president: En de andere directieleden ook?
getuige teschmacher: Uit de aard der zaak.
president: Dus uw verwachting was en uw gedachte was, dat de Duitsers 

wanneer het niet ging zoals zij wilden met dwang zouden zijn opgetreden, die 
zou bestaan in oppakken…

getuige teschmacher: Daar twijfel ik niet aan.
president: Is Wilton-Fijenoord ingeschakeld in het Duitse bedrijfsleven?
getuige teschmacher: Zoals alle Nederlandse werven.
president: Geschiedde dat vrijwillig? Stond daar ook pressie achter?
getuige teschmacher: Ja.
president: Had het zich laten inschakelen zonder de bezetting?
getuige teschmacher: Uit de aard der zaak niet. De vraag is mij niet dui-

delijk, edelachtbare.
president: Het wordt tenlastegelegd aan de heer Fiebig, dat die meegewerkt 

heeft aan die inschakeling en wat nu van belang is voor ons, is vast te stellen of 
de Duitsers inderdaad in het algemeen de Nederlandse bedrijven hebben inge-
schakeld, en dat is niet alleen met u maar met praktisch alles gebeurd.

getuige teschmacher: Ja, inderdaad.
president: En in de tweede plaats, of dat nu vrijwillig ging dan wel onder 

wat voor dwang en pressie ook, of deze bedrijven zich hebben laten inschakelen 
– nou ja, vrijwillig, zo van: dat is wel gunstig, daar kan ik aan verdienen.

getuige teschmacher: Nee.
president: Als u de vrije keuze had gehad, had u zich dan laten inschakelen?
getuige teschmacher: Edelachtbare, dat is heel moeilijk te beantwoorden, 

want wij stonden hier onder bezetting – de pressie was er. Ik heb mij toen geen 
rekenschap gegeven. Dat zou ik op dit moment pas moeten doen.

president: U was in ieder geval bang voor maatregelen van de zijde van de 
Duitsers, wanneer u niet op een aanvaardbare wijze werkte, daarmee zouden 
de arbeiders gevaar lopen, het bedrijf zou gevaar lopen, u zelf zou gevaar lopen, 
wanneer u niet gewerkt had op de wijze zoals zij het wilden.

getuige teschmacher: Inderdaad.
president: En als u zich niet de inschakeling had laten welgevallen.

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   46Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   46 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



47

bijzonder gerechtshof te ’s-gravenhage, 5de kamer te rotterdam 

getuige teschmacher: Ik kon niet anders.
rechtsgeleerd raadsheer oonincx: Heeft u, of althans Wilton- 

Fijenoord, de Duitsers ooit om werk gevraagd? Of werd het werk u buiten uw 
wil opgedragen?

getuige teschmacher: Wij hebben ze niet om werk gevraagd.
president: Niet om werk gevraagd. In het algemeen in vredestijd loopt men 

zijn klanten na, mijnheer Teschmacher.
getuige teschmacher: Edelachtbare, ik was twee keer per week in het 

buitenland gemiddeld, naar Engeland, naar Duitsland om werk te krijgen 
natuurlijk.

president: Heeft een der heren nog een vraag?
procureur-fiscaal: Mijnheer de president, ik geloof dat deze getuige à 

decharge, voldoende à charge verklaard heeft, zodat ik geen vragen meer heb. Ik 
wou u even nog dit vragen, mijnheer Teschmacher. U bent bij Wilton- Fijenoord. 
Hebt u in de oorlog de leiding gehad?

getuige teschmacher: Ja, tot 2 mei ’45.
president: Zijn er ook bij Wilton-Fijenoord machines weggehaald?
getuige teschmacher: Inderdaad. Ik weet niet precies de maand. Ik ver-

moed december ’44 of in het begin van het jaar ’45, daar hebben ze circa 50 
draaibanken weggehaald.

president: Weet u ook welke instantie dat deed?
getuige teschmacher: Het kwam rechtstreeks uit Berlijn, zoals mij meege-

deeld is door de officier die met het bevel kwam.
president: Hebt u dit bevel gezien?
getuige teschmacher: Ja, inderdaad.
president: U weet niet welke ‘Stelle’ dat was? Vond u dat goed?
getuige teschmacher: Nee, natuurlijk niet. Ik heb zeer geprotesteerd.
president: Dus u hebt fel geprotesteerd. De heren noemen dat “Rückführung 

ins Reich”. Waren het dan machines die aan hen toebehoorden?
getuige teschmacher: Geen enkele, misschien oorspronkelijk in Duits-

land gekocht, maar die hadden wij voor de oorlog…
procureur-fiscaal: Betaald?
getuige teschmacher: Ook betaald.
president: En die zijn weggehaald?
getuige teschmacher: Ja.
president: En u hebt daartegen fel geprotesteerd. Heeft uw personeel nog 

mee moeten werken bij het afbreken daarvan?
getuige teschmacher: Inderdaad, ja.
president: Heeft dat personeel dat vrijwillig gedaan?
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getuige teschmacher: Niet vrijwillig, dezelfde pressie was ook op het 
werk.

president: Wat zou er gebeurd zijn… Waren er maatregelen genomen als het 
personeel het niet had gedaan?

getuige teschmacher: Ik vermoed…
president: Of zeiden de Duitsers: wilt u zo vriendelijk zijn mee te helpen, 

anders zullen we wel andere mensen laten komen?
getuige teschmacher: De meningen zullen verdeeld geweest zijn, edelacht-

bare. Er zijn enkelen die het zonder nadenken deden en anderen die het contre 
coeur deden.

president: Is het door eigen personeel afgebroken?
getuige teschmacher: Ja, inderdaad.
president: Is het betaald geworden?
getuige teschmacher: Niet meer. Het was wel de bedoeling. Wij hebben 

aanwijzingen gekregen nog, maar…
president: Maar daar blijkt de bedoeling toch niet uit?
procureur-fiscaal: Was er een kans dat het nog betaald werd?
getuige teschmacher: Edelachtbare, ik moet zeggen, ik wenste geen beta-

ling te aanvaarden. Ik ben in overleg met mijn commissarissen en met mijn 
juridische raadgever, mr. Fruin, tot de beslissing gekomen om geen vergoeding 
te aanvaarden voor geroofde goederen.

procureur-fiscaal: Anders was het een soort verkoop geworden.
getuige teschmacher: Wij wouden niet meewerken…
president: U noemt dat geroofde goederen.
getuige teschmacher: Ja, dat waren geroofde goederen.
president: Dus dat gebeurde voor februari ’45, want toen is mijnheer Fruin 

gestorven.
getuige teschmacher: Ja, februari ’45.
president: Dus dat was vóór februari ’45. En u heeft zich daar niet tegen 

kunnen verzetten anders dan met fel protest?
getuige teschmacher: Nee, dat was niet mogelijk. Althans ik was van 

oordeel dat dat niet mogelijk was.
president: En het behoorde aan Wilton-Fijenoord en het zijn machines 

geweest die al voor ’40 aan Wilton-Fijenoord…
getuige teschmacher: Ja, inderdaad. 
president: Een gedeelte van de machines dus buit. Was het een belangrijk 

deel?
getuige teschmacher: Wij hadden circa 600 van die machines, dan kunt 

uzelf nagaan. Dit waren speciaal machines voor kanonnenfabricatie, voor een 
gedeelte.

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   48Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   48 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



49

bijzonder gerechtshof te ’s-gravenhage, 5de kamer te rotterdam 

president: Dat was ten nadele van de  Nederlandse volkshuisvesting, als ik 
het goed begrijp, dat dit wegging.

getuige teschmacher: Vanzelfsprekend.
president: En ook voor Wilton-Fijenoord en het geschiedde zonder uw toe-

stemming. Op wat voor grond werden ze weggehaald? Daar zat een mijnheer in 
Berlijn die zei: wij halen het weg.

getuige teschmacher: Dat herinner ik me niet meer.
president: Werd u iets meegedeeld, waarom u ertoe verplicht was?
getuige teschmacher: Het was een jonge officier die kwam rechtstreeks 

uit Berlijn, wendde zich aan mijn medewerker die oorspronkelijk Duitser was 
geweest, Nederlander was geworden, en met deze samen werden de lijsten opge-
maakt. Dat heeft zich aan de kennis van de directie helemaal…

president: Buiten om?
getuige teschmacher: Buiten om, ja.
procureur-fiscaal: Dat papier van betaling, dat Anforderungsbescheid, is 

dat direct overhandigd, of is dat later gekomen?
getuige teschmacher: We kregen een bewijs daarvoor, met dit bewijs kon-

den we ons aan de instantie wenden, ik vermoed aan de Rüstungsinspectie, 
maar precies weet ik het niet.

president: Wat was de waarde van de machines die weggehaald zijn, naar 
schatting?

getuige teschmacher: Vooroorlogse waarde dan, ongeveer… 1938- 
waar de… 150.000 tot 200.000 gulden.

president: En als u die moest vervangen dan was het zeer en zeer belangrijk 
meer?

getuige teschmacher: Ja, drie à vier maal zoveel.
procureur-fiscaal: Is daar iets van teruggekomen uit Duitsland?
getuige teschmacher: Edelachtbare, het spijt mij, maar dat weet ik niet. Ik 

ben niet meer in het bedrijf.
president: Een van de heren nog een vraag?
procureur-fiscaal: De Duitsers beweerden dat zij dat deden om de machi-

nerieën te beschermen tegen de bombardementen van de geallieerden, en tegen 
de vernielzucht van de geallieerden, dus zo’n soort Schutzhaft die de Duitsers 
ook kenden in betrekking tot personen, en Schutzhaft voor belangrijke materia-
len, machines, enzovoort. Beschouwde u dat als juist? Was het een bescherming 
of was het alleen maar – u hebt daar net gezegd – roof en plundering, of was het 
echt een zorg voor de Nederlandse goederen? Wat vindt u daarvan?

getuige teschmacher: Edelachtbare, dat kan ik niet beoordelen.
president: Maar u wou geen betaling er voor hebben?
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getuige teschmacher: Nee.
procureur-fiscaal: Dan zal ik het straks beoordelen. Anders heb ik geen 

vragen meer, mijnheer de president.
president: Hebt u vragen?
fiebig: Ja. Herr Teschmacher, darf ich Sie fragen, ob von mir oder von mei-

ner Dienststelle aus, jemals Ihnen oder der Schifffart gegenüber Drohungen 
ausgesprochen wurden?

getuige teschmacher: Ik kan mij niet herinneren.
fiebig: Wie war die Zusammenarbeit mit den anderen Werften? Es gab doch 

eine Betriebsgruppe Schiffbau, da waren Sie, glaube ich Vorsitzender, und der 
Admiral Vos war Geschäftsführer, und noch einige andere Herren Mitglieder, 
Herr Endert oder so. Ist die Zusammenarbeit mit dem Oberwerftstab und mit 
den anderen deutschen Instanzen, ist die in einer verbindlichen reibungslosen 
Form vor sich gegangen, oder ist die kurz ab in Befehlsform vor sich  gegangen? 

getuige teschmacher:  Met de instanties die de heer Fiebig noemt, dat is 
Rüstungsinspectie en Oberwerftstab, is inderdaad een behoorlijke verhouding 
geweest, als dat in de oorlog überhaupt mogelijk is.

president: Waarom zegt u dat laatste erbij? Was u vrij om te doen wat u wou 
of niet?

getuige teschmacher: Edelachtbare, wij stonden natuurlijk onder een 
morele druk.

president: Oh, juist.
getuige teschmacher: Natuurlijk, dat is logisch.
procureur-fiscaal: Dat liep prettig, die samenspreking… om zo gunstig 

mogelijke voorwaarden te krijgen, om de sfeer te scheppen die nodig was om de 
Duitsers een beetje in de hand te hebben, of niet, was dat niet de opzet?

getuige teschmacher: Edelachtbare, prettig is anders, maar als u zich mijn 
positie realiseerde, mij is de Duitse nationaliteit in het begin van de oorlog 
toegedeeld en ik was dus in de oorlog Duitser. Ik wil mij hierover niet uitlaten, 
welke invloed dat had, maar het moest de invloed hebben dat ik uit de aard der 
zaak een onderhandelingstrant gezocht heb, die een behoorlijke waarborg was 
dat de belangen van de zaak werden…

president: Begrijp ik het goed, dat uw positie nog moeilijker was dan die van 
een Nederlander?

getuige teschmacher: Nederlanders hadden ook een zeer moeilijke posi-
tie. 

president: Daar waren natuurlijk voor Duitsers nog afzonderlijke dingen.
getuige teschmacher: Nee, dat zou ik niet kunnen zeggen. Men heeft mij 

ook van Duitse zijde gedurende de hele oorlog als Nederlands bedrijfsleider 
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behandeld en mijn Duitserschap heeft daar niet de minste invloed op gehad. 
Het is met enkele van de heren besproken en ik heb toen steeds op de voorgrond 
geschoven: mijne heren, ik vertegenwoordig en bescherm de Nederlandse belan-
gen en ik ben directeur van een Nederlandse onderneming, en dat is aanvaard.

president: En welke belangen weken: de Nederlandse belangen voor de 
Duitse, of de Duitse voor de Nederlandse belangen bij de onderhandelingen?

getuige teschmacher: De Nederlandse belangen gingen voor.
president: Wat?
getuige teschmacher: Het Nederlandse belang had voorrang.
president: Bij u. Maar als resultaat van de onderhandelingen… vonden de 

Duitsers het goed dat het Nederlandse belang voorging?
getuige teschmacher: Edelachtbare, het is voldoende bekend in dit land 

hoe de toestand werkelijk was.
procureur-fiscaal: Ik wou het toch nog graag horen, omdat… aan de heer 

Fiebig is het niet bekend. Ging het Duitse belang voor, of het Nederlandse?
getuige teschmacher: Edelachtbare, als u het mij toestaat, onthoud ik mij 

hier van commentaar.
procureur-fiscaal: Deze man is een halve Duitser.
president: Ja. Eén van de heren nog een vraag? U hebt nog een vraag?
fiebig: Ja, darf ich noch eine Frage stellen? Sie kennen auch die Arbeitsge-

meinschaft Schiffbau, die das Hansaprogramm durchgeführt hat?
getuige teschmacher: Ja.
fiebig: Ist da irgendwie ein Druck ausgeübt worden? Oder sind da zum Bei-

spiel nicht in dieser Arbeitsgemeinschaft die Aufträge selbst verteilt worden. Wir 
haben das ja gar nicht gemacht, sondern wir haben nur die Gesamtplanung über-
geben, und dann ist doch in der Arbeitsgemeinschaft Schiffbau die ganze Ver-
teilung der Aufträge nach den eigenen Wünschen der holländischen Stellen und 
nach ihrer eigenen Leistungsfähigkeit erfolgt. Stimmt das, oder stimmt das nicht?

getuige teschmacher: Edelachtbare, inderdaad. Ik heb dit al gezegd: de 
samenwerking met Oberwerftstab en Hansaprogramm is behoorlijk verlopen.

procureur-fiscaal: Maar ziet u nog niet in, dat de samenwerking heel har-
telijk geweest kan zijn en toch onder dwang geschiedde? Ziet u dat nog niet in?

fiebig: Nein, Herr Procureur, nicht unter einem Zwang, den ích ausgeübt 
habe. Ich stehe ja hier unter Anklage.

president: Herr Fiebig, dat heeft er niets mee te maken. Er wordt u tenlaste-
gelegd medewerking aan deze zaak. U hoeft het wel niet te hebben uitgevoerd. 
De Duitsers hebben dwang uitgeoefend, dat zegt mijnheer Teschmacher.

fiebig: Ja, aber ich persönlich habe auch nicht meine Mithilfe an einem 
Zwang verliehen.
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president: Maar u hebt meegewerkt aan de hele politiek.
fiebig: Ja, da bleibt mir ja als Deutscher gar nichts anderes übrig, dass ich an 

den Grundsätzen… Wenn ich ein anständiger Deutscher sein will, dann müsste 
ich mich ja vor Ihnen schämen, Herr Präsident.

president: Wanneer de staat u opdraagt om dergelijke handelingen te doen, 
of u dan wel of niet moet meewerken, dat is een tweede vraag. Heeft u nog een 
vraag aan de heer Teschmacher?

fiebig: Nein, wenn das klar beantwortet ist, dass ich damit nichts zu tun 
habe. Haben Sie jemals gehört, dass ich Drohungen ausgesprochen habe, oder 
sonst etwas getan habe, was nicht anständigen Grundsätzen, auch während des 
Krieges, entspricht?

procureur-fiscaal: Maar dat stel ik ook niet. Ik zal niet beweren, dat u ooit 
persoonlijk dwang hebt uitgeoefend. Dat u, Fiebig, naar Philips, of naar deze 
getuige, of naar de Seintoestellen Fabriek, of naar Werkspoor bent gegaan en 
gezegd hebt: mijnheer X, werken of mee. Nee, u hebt meegewerkt aan het systeem 
van dwang. Niet u persoonlijk, dat zult u nooit van mij horen – dat staat niet in 
de dagvaarding.

fiebig: Verzeihung, Herr Procureur, Sie schreiben doch in der dagvaarding 
in Punkt 1, dass ich eingeschaltet, umgeschaltet, rationalisiert und exploitiert 
habe, zwar unter freiwilliger Mitarbeit der holländischen Industrie, auch zu 
ihrem Vorteil, aber auch zu ihrem Nachteil.

procureur-fiscaal: Nee: “heeft medegewerkt door uit te voeren, voor wat 
zijn arbeidsterrein betrof de Duitse politiek van inschakeling onder dwang”.

fiebig: Nein, das habe ich unter Zwang nicht getan. Ich frage deshalb auch 
den Herrn Zeugen, ob ich je irgendwie einen Zwang ausgeübt habe.

getuige teschmacher: Nein.
fiebig: Weiter habe ich keine Frage, danke schön.
president: Mijnheer Teschmacher, u kunt naar huis gaan wat mij betreft.
procureur-fiscaal: Ik zou graag dr. Nolte eerst willen laten horen als het 

kan – hij moet schijnbaar weer terug of zoiets dergelijks.
[Getuige Ludwig Friedrich Wilhelm Nolte, 50 jaar, ingenieur, wonende te 

Streitberg (West-Duitsland), gedetineerd in de Strafgevangenis (Cellenbarak-
ken) te Scheveningen.]

president: Verstaat u Nederlands?
getuige nolte: Nein, wenig oder gar nichts.
president: Bent u in Nederland geweest van ’40 tot ’45?
getuige nolte: Nein, von Anfang ’42 bis Ende ’44.
president: Uw beroep?
getuige nolte: Ich bin Doktor-Ingenieur.
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president: Wie alt sind Sie?
getuige nolte: Ich bin 50 Jahre.
president: Sie wohnen?
getuige nolte: In Streitberg bei Nürnberg.
president: Is de heer Fiebig familie van u?
getuige nolte: Nein.
president: Er wordt u gevraagd een verklaring af te leggen in zijn zaak. Bent 

u daartoe bereid?
getuige nolte: Jawohl.
president: Waar bent u gedetineerd?
getuige nolte: In Scheveningen.
[Volgt beëdiging van Nolte als getuige.]
president: Heeft u vragen, juffrouw Boon?
advocaat: Ja, mijnheer de president. Welke functie heeft u gedurende de 

bezetting hier in Nederland gehad? Welche Stellung haben Sie…
getuige nolte: Ich war Verwalter bei Philips. Ich war technischer Verwalter 

der nv Philips Fabriken in Eindhoven.
advocaat: Haben Sie jemals Schwierigkeiten mit der Direktion gehabt? Im 

Zusammenhang mit Aufträgen, mit deutschen Aufträgen?
getuige nolte: Im Großen und Ganzen nicht.
advocaat: Sind auch manchmal Aufträge verweigert worden?
getuige nolte: Jawohl, es wurden auch Aufträge verweigert, zum Beispiel 

solche Aufträge, die nicht in die Fertigung hineinpassten, die bestimmte neue 
Werkzeuge und so weiter erforderlich machten, darüber hinaus auch bestimmte 
Einarbeitungen von Arbeitskräften erforderlich machten, und so weiter.

advocaat: Was war dann der Grund der Verweigerung? War es zu umständ-
lich oder…

getuige nolte: Ich sagte schon, wenn Kräfte umgeschult werden mussten, 
Werkzeuge oder Werkzeugmaschinen umgestellt werden mussten, Einricht-
ungen und ähnliche Dinge, dass dadurch natürlich betriebliche Umstellungen 
erforderlich waren, die an sich einen gewissen Widerstand brachten, solche 
Aufträge zu übernehmen.

advocaat: Sind dann Maßnahmen von deutscher Seite genommen worden, 
als die Aufträge verweigert wurden?

getuige nolte: Es kam nie so weit, dass Maßnahmen genommen werden 
mussten. Es wurde darüber gesprochen. Es wurde natürlich versucht, die Hin-
dernisse aus dem Weg zu räumen, soweit als möglich, falls es dann endgültig 
nicht ging und es musste von einer höheren deutschen Dienststelle ein derartiger 
Auftrag übernommen werden, dann wurde der natürlich trotz der Schwierig-
keiten übernommen.
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president: Was wurden sie natürlich?
getuige nolte: Dann wurde der trotz der Schwierigkeiten übernommen.
president: Von wem durchgeführt? Von wem wurden diese Maßnahmen 

durchgeführt?
getuige nolte: Das war eigentlich keine Maßnahme, Herr President. Es 

wurde angeordnet, der Auftrag muss unter allen Umständen übernommen wer-
den, dann wurde er auch übernommen, dann hat man versucht…

president: Von wem wurde das angeordnet, von Ihnen?
getuige nolte: Ich bekam die Aufträge entweder vom Luftfahrtministe-

rium in Berlin, oder meinetwegen vom Oberkommando der Marine, oder vom 
Oberkommando des Heeres.

president: Aber Sie hatten kein Recht, das von Philips zu fordern. Und 
warum tat man das, warum hat man es doch getan, obwohl Sie kein Recht 
hatten, das zu fordern?

getuige nolte: Auf diese Frage kann ich Ihnen nicht antworten, Herr Prä-
sident. Mir ist nicht klar…

president: Wenn es nicht geschehen wäre, was wäre dann geschehen, wenn 
man sich geweigert hätte? Was wären die Folgen davon gewesen? Was hätten 
Sie dann getan?

getuige nolte: Ja, ich glaube…
president: Wenn Philips gesagt hätte: nein, das geschieht nicht.
getuige nolte: Wenn Philips sich geweigert hätte, Wehrmachtsaufträge 

zu übernehmen, dann glaube ich sicher, dass die Philips-Betriebe in Holland 
geschlossen worden wären, und dass man die Maschinen und die Belegschaft 
möglicherweise nach Deutschland überführt hätte, um dort die Fertigung 
durch zuführen, die hier auf Widerstand stiess.

president: Ja, ja, juffrouw Boon.
advocaat: Was de productie van Philips een belangrijk onderdeel van de 

Duitse oorlogsproductie?
tolk: War die Erzeugung bei Philips ein wichtiger Teil der Kriegserzeugung 

überhaupt?
getuige nolte: Philips stellte im Wesentlichen die Nachrichtengeräte her 

abgesehen von der Glühlampenfertigung und solchen Fertigungen, die auch 
gemacht wurden nach der Art des Betriebes – Philips war sogenannter Luft-
waffenbetrieb, in der Hauptsache wurde für die Luftwaffe hergestellt, darüber 
hinaus zum Beispiel die Senderfabrik in Hilversum, da wurde zum großen Teil 
hergestelt für das Oberkommando der Marine.

advocaat: Heeft Fiebig u geholpen, indien andere Duitse instanties vorde-
ringen deden die het uitvoeren van opdrachten belemmerden?
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tolk: War Fiebig Ihnen behilflich, wenn anderseits noch Aufträge gefordert 
wurden bei der Ausübung Ihres Amtes?

procureur-fiscaal: Wat is de bedoeling van deze vraag, juffrouw Boon? Ik 
begrijp het niet erg goed.

advocaat: Niet alle boze dingen die gebeurd zijn in deze oorlog, zijn op het 
conto te schrijven van mijnheer Fiebig. Het zijn ook andere instanties geweest 
die zowel vorderingen gedaan hebben als opdrachten gegeven hebben en alle 
mogelijke dingen gedaan hebben. Dat is de bedoeling van deze vraag. Dus daar 
zijn ook van Duitse instanties waarmee Fiebig totaal niets mee te maken had, 
zijn maatregelen, vorderingen en dergelijke uitgegaan.

procureur-fiscaal: Ja, daar is ook geroofd en geplunderd.
president: De politiek van die maatregelen staat wel vast. Dat is niet alleen 

Fiebig geweest, maar dat was algemeen de Duitse politiek, als ik het goed 
begrijp.

advocaat: Dat kan ik niet beoordelen, mijnheer de president.
president: U zegt, er waren andere instanties dan die van Fiebig. Speciaal 

van Fiebig was het algemeen…
advocaat: Maar natuurlijk zijn er andere instanties geweest. Of daar de 

conclusie gerechtvaardigd is, dat dit de totale politiek was…
procureur-fiscaal: Het was uit uw woorden wel op te maken anders.
president: Daarom vroeg ik het, anders had ik het niet gevraagd, als ik niet 

twijfelde. Daarom vroeg ik het. Ik vond het te ver gaan.
advocaat: Ja, natuurlijk.
president: Had ik niet getwijfeld dan had ik het niet gevraagd. Maar het is 

niet uw bedoeling dit te zeggen.
advocaat: Nee.
president: U wilt zeggen dat er naast Fiebig nog andere instanties waren die 

ook zo optraden, maar of dat de algemene politiek van de Duitsers is, dat laat 
u in het midden.

advocaat: Dat laat ik in het midden.
president: Nog vragen aan mijnheer Nolte?
advocaat: Nee, mijnheer de president.
president: Kent u Fiebig?
getuige nolte: Jawohl, Herr Präsident, jawohl, im ‘oorlog’ kennengelernt.
president: In de oorlog leren kennen?
getuige nolte: Jawohl, in de oorlog.
president: Was het de Duitse politiek om het Nederlandse bedrijfsleven in te 

schakelen in het Duitse bedrijfsleven, om dat geheel in handen te nemen? Wilt 
u het eens vertalen?
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tolk: War es Absicht der Deutschen das niederländische Wirtschaftsleben in 
das deutsche Wirtschaftleben einzuschalten?

president: Dat is toch gebeurd.
getuige nolte: Das ist etwas zu viel.
president: Ist das geschehen oder nicht?
getuige nolte: Ich möchte es so präzisieren, dass wohl in die deutsche 

Kríegswirtschaft die holländische Wirtschaft eingeschaltet wurde, aber nicht 
à la longue in die deutsche Wirtschaft. Meines Erachtens sind keine Anzeichen 
dafür da gewesen, dass die holländische Wirtschaft schlechthin in die deutsche 
Wirtschaft eingeschaltet werden sollte.

president: Es war nur für das deutsche ‘oorlogspotentiaal’.
getuige nolte: Zur Erweiterung des deutschen Kriegspotentials.
president: Und dafür ist es eingeschaltet worden, nicht wahr?
getuige nolte: Jawohl.
president: Das war allgemeine Politik?
getuige nolte: Jawohl.
president: Und waren Sie Militär oder Zivilist?
getuige nolte: Also die Frage kann ich nicht exakt beantworten. Ich glaube, 

ich war…
president: Solange Sie bei Philips waren, waren Sie da als Zivilist oder als 

Militär?
getuige nolte: Ich war zu Beginn des Krieges Offizier der Luftwaffe und 

wurde seiner Zeit von Göring unabkömmlich gestellt und bin dann auch von 
Göring in das technische Amt eines Verwalters von Philips gerufen worden.

president: Das ist doch eine Zivilverwaltung, wenn ich es wohl verstehe.
getuige nolte: Ich will hier das nur aufführen, Herr Präsident, um zu zei-

gen, dass auch in andern Fällen, die mir bekannt sind, zum Beispiel die Herren 
ohne weiteres auch als Offiziere übernommen wurden, so war zum Beispiel 
bei der Bataafschen Petroleummaatschappij der Herr von Klass, Major in der 
Luftwaffe, als Reserveoffizier und war praktisch in seiner Stellung auch als 
deutscher Offizier und er war als solcher auch dem Stabe des damaligen Wehr-
machtbefehlshabers in den Niederlanden detachiert.

president: Und das war bei Ihnen nicht der Fall?
getuige nolte: Bei mir wurde das ursprünglich auch…
president: Geplant? Ist aber nicht ausgeführt?
getuige nolte: Ich habe das aber abgelehnt, weil ich mir sagte, ich bin mei-

nes Erachtens als freier Industrieller… Ich kann meinen Auftrag besser aus-
führen, als wenn ich dort in Uniform…

president: Sie waren also als freier Industrieller da anwesend, nicht wahr?
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getuige nolte: Ja, wenn ich das noch bemerken darf, Herr Präsident, frei-
willig… freiwillig nur ganz… ich war ja eigentlich nícht freiwillig hier. Dienst-
verpflichtet war ich hier.

president: Ja, Sie waren dienstverpflichtet, und Ihre Stellung, das war so als 
Hauptdirektor?

getuige nolte: Jawohl.
president: Wenn die anderen Direktoren sich nicht einig waren, nahmen Sie 

den Beschluss und sagten: so muss es jetzt geschehen.
getuige nolte: Es war in meinem Gestellungsschreiben so, dass es hieß, die 

zwei Verwalter… Es war so, es gab einen technischen und einen kaufmännischen 
Verwalter, die hatten Weisungen zu erteilen, und es war beabsichtigt seitens des 
Luftfahrtministeriums, dem Direktorium bei Philips möglichst bei der Leitung 
des Betriebes weitgehende Freiheit zu geben, nur insofern eine Einschränkung, 
als natürlich gefordert wurde, dass die Interessen für Wehrmachtsaufträge, 
Exportaufträge wahrgenommen wurden, dass da keine Schwie rigkeiten auf-
traten.

president: Und wenn man sich nicht einigen konnte, dann sagten Sie: ja, es 
muss doch so geschehen.

getuige nolte: Jawohl.
president: Und dann hat man es getan.
getuige nolte: Jawohl.
president:  Ja, da blieb nicht anderes übrig.
getuige nolte: Im Großen und Ganzen…
president: Man konnte nicht ‘nein’ sagen, denn Sie haben gesagt, man würde 

Philips schließen, vielleicht nicht wahr, und alles abgeführt nach Deutsch land, 
oder eine andere Maßnahme genommen.

getuige nolte: Jawohl.
president: Und haben Sie sich dann wohl mal gefragt, auf welchen gesetz-

lichen Bestimmungen Ihre Befugnisse beruhten? Haben Sie sich das mal gefragt?
getuige nolte: Nein, Herr Präsident, das habe ich nicht getan, denn ich 

wurde unmittelbar von Göring, vom Luftfahrtministerium, eingesetzt.
president: Und weil Göring gesagt hat: Sie sind Verwalter, da haben Sie 

gesagt: das ist richtig.
getuige nolte: Ja, Herr Präsident, es war so, dass ich als Verwalter bestellt 

wurde in Absprache mit dem Reichskommissar hier und mit dem Verwalter für 
feindliches Vermögen am Reichsfinanzministerium.

president: Sie haben sich nicht gefragt, welche gesetzlichen Bestimmungen 
das waren für Ihre Befugnisse. Sie waren angestellt als Verwalter und damit 
aus. Die Verwaltung haben Sie geführt.
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getuige nolte: Jawohl.
president: Und haben Sie den Eindruck, Philips tat das nur, weil man anders 

Maßnahmen genommen hätte? Sind die Lieferungen für die Fabrikationen… 
war das nur für das Besetzungsheer hier in Holland, oder auch für andere, für 
das Kriegspotential im Allgemeinen, was man bei Philips fabrizierte?

getuige nolte: Jawohl, das war auch für das Kriegspotential im Allgemeinen.
president: Nicht nur für das Besetzungsheer?
getuige nolte: Nein, es war zum Beispiel auch für den Export, für den 

reinen Export, den das Land Holland machte für den Export, der von Deutsch-
land aus gemacht wurde, und auch viel für die drei Wehrmachtsteile. Wo die 
Aufträge im Einzelnen hingingen, darüber war weder ich, noch die Firma Phi-
lips im Einzelnen im Klaren, ob das nun unmittelbar hier an die Truppen in den 
Niederlanden ging… das stand vollkommen dahin.

president: Und wenn sich Philips geweigert hätte, dann haben Sie schon 
gesagt, was geschehen wäre. Heeft een der heren nog een vraag?

procureur-fiscaal: U zoudt deze Duitser, mijnheer de president, ook 
omtrent punt 2 vragen: over de plundering.

president: Oh ja, dat is waar. Sind noch Maschinen und so weiter geraubt, 
oder fortgenommen, oder weggeführt im September ’44?

getuige nolte: Jawohl.
president: Und welche Dienststelle hat das gemacht?
getuige nolte: Das wurde von der technischen Luftrüstung Berlin, die die 

Nachfolgerin des Reichsluftfahrtministeriums innerhalb des Reichsprodukti-
onsministeriums Speer war.

president: Und wer war das Haupt dieser Stelle hier in Holland?
getuige nolte: Herr Fiebig.
president: Es ist also die Dienststelle von Herrn Fiebig, welche dies gemacht 

hat?
getuige nolte: Ich sagte schon, Herr Präsident, das wurde von der techni-

schen Luftrüstung, durch einen Oberst Giesing in Berlin angeordnet und diese 
Befehle wurden herausgegeben zur Räumung, nachdem die entsprechenden 
deutschen Ringe und Fachausschüsse dazu gehört worden waren und dann 
wurden die Befehle über das Produktionsministerium Speer, oder direkt entwe-
der durch Fernschreiber, oder Fernsprecher, oder auch durch Boten übermittelt.

president: Und ging Philips damit einig, dass das alles weggeschafft wurde?
getuige nolte: Sicherlich nicht, Herr Präsident.
president: Und war es zum Schaden der niederländischen Volkswirtschaft, 

dass das alles wegging?
getuige nolte: Herr Präsident, ich muss dazu erwähnen, dass mir die Räu-
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mung bei Philips von vornherein ausschließlich so präsentiert wurde, dass es 
sich ausschließlich um eine Verlagerung von Maschinen…

president: Was ist Verlagerung?
getuige nolte: Überführung nach Deutschland – eine Verlagerung von 

Maschinen, Werkzeugen und Werkstoffen in die deutschen Philips-Betrie be han-
deln würde. Das heißt also, dass alles, was überführt würde nach Deutsch land, 
Philips’ Eigentum blieb. Es standen dafür ungefähr rund 1500-2000 Arbeits-
kräfte zur Verfügung und die leitenden Herren in den einzelnen Abteilungen, die 
bekamen über die niederländische Direktion die einzelnen Räumungsaufträge. 
Dann wurde das zusammengestellt, aufgebaut und verpackt, und so weiter. Und 
ich hatte eine Weisung gegeben, dass jedes Material sehr genau inventarisiert 
wurde, und es wurden auch Listen zusammengestellt. Diese Listen mussten dann 
von dem Abteilungsleiter gegengezeichnet werden, und der deutsche Aufsichts-
führende Mann an der betreffenden Stelle musste das ebenfalls gegenzeichnen, 
und dann wurde es mir vorgelegt. Ich zeichnete das dann ab, und dann ging ein 
Durchschlag davon nach Berlin.

president: Und wohin ist das alles gegangen?
getuige nolte: Das ging in die verschiedensten deutschen Philipsfabriken, 

in die Maschinenfabrik Kärger, Berlin, ein andere Teil ging nach Philips Electro 
Spezial…

president: Ist es da auch hingeführt [hingekommen]?
getuige nolte: Jawohl. Es ging auch nach den Wiener Fabriken von Philips, 

es ging auch ein Teil, ein Teil wurde verlagert…
president: Und warum war die Direktion damit nicht einverstanden? Hat 

man das nicht gesagt, dass man damit nicht einverstanden war? Sie haben doch 
die Überzeugung, dass die Direktion damit nicht einig ging?

getuige nolte: Ja, Herr Präsident. Ich war an sich damit auch nicht einver-
standen. Ich kann sehr gut verstehen, dass wenn man einen Betrieb groß gezo-
gen hat selbst, nicht wahr, und wenn man in einem Betrieb aufgewachsen ist, 
dass man nicht gerne sieht, dass dieser Betrieb völlig zerpflückt wird.

president: Und das war der Fall, dass es völlig zerpflückt wurde. Ik heb geen 
vragen meer.

procureur-fiscaal: En heeft de dienst van Fiebig technisch daarmee iets te 
maken gehad? De opdracht kwam uit Berlijn?

getuige nolte: Jawohl, der Auftrag kam aus Berlin.
procureur-fiscaal: En technisch? Waar kwamen de spoorwegwagons 

vandaan en de auto’s en weet ik wat allemaal? Hoe is dat tot stand gekomen?
getuige nolte: Es war so, eine Wehrmachtswirtschaftsabteilung, die war 

eingesetzt worden, um die Wagons zu betreuen.
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procureur-fiscaal: Heeft de heer Fiebig daar iets mee te maken gehad met 
de Räumung bij Philips? De Dienst van Fiebig, mensen van Fiebig, niet Fiebig 
persoonlijk, maar de Dienst van Fiebig?

getuige nolte: Fiebig konnte da nicht viel machen.
procureur-fiscaal: De Dienststelle van Fiebig, heeft die daar geholpen, het 

apparaat van Fiebig, heeft die geholpen?
getuige nolte: Praktisch nicht geholfen, nein.
president: Dat wegvoeren uit Nederland is dat algemeen geschied in Neder-

land, systematisch, oder nur bei Philips? Hat man das allgemein getan, syste-
matisch, alles fortgeschafft?

getuige nolte: Also ich hatte den Eindruck, bei Beginn der Räumung, dass 
man zunächst einmal alle Wehrmachtsaufträge und alle Wehrmachtsfertigun-
gen abführen wollte, und damit ist auch wohl die Räumung zunächst begründet 
worden. Ich habe dann später den Eindruck gehabt, je mehr die Sache zum 
Schluss kam, dass die entsprechenden deutschen Dienststellen auch Forderun-
gen stellten, die nicht mehr so wehrmachtswichtig waren, wie anfangs.

president: Und wann war der Anfang? September ’44?
getuige nolte: Der Anfang war etwa ungefähr nach dem sogenannten 

Dolle Dinsdag.
president: September ’44.
getuige nolte: Jawohl.
president: Und als man Fleisch und Gemüse fortführte, war das auch das, 

was man fortführen wollte, oder nicht?
getuige nolte: Mir ist nicht bekannt, dass Fleisch und Gemüse…
president: Mir wohl. Aber wenn das der Fall war, dann war es Ihrer Mein-

ung nach die Absicht, de bedoeling?
getuige nolte: Die Absicht war… sicherlich nicht, nein.
procureur-fiscaal: Wat was het motief?
getuige nolte: Das Motiv? Wofür?
procureur-fiscaal: Voor de wegvoering.
getuige nolte: Ich sagte schon, dass eingangs ausdrücklich gesagt wurde, 

der Zweck sei, erstens die Wehrmachtsfertigungen als Teil eines vernünftigen 
Rückzuges sicherzustellen, zweitens auch dem etwa nachdrängenden Feind 
nicht eine Fabrikation zu überlassen, die vielleicht dessen Rüstung hätte stär-
ken können.

fiebig: Herr Dr. Nolte, mit wem haben Sie während Ihrer Tätigkeit zu tun 
gehabt, wer war Ihre ansprechende Dienststelle, wer betreute Sie?

getuige nolte: Das Luftfahrtministerium.
fiebig: Und unter dem Luftfahrtministerium welche Dienststelle hier in Hol-

land?
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getuige nolte: Ihre Dienststelle.
fiebig: Nein.
getuige nolte: Ja, dann nachher…
fiebig: Wer hat Sie von Anfang an betreut? Wer war Ihr ansprechende…
getuige nolte: Meine Dienststelle war das Luftfahrtministerium in Berlin. 

Ich sagte schon, dass das später aufgelöst wurde und als technische Luftrüstung 
in das Reichs- und Produktionsministerium Speer überging.

president: Und da war Fiebig Haupt von.
procureur-fiscaal: Beauftragter.
fiebig: Aber nicht von dem Luftwaffenrüstungsstab von Oberst Giesing. 

Herr Dr. Nolte dachte es, aber ich bin es nicht gewesen. Ich wollte eine andere 
Frage beantwortet wissen. Er hat ja vorher mit einer deutschen Dienststelle 
laufend zu tun gehabt. Jeder solcher Betriebe, wie Philips zum Beispiel, war ja 
von irgend einer Stelle betreut. Mit welcher Dienststelle haben Sie da von der 
Rüstung zu tun gehabt?

getuige nolte: Mit der Rüstungsinspektion.
fiebig: Aha, also das war doch die Stelle, die für Sie in Frage kam.
getuige nolte: Die Rüstungsinspektion.
procureur-fiscaal: Was dat niet ook later de Rüstungs- und Beschaffungs-

kommission? De Rüstungsinspektion is hier verdwenen, die is in Duitsland 
verdwenen, die is opgelost in dat totale beeld; daar werd een commissie voor 
gevormd.

getuige nolte: Die Kompetenzbereiche, die waren ’44 etwas verschwom-
men. Ich könnte das von hier aus nicht sagen, wie die praktisch gewesen sind, 
wer letzten Endes die Entscheidung hatte.

procureur-fiscaal: Heeft u ooit met Fiebig persoonlijk te maken gehad? 
Met de Dienststelle van Fiebig?

getuige nolte: Ich habe Herrn Fiebig immer dann interviewt, beziehungs-
weise gebeten einzuschreiten, wenn ich irgendwelche Schwierigkeiten hatte, 
gegenüber anderen Dienststellen, zum Beispiel Dienststellen aus dem Reiche, 
insbesondere wo Herr Fiebig die holländischen Wirtschaftsbelange besser 
kann  te, konnte ich mich da Herrn Fiebig schneller verständlich machen und…

procureur-fiscaal: Gebeurde dat ook?
getuige nolte: Jawohl.
procureur-fiscaal: Is mijnheer Fiebig tussenbeide gekomen?
getuige nolte: Herr Fiebig hat mir verschiedentlich geholfen.
procureur-fiscaal: Kunt u een punt noemen?
fiebig: Wie war das in der Frage der Glühlampen? Vielleicht ist das etwas, 

was den Herrn Procureur interessiert.
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getuige nolte: Bei der Glühlampenproduktion war es früher üblich, die 
Leistung der Glühlampen auf der einzelnen Glühlampe in Wattzahl anzugeben, 
und es war schon innerhalb der internationalen Verbände, da waren technische 
Vorschriften vor dem Kriege angestrebt worden, zu einer neuen Bezeichnung, 
die sinnentsprechend war, die auch dem Laien verständlicher erschien, nämlich 
zum Deca Lumen überzugehen. Und dieser Übergang beziehungsweise diese 
Umstellung von Watt auf Deca Lumen erforderte natürlich auch ganz erhebli-
che Umstellung auch in der Fertigung, und in dieser Angelegenheit hat seiner-
zeit Herr Fiebig sich für die Umstellung auf Deca Lumen eingesetzt.

procureur-fiscaal: Dus heel algemeen kan men zeggen dat Fiebig zich 
bemoeid heeft met Philips.

getuige nolte: Jawohl, ich habe Herrn Fiebig in verschiedenen Dingen 
bemüht und habe auch Unterstützung bekommen.

procureur-fiscaal: De verdachte heeft verder het woord, mijnheer de pre-
sident, dit was er maar tussendoor.

fiebig: Von wann ab habe ich mich bemüht bei Philips, Sie waren ’42 gekom-
men?

getuige nolte: Mitte, Ende ’43 etwa.
fiebig: Ja. Die Fragen, die hier auftauchen, zum Beispiel die Fragen der 

Glühlampengeschichte: war da meine Hilfe – indem ich mich dafür interes-
sierte, weil es eine rein technische Frage war – war die von Vorteil für Philips, 
oder war die von Nachteil?

getuige nolte: Es war eine Frage, die zweifellos von Philips gewünscht 
wurde, gegen die deutsche Glühlampengesellschaften.

fiebig: Ja, war das damit auch verbunden, dass gleichzeitig Forderungen 
gestellt wurden, dass Philips einen möglichst großen Anteil am Glühlampenge-
schäft bekam, selbst mit der Maßgabe, dass kleinere holländische Firmen des-
halb stillgelegt werden sollten? Es war doch die Besprechung dort, wo einmal 
die Frage Deca Lumen oder Watt zur Entscheidung stand, da wurde von mir 
auch Philips’ Standpunkt vertreten. Wir haben die Sache gegen die deutsche 
Industrie im Sinne von Philips durchexerziert, weil es technisch vernünftig war. 
Und bei der Frage tauchte auch auf, wie konzentrieren wir bei dem vorhande-
nen Materialmengen am günstigsten die Produktion. Da war eine Besprechung, 
eine grössere Besprechung deshalb, und die Forderung wurde gestellt, möglichst 
kleine Firmen auszuschalten, um möglichst eine große, interessante, rationelle 
Fertigung bei den grössten Produzenten des Landes zu bekommen.

getuige nolte: Es war meiner Erinnerung nach etwas anders. Es war so, 
dass es unabhängig von dieser Deca Lumen-Angelegenheit war, und es war mei-
ner Ansicht nach auch etwas später. Etwa ein halbes Jahr oder ein drei viertel 
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Jahr später, entsinne ich mich, und das war so, dass der Führer des Glühlampen-
ringes Herr Dr. Freiberger in Deutschland, der einen ersten Sekretär Kalkowsky 
hatte, der gleichzeitig früher Sekretär des Glühlampenkartells war, dass inner-
halb dieses Ringes von Herrn Dr. Freiberger die Rationalisierung der gesamten 
Glühlampenindustrie gemeinsam mit Osram angestrebt wurde und dass die 
Durchführung dieser Rationalisierung sowohl für Holland wie Deutschland 
wie in Frankreich eine Kommission von sehr vielen Technikern gebildet wurde, 
und die dann die einzelnen Betriebe untersuchten und einen Bericht machten 
und dann vor diesem Ring nachher ihre Erfahrungen vortrugen. Dann wurde 
innerhalb des Ringes darüber entschieden, ob innerhalb der Gesamtrationa-
lisierung die eine oder die andere Firma geschlossen wurde, beziehungsweise 
einer anderen angegliedert wurde, um zu rationellen Fertigungen zu kommen, 
im dem Sinne, dass mit dem vorhandenen Material und mit den vorhandenen 
möglichst wenigen Menschenkräften, möchte ich beinahe sagen, eine möglichst 
umfangreiche Glühlampenfertigung erzielt werden konnte.

procureur-fiscaal: Dus dat was een Duits belang? Duitsland zag dit, dat 
moest goed georganiseerd worden, overlegde dan met Nederland, Frankrijk en 
België, zoals u zegt. Dat is dan waarschijnlijk ook in Philips’ belang geweest, 
een concentratie…

getuige nolte: Das überschneidet sich dann teilweise.
procureur-fiscaal: … opgezet ten behoeve van de Duitse oorlogvoering.
fiebig: Nein.
procureur-fiscaal: U hebt niet te antwoorden als ik de getuige vraag. Dus 

u verklaart dit zo, dat het is uitgegaan van een bepaalde “Ring” die mensen 
vroeg: hoe zullen wij dit gaan doen in dat bepaalde gebied, dat omvatte Duits-
land, Nederland, Frankrijk en België, en dat men toen tot een plan gekomen is.

getuige nolte: Jawohl.
procureur-fiscaal: Is dat van Philips uitgegaan of is dat van die doctor, die 

u zojuist noemde, uitgegaan?
getuige nolte:  Die ganze Sache ging ursprünglich aus von dem Ring für 

Glühlampen.
procureur-fiscaal: Von dem Ring für Glühlampen. Dus niet van Philips. 

Philips kan misschien een belang erbij gehad hebben?
getuige nolte: Wie weit Philips hier Belange gehabt hat, dass kann ich 

Ihnen im Einzelnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass diese Kommission auch hier 
bei Philips gewesen ist, und auch hier im Lande.

procureur-fiscaal: De opzet was dus de zaak goed te regelen, de hele orga-
nisatie goed te maken wat de gloeilampen betreft.

getuige nolte: Die Rationalisierung der gesammten Glühlampenfertigung.
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procureur-fiscaal: Anders heb ik geen vragen meer.
president: Was u in het belang van Philips bij Philips of in andere belangen?
getuige nolte: Ob ich noch für andere Belange… Ich bin ausschließlich 

technischer Verwalter bei Philips gewesen.
president: In wiens belang was u daar? Für die deutsche Kriegswirtschaft 

oder für Philips selber? In wessen Belang waren Sie da?
getuige nolte: Ich habe meine Aufgabe so aufgefasst, dass ich zwar den 

Auftrag hatte vom Luftfahrtministerium, wenn ich so sagen soll, dass ich aber 
als Verwalter und Treuhänder von Philips auch die Interessen von Philips wahr-
zunehmen hatte.

president: Aúch wahrzunehmen, oder?
getuige nolte: Erst hatte ich die Interessen von Philips wahrzunehmen. 

Selbstverständlich, als Dach darüber, das Gesamtinteresse des gesamten deut-
schen Rüstungspotentials. Aber wenn zum Beispiel zur Frage stand: ob die 
Firma Siemens oder die Firma Philips, dann habe ich den Standpunkt von Phi-
lips…

president: Aber wenn es war Philips oder das Deutsche Reich, was dann?
getuige nolte: [lange stilte] Ja, ich war verpflichtet vom Luftfahrtministe-

rium, die Wahrung der deutschen Rüstungspotentialsinteressen…
president: Schön. Hebt u nog vragen?
fiebig: Ich bin noch nicht zu der Frage gekommen, die ich habe stellen wol-

len, die Glühlampenfrage. Es handelte sich doch darum, einige Fabriken gege-
benfalls still zu legen, um die Fertigung zu konzentrieren. Wer hat dagegen 
Stellung genommen, und wie ist das erfolgt?

getuige nolte: Ich weiß, dass Sie mit Ihrer Dienststelle gegen die Forderun-
gen der Kommission Stellung genommen hatten.

fiebig: Ja, und die Glühlampenfabriken sind nicht stillgelegt worden, sie 
sind geblieben. Ich komme nur darauf, Herr Präsident, weil es im ursächlichen 
Zusammenhang war mit einer drohenden Betriebsschließung… Ich bin nie an 
der Schließung von Betrieben interessiert gewesen, sondern war möglichst für 
Offenhalten von Betrieben.

president: Warum sind diese Betriebe nicht stillgelegt worden?
fiebig: Weil es ein ins Auge springendes soziales Moment war. Wenn 

man diese kleinen Betriebe stillgelegt hätte, hätte man so viel kleinen Leuten 
geschadet, die man wo anders nicht hätte unterbringen können.

president: Die konden toch naar Duitsland!
fiebig: Ich stand auf dem Standpunkt, ich habe hier eine Aufgabe, und habe 

daher auch die holländischen Interessen mitzuvertreten, und habe das Interesse, 
dass die Leute hier bleiben und hier arbeiten können. Denn ich kann nicht zwei 
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Herren dienen. Wenn ich eine Aufgabe hier habe, und soll die anständig erfül-
len, muss ich auch den Standpunkt hier vertreten. Deshalb aus rein sozialen 
Fragen hielt ich es für eine absolute Ungerechtigkeit, und war dagegen, diese 
kleinen Fabriken stillzulegen.

president: Aber haben Sie dann auch mit sozialen Fragen zu tun gehabt? Ich 
dachte, dass sie nur technisch waren.

fiebig: Aber man kann ja auch sozial denken, das muss man ja wohl, Herr 
Präsident.

president: Man kann auch juristisch denken, aber das haben Sie nicht getan 
jedenfalls, wohl aber sozial. Haben Sie gedacht, das war nicht Ihre Aufgabe?

fiebig: Ich habe mich bemüht sozial zu denken im Rahmen meiner Aufgabe.
president: Aber das war nicht Ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe war eine rein 

technische.
fiebig: Aber jeder Mensch hat ja ein Gefühl, Herr Präsident. Ich fasse meine 

Aufgabe ja nicht nur als Maschine auf.
procureur-fiscaal: In ieder geval blijkt, mijnheer de president, dat Fiebig 

zich bemoeit heeft, wat de gloeilampen betreft, met het Nederlandse bedrijfsle-
ven, of dat nou zus is gebeurd of zo is gebeurd.

fiebig: Darf ich noch eine andere Frage stellen? Herr Dr. Nolte, Sie sag-
ten, dass die Rückverlagerung des Philips-Betriebes in andere Philips-Betriebe 
in Deutschland erfolgte. Sie hatten dazu einen Befehl bekommen, sagen Sie. 
Sind Sie der Auffassung gewesen, dass das irgendwie mit einer Zerstörung des 
Betriebes zu tun hatte, oder wollte man die Dinge vor einer Zerstörung bewah-
ren? Denn der Gegner stand ja kurz vor den Toren von Eindhoven und wir 
hatten die Betriebe…

president: Nein, kein Gegner der Niederländer, und es war niederländi-
sches Eigentum.

fiebig: Jawohl, dass weiß ich, aber ich will ja gerade von Herrn Dr. Nolte die 
Frage beantwortet haben, dass dieses Eigentum, innerhalb seines Verwaltungs-
bereiches als Treuhänder von Philips geblieben ist. Es ist ja gar nicht…

president: Das haben Sie schon gesagt.
fiebig: Aha, das wollte ich noch gerne…
procureur-fiscaal: En trouwens Nolte was geen Treuhänder van Philips, 

maar was een Treuhänder van Göring. Hij is niet aangesteld door Philips, maar 
aangesteld door de Duitsers. En u mag hem niet noemen als Treuhänder van 
Philips. Of u ziet het zeer eenzijdig.

fiebig: Verzeihung, Herr Procureur, im Kriege ist es doch in einer Besetzung 
immer so, dass wenn ich eingesetzt werde, dass ich nicht nur der einen Aufgabe 
zu dienen habe.
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procureur-fiscaal: Ik probeer alsmaar door uw dikke huid heen te komen, 
om u te doen voelen wat het is.

president: Heeft u de getuige nog nodig, juffrouw Boon?
advocaat: Nee, mijnheer de president.
president: [tot Nolte] Dan kunt u gaan, bedankt. Wie is de volgende getuige?
procureur-fiscaal: Misschien ziet juffrouw Boon nu af van getuigen à 

decharge, omdat zij ten slotte niet anders doen dan bewijs leveren voor de beide 
punten [van de tenlastelegging]. Ik wil het u helemaal niet suggereren dat het zo 
moet gebeuren, maar ik maak alleen een opmerking zo tussendoor.

[Getuige Franciscus Querien den Hollander, 55 jaar, president-directeur van 
de Nederlandse Spoorwegen, te Maartensdijk. Beëdiging.]

president: Juffrouw Boon, wat hebt u mijnheer Den Hollander te vragen?
advocaat: Mijnheer Den Hollander, welke functie had u voor de oorlog en 

tijdens de oorlog?
getuige den hollander: Voor de oorlog was ik directeur van het Staatsbe-

drijf der Artillerie-Inrichtingen. Dat was ik ook nog gedeeltelijk tijdens de oor-
log tot najaar 1941 en daarna was ik directeur van de Nederlandsche Machi-
nefabriek.

advocaat: U heeft het over de Nederlandsche Machinefabriek. Wie waren 
daar de aandeelhouders?

getuige den hollander: De staat.
advocaat: En wie waren de commissarissen?
getuige den hollander: De commissarissen? Woltersom, Vogel, 

Groothoff, Spielvogel.1 Ik geloof dat ik ze allemaal heb.
advocaat: Was het toen nog een staatsbedrijf?
getuige den hollander: Nee, toen was het een staatsvennootschap.
advocaat: Van wie is het initiatief uitgegaan om van dit staatsbedrijf een 

staatsvennootschap te maken?
getuige den hollander: Dat is moeilijk te zeggen. Dat is complex. Maar 

in ieder geval, het initiatief is van Nederlandse zijde uitgegaan.
advocaat: Kunt u mij ook de reden zeggen waarom dit beoogd werd, deze 

omschakeling?
getuige den hollander: De reden was om een bedrijfsvorm te vinden 

waarmee dit bedrijf, dat eigendom was van de staat, zich kon onttrekken aan de 
bedoelingen van de bezetter.

1  Commissarissen van de nv Nederlandsche Machinefabriek “Artillerie-Inrichtin-
gen” waren mr. H.L. Woltersom, A. Vogel, ir. A. Groothoff, de Duitser Willibald 
Spielvogel (Rheinmetall-Borsig), alsmede de niet genoemde nsb’er ir. E. van Dier-
en.
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advocaat: Wat verstaat u in dit verband onder de bedoelingen van de bezet-
ter?

getuige den hollander: Het was duidelijk dat de bezetter trachtte om dit 
bedrijf dat staatsbedrijf was, de Artillerie-Inrichtingen voor eigen oogmerken 
te gebruiken.

president: Was dit makkelijker bij een staatsbedrijf dan bij een gewoon 
bedrijf, mijnheer Den Hollander, naar uw mening? Voor de bezetter was dat 
eenvoudiger? Want u wou ervan maken een nv, dan werd het waarschijnlijk 
moeilijker, want u wou het onttrekken.

getuige den hollander: Dat is niet mijn eigen inzicht geweest, maar het 
inzicht van mijn juridisch adviseur. Voor onze juridische adviseur leek dat aan-
vankelijk makkelijker.

president: En u dacht, dat de Duitsers over de juridische bezwaren wel heen 
zouden stappen. Was dat de gedachte dat uw inzicht anders wordt? U heeft van 
de maatregelen weinig verwacht, als ik het goed begrijp.

getuige den hollander: Aanvankelijk wel. Aanvankelijk dachten wij, dat 
wij ons daarmee volledig aan de oogmerken van de bezetter konden onttrekken.

president: Zo, dat was de bedoeling.
getuige den hollander: Ja.
advocaat: Heeft u na de omzetting Duitse opdrachten uitgevoerd?
getuige den hollander: Ook nog, inderdaad.
advocaat: Ook nog? Kunt u mij misschien ook zeggen hoe groot de omzet 

was? Globaal.
getuige den hollander: Nee, dat durf ik niet te zeggen. Ik kan het mis-

schien procentueel uitdrukken. Het aandeel werd hoe langer hoe kleiner. Maar 
dat had niets met de vorm van de vennootschap te maken.

advocaat: Van wie kreeg u deze opdrachten?
getuige den hollander: Die kreeg ik van verschillende Duitse firma’s.
advocaat: Rheinmetall-Borsig?
getuige den hollander: Die was daar één van.
advocaat: Hebt u ook wel opdrachten uitgegeven voor het maken van 

granaathulzen?
getuige den hollander: [verbaasd] Opdrachten uitgegeven?
advocaat: Uitbesteed, bij Van Heijst?
getuige den hollander: Voor granaathulzen? Nee.
advocaat: Geen opdrachten voor granaathulzen?
getuige den hollander: Voor hulzen, nee.
advocaat: Voor andere granaatonderdelen?
getuige den hollander: Jawel, maar dat was in ander verband. Dat had 

hier niets mee te maken.
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advocaat: Was dat niet voor een Duitse opdracht?
getuige den hollander: Jawel, natuurlijk, maar dat had daar niets mee te 

maken.
advocaat: Waarmee had het niets te maken?
getuige den hollander: Met het hele complex, met de hele organisatie.
advocaat: U bedoelt met de vennootschappen?
getuige den hollander: Nee, nee.
advocaat: Is er in die tijd veel winst gemaakt door de staatsvennootschap?
getuige den hollander: Winst? Ik geloof niet dat er winst is gemaakt.
procureur-fiscaal: Mijnheer Den Hollander, mag ik u even uitleggen: 

Fiebig staat terecht voor het inschakelen van het Nederlandse bedrijfsleven en 
voor plundering. Nu tracht Fiebig te bewijzen, dat door de medewerking van 
het Nederlandse bedrijfsleven, dus ook van uw diensten, laat ik het zo zeg-
gen, is geprofiteerd bij deze inschakeling. Om zijn eigen rol daarin lichter te 
maken door te doen voorkomen of te bewijzen, dat inderdaad het Nederlandse 
bedrijfsleven dat wel wilde: de inschakeling en de omschakeling ten behoeve 
van Duitsland. Daarop zijn de vragen van de verdedigster gebaseerd, voelt u? 
Dan ziet u het hele beeld.

getuige den hollander: Wij hebben ons zeer ernstig tegen de bedoelingen 
van Fiebig verzet en dat weet de heer Fiebig zelf heel goed.

president: Het komt neer op de oude uitdrukking: “Holland annektiert sich 
selbst.” Herinnert u zich niet? De bedoeling is van u te weten of Nederland ook 
zichzelf heeft ingeschakeld.

getuige den hollander: Onder geen voorwaarde. Ik heb de heer Fiebig het 
eerst gezien enige dagen na de capitulatie en ik herinner mij heel goed, dat ik een 
krachtig ‘nee’ heb laten horen.

advocaat: Liepen uw opdrachten over de Zentralauftragstelle [zast]?
getuige den hollander: Nee, voor zover mij bekend, niet. Daar hebben 

wij ook niets mee te maken gehad.
advocaat: Zijn daar ook niet Gebühren betaald aan de Zentralauftragstelle?
getuige den hollander: Nee.
procureur-fiscaal: De zogenaamde zast, zo heette dat.
getuige den hollander: Ja, voor zover mij bekend, nee.
advocaat: Ik dank u.
president: Mijnheer Den Hollander, u bent indertijd gehoord als getuige.
getuige den hollander: Meermalen.
president: Ik heb hier een verklaring in het dossier van een proces-verbaal 

opgemaakt door Walder en Van Aalst. Daar komt een verklaring van u voor op 
bladzijde 6. “Na voorlezing en volharding tekent hij in concept”, en dan volgt 
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uw handtekening. Die verklaring hebt u zo goed mogelijk afgelegd? En ik kan 
aannemen dat dat, wat daar staat, dat dit ook juist is?

getuige den hollander: Het is mij voorgelezen, mijnheer de president. Ik 
heb er geen exemplaar van. Ik heb het nooit kunnen nalezen. Ik weet zelf niet 
meer hoe lang of dat geleden is, maar ik heb het na beste weten verteld.

president: Er komt onder andere in voor op bladzijde 6: “Het wegvoeren 
van gereedschappen en werktuigen van de Nederlandse industrie, behoorde 
voor zover het niet door de Feldgendarmerie gebeurde na mijn mening tot het 
apparaat Fiebig. De systematische plundering van de Nederlandse fabrieken dat 
in September 1944 zijn hoogtepunt begon te krijgen, werd door zijn regionale 
bureau geleid.” Dat is onder andere als uw verklaring opgenomen. Is dat juist? 
U hebt Fiebig gezien als de man die de leiding had bij, wat u noemt, de systema-
tische plundering van de Nederlandse fabrieken?

getuige den hollander: Zo heb ik het gezien.
president: Is er bij u ook geplunderd?
getuige den hollander: Volledig.
president: Dat is in september ’44 gebeurd?
getuige den hollander: Het is begonnen op de maandag na ‘Arnhem’, dus 

dat was 17 of 18 september, toen is dat begonnen.
president: En toen werd u leeggehaald?
getuige den hollander: Inderdaad.
president: Er zijn verklaringen hier in het dossier over wat er allemaal 

gebeurd is. Was dat voor een zeer groot bedrag, wat er weggehaald is?
getuige den hollander: Ja, dat liep in de miljoenen.
president: Ging dat met uw goedvinden?
getuige den hollander: Oh nee, daar hebben wij ons krachtig tegen ver-

zet.
president: En uw personeel? Heeft dat nog mee willen werken?
getuige den hollander: Nee. Het personeel heeft zich de dag waarop het 

begon van alles onthouden, maar het personeel is dan onder zeer militaire druk 
gesteld en heeft ’s middags zo gedaan alsof het zou helpen, maar de pogingen 
van de Duitsers zijn die middag gestaakt in verband met andere omstandig-
heden van buiten af die wij niet kenden, en de volgende dagen zijn zij volledig 
weggebleven.

president: En het personeel van u is onder militaire druk gesteld om het te 
doen? Ze wilden niet en toen dwangmaatregelen?

getuige den hollander: Die middag, ja, van militaire zijde.
president: En wat voor grond was er voor dat weghalen? Werd u dat mee-

gedeeld?
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getuige den hollander: Er was op die dag in onze fabrieken een gemengde 
commissie, maar het was een zeer verwarde toestand. Er waren vrachtauto’s uit 
Duitsland, die waren niet van hier afkomstig, bemand met militair personeel. 
Het waren Italiaanse wagens en ik meen ook met buitenlands militair personeel, 
geen Duits personeel, en kennelijk was die colonne vrachtauto’s uit Duitsland 
gezonden. Het was heel moeilijk na te gaan, met wie je eigenlijk te maken had.

president: Heeft u een Anforderungsbescheinigung gekregen?
getuige den hollander: Op die ochtend niet.
president: Later wel?
getuige den hollander: Later ook niet. In ons bezit zijn geen stukken 

krachtens welke dit alles werd gevorderd.
president: Wat geeft u aanleiding om te veronderstellen, dat de Dienststelle 

Fiebig hier een rol speelde?
getuige den hollander: Omdat veel later, in de maanden oktober, novem-

ber, ik nog wel eens geweest ben op een kantoor, dat gevestigd was in Amster-
dam op de Prins Hendrikkade in het oude Lloydgebouw en daar zat een bureau, 
ik meen dat dat behoorde tot de Dienststelle Fiebig.

president: Hebt u de indruk gekregen dat toen Nederland systematisch 
werd leeggehaald?

getuige den hollander: Inderdaad.
president: Die inschakeling van het bedrijfsleven… U hebt gezegd dat uw 

jurist het u heeft aanbevolen: maken wij daar nu een vennootschap van; daar 
komen de Duitsers niet zo makkelijk aan. Bent u ten slotte toch ingeschakeld 
met uw nv?

getuige den hollander: In geringe en in zeer afnemende mate. Dat is altijd 
voor mij onbegrijpelijk geweest, maar het is ons gelukt om de vennootschap, die 
zoals u weet aanvankelijk geen enkel eigen object fabriceerde, steeds meer en 
meer eigen objecten, die ten goede kwamen aan de Nederlandse huishouding, 
te laten gaan vervaardigen. Zelfs met sterk afnemend personeel, dus onder de 
ogen van de Duitsers, is het ons inderdaad gelukt.

president: En waarom bent u daar zo verwonderd over, dat het gelukt is? 
getuige den hollander: Omdat ik altijd de indruk gekregen heb, dat daar 

waar het mogelijk was de Duitsers niets hebben nagelaten om de Nederlandse 
industrie inderdaad voor zichzelf in te schakelen.

president: Het was de politiek van de Duitsers en desondanks heeft u kans 
gezien zich zo veel mogelijk u eraan te onttrekken.

getuige den hollander: Ja, dat was zo. Onze politiek was van begin af 
aan daarop gericht.

president: Heeft een der heren nog een vraag?
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procureur-fiscaal: Fiebig heeft ook de opdracht gegeven voor het maken 
van zestig kanonnen?

getuige den hollander: Inderdaad.
procureur-fiscaal: En dat hebt u dus geweigerd. En van Fiebig is ook uit-

gegaan die idee om door mekog en Stikstof Bindings Bedrijf ammoniumnitraat 
te laten maken?

getuige den hollander: Of dat van Fiebig is uitgegaan, dat durf ik niet 
met zekerheid te zeggen, maar in ieder geval, ik heb het wel zo beleefd. Dat was 
in augustus ’44, als ik mij niet vergis. Ik ben toen daar bijgeroepen bij de directie 
van de Hoogovens en de mekog, en wij hebben daarover gepraat en wij hebben 
ons standpunt bepaald. Maar ik durf niet te zeggen of dat van Fiebig is uitgegaan.

procureur-fiscaal: Nee, maar kan het zijn, want u verklaart tegenover de 
Politieke Recherche toentertijd, dat deze opdracht (het gaat dus over ammoni-
umnitraat) welke van Fiebig kwam, moest worden geweigerd.

getuige den hollander: Ja, of deze opdracht door hem is uitgegeven, dat 
weet ik niet maar die kwam daar wel vandaan. Tenminste dat heeft Kessler mij 
indertijd verteld.

president: Bent u toen aanwezig geweest bij de bespreking bij Fiebig aan 
huis in Oosterbeek op die zondagochtend?

getuige den hollander: Nee, mijnheer de president. Ik heb alle vooraf-
gaande besprekingen meegemaakt, maar die heb ik niet meegemaakt.

procureur-fiscaal: En een aantal heren is toen ondergedoken, onder 
andere de pas overleden heer Ross van Lennep.

getuige den hollander: Ross van Lennep, Holtrop, Ingen Housz en Van 
Delden.

procureur-fiscaal: Omdat men bang was, dat men gedwongen zou wor-
den bepaalde dingen te vervaardigen waarvan men meende dat men ze niet 
mocht vervaardigen.

president: Nog één ding, mijnheer Den Hollander. U zegt, u heeft zich niet 
helemaal daaraan kunnen onttrekken om door de Duitsers te worden ingescha-
keld, nietwaar?

getuige den hollander: Nee, dat was niet mogelijk.
president: Waarom was dat niet mogelijk?
getuige den hollander: Ja, dat was een hele moeilijke zaak. Ik heb ‘nee’ 

gezegd.
president: Op de kanonnen hebt u ‘nee’ gezegd?
getuige den hollander: Ik heb voortdurend ‘nee’ gezegd. Ook op 19 juni 

[1940] heb ik ‘nee’ gezegd bij een vergadering waarbij Fiebig aanwezig was. 
Hij was de enige civiele verschijning. Ik heb ‘nee’ gezegd en ik heb de stellige 
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overtuiging dat het op dat ogenblik niet helemaal mogelijk was, maar onze 
positie was een heel andere dan die van de particuliere bedrijven. Ik geloof dat 
de particuliere bedrijven inderdaad ‘nee’ hadden kunnen zeggen, maar dan was 
ook het bedrijf tot stilstand gekomen en het bedrijf was volledig overgenomen.

president: Men had een dwang uitgeoefend op die manier?
getuige den hollander: Er werd voortdurend dwang uitgeoefend. De 

dwang was van een bijzondere aard, van een zeer scherpe aard, voortdurend.
president: Wanneer er gewerkt werd, dat zoudt u nooit gedaan hebben wan-

neer u vrij in de bepaling van uw wil was geweest?
getuige den hollander: Stellig niet. Mijn bedoeling was op de dag van de 

capitulatie het hele bedrijf in de lucht te laten vliegen.
president: Mijnheer Fiebig, die meent te kunnen zeggen dat we hier in 

Nederland ons vrijwillig hebben ingeschakeld. Vrijwillig.
getuige den hollander: Dat is een zaak die zich aan mijn beoordeling 

onttrekt.
president: U heeft alleen onder dwang…
getuige den hollander: Wij hebben ons met alle middelen die ons ten 

dienste stonden, die zijn voor civielen anders dan voor militairen, met alle mid-
delen die ons te dienste stonden ons tegen zijn opmerkingen verzet.

president: U zei dat de heer Fiebig de enige civilist was. Was hij een civiele 
Dienststelle of was hij een militaire Dienststelle?

getuige den hollander: In mijn ogen een civiele.
procureur-fiscaal: U hebt de rol van Fiebig gekwalificeerd als een zeer 

vooraanstaande in de bezettende autoriteit.
getuige den hollander: Inderdaad.
president: Hebt u nog vragen?
fiebig: Ja. Auf welcher Tatsache beruht Ihre Vermutung, dass ich oder 

mein Büro, die Anweisung gegeben habe, Ihren Betrieb im September leer zu 
räumen? Sie sagen hinterher, ein paar Monate später hätten Sie festgestellt, 
dass in Amsterdam ein Büro von mir gewesen sein sollte. Sie haben doch gar 
keine Grundlage, dass das von mir angeordnet sein soll. Es ist doch Militär 
gewesen.

getuige den hollander: Nee, mijnheer de president, dat was ook heel 
moeilijk uit te zoeken, omdat daar twee instanties door elkaar gingen, een bur-
gerlijke en een militaire. Je wist niet met wie je te maken had. Er was in Amster-
dam een civielbureau in het gebouw van de Hollandsche Lloyd en er was ergens 
in Amsterdam een militair bureau en dat was een bureau van de Gendarmerie, 
en dán dachten wij, het is het civiele bureau, dán dachten wij weer, het is het 
militaire bureau. Overigens, op onze fabrieken mochten wij niet komen. Het 
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was niet mogelijk, omdat op het moment dat je daar kwam werd je ingeschakeld 
om iets te doen. Niemand verscheen daar, dus positieve bewijzen, mijnheer de 
president, heb ik daar niet voor.

president: Was het wel tot schade van de Nederlandse volkshuisvesting dat 
de machines werden weggebracht?

getuige den hollander: Fantastisch [In de hoogste mate].
president: U had wel bezwaar daartegen. U hebt fel geprotesteerd als ik u 

goed begrijp. Het is ook zonder uw toestemming gebeurd. Was daar de een of 
andere grond voor in uw ogen? Wat voor grond konden de Duitsers hebben?

getuige den hollander: Ja, mijnheer de president: weerloos maken. Ver-
moedelijk waren op dat ogenblik er nog Duitsers die dachten dat daardoor iets 
te bereiken viel. Op die wijze werd hier een enorme potentie weggehaald.

president: Hebt u nog een vraag?
fiebig: Ja. Wie die Kapitulation war, war doch Ihr Betrieb reiner Staatsbe-

trieb, der nur Munition, Gewehre und militärische Ausrüstungen herstellte: 
Staatliche Artillerieeinrichtung in Hembrug. Als solcher unterlag doch der 
Betrieb auch den Kapitulationsbedingungen?

getuige den hollander: Dat hebben wij nooit geweten, mijnheer de presi-
dent, bovendien de voorwaarden waarop generaal Winkelman in dit gedeelte van 
het land capituleerde, zijn mij nooit bekend geweest, hoewel generaal Winkelman 
mij vooral in de eerste tijd zeer stipte en nauwkeurige instructies had gegeven.

president: Waren u de voorwaarden wel bekend?
fiebig: Ich bitte…
tolk: Die Kapitulationsbedingungen.
fiebig: Nein, mir war nur gesagt worden, das Hembrug ein Betrieb wäre, 

der unter die Kapitulationsbedingungen der Wehrmacht fiele und von der 
Rüstungsinspektion dafür betreut würde. Das war mir gesagt bei der Ausein-
anderlegung der Firma. Sie hatten Schwierigkeiten mit Herrn Oberstleutnant 
Dr. Freiherrn von Schrötter…

getuige den hollander: Inderdaad.
fiebig: … bei der ersten Angelegenheit und Sie sind auch zu Oberst Schwabe-

dissen beim Wehrmachtbefehlshaber gerufen worden.
getuige den hollander: Ook, mijnheer de president.
fiebig: Und da war auch der Oberstleutnant Dr. Feldnitz dabei.
getuige den hollander: Ja, inderdaad.
fiebig: Und die Herren haben Ihnen ziemlich zugesetzt, dass Sie freiwillig in 

der Artillerieeinrichtung mitarbeiten sollen.
getuige den hollander: Inderdaad.
fiebig: Dann sind Sie doch nachher zu mir gekommen und haben mir dar-
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gestellt, aus welchen Gründen es Ihnen unmöglich wäre, mitzuarbeiten. Dann 
baten Sie um meine Unterstützung für Ihren Standpunkt, damit die Herren von 
ihren Standpunkt abgehen. Können Sie sich daran noch erinnern?

getuige den hollander: Ik dacht, mijnheer de president, het is negen jaar 
geleden, maar ik heb toen ‘nee’ gezegd en ik heb mijn ontslag genomen als 
directeur van het bedrijf en ben weggegaan, en ik dacht dat ik de heer Fiebig 
pas teruggezien heb in oktober of in september ’40. Ik dacht eigenlijk, dat het 
niet gebeurd was, misschien door een tussenpersoon, dat is mogelijk – toch niet 
in dit verband, dat kan ik mij niet herinneren. Want ik herinner mij wel toen 
ik bij hem geroepen werd, dat was over die opdracht over die kanonnen die ik 
dan geweigerd heb, dat ik toen dacht: hé, is dat de man die in die militaire kring 
toen daar en daar zat? Dus dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, ik kan het 
mij niet herinneren.

fiebig: Habe ich auf der Durchführung bestanden bei der Ausführung der 
Kanonenaufträge, oder wie ist das abgelaufen?

getuige den hollander: Nee, mijnheer de president, de heer Fiebig heeft 
mij de opdracht gegeven. Ik heb de opdracht geweigerd en die opdracht is nooit 
meer teruggekomen.

president: U hebt uw ontslag gevraagd of genomen?
getuige den hollander: In juni inderdaad.
president: Was toen die opdracht?
getuige den hollander: Nee, nee. Dat is pas veel later, nadat ik weer 

teruggekomen ben.
president: U heeft geweigerd en hebt toen niets meer gehoord.
getuige den hollander: Ik heb geweigerd voor de Duitsers te werken in 

juni ’40 en ook dat ging geruisloos. Ik heb er verder niets van gemerkt.
fiebig: Sind Ihnen von mir oder von meiner Dienststelle irgendwie Schwie-

rigkeiten bereitet worden? Sind Sie von mir oder meiner Dienststelle persönlich 
unter Druck gestellt worden?

getuige den hollander: Nee.
fiebig: Es wurde die Frage gestellt, der Umstellung der Stickstofffabrikation 

im August ’44. Sie selbst waren doch nicht mit in Oosterbeek, oder waren Sie in 
Oosterbeek anwesend?

getuige den hollander: Ik was er niet bij.
fiebig: Stimmt es, dass Herr Generalsekretär Dr. Hirschfeld sich sehr stark 

eingeschaltet hat in dieser Frage?
getuige den hollander: Ik weet dat hij zich ermee bemoeid heeft, maar in 

welk opzicht, dat is mij niet bekend.
fiebig: Sie haben auch nicht an der Tagung der Stickstoffleute an dem Sonn-
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abend teilgenommen? Es war an einem Sonnabend im August, ich kann nicht 
mehr sagen ob es der 26. oder der 28. August war, wie diese Besprechung zwi-
schen Herrn Dr. Hirschfeld und dem Reichskommissar negativ verlief und Herr 
Dr. Hirschfeld zu mir kam und um meine Hilfe bat.1 Waren Sie da vorher bei 
der Besprechung der Herren von der Stickstoffindustrie?

getuige den hollander: Nee, mijn besprekingen zijn geweest in het huis 
van Kessler in Haarlem en onze definitieve bespreking is geweest in het huis, in 
de Alexanderstraat hier [in Den Haag], dat is het verkoopbureau van de Staats-
mijnen, waar deze zaken voor de oorlog en tijdens de oorlog behandeld werden. 
Verder heb ik aan geen enkele bespreking deelgenomen.

fiebig: Sind Sie durch den Geschäftsführer Herrn Dr. Holtrop über die 
Vorgänge unterrichtet worden, oder von wem hatten Sie Ihre Kenntnisse?

getuige den hollander: Mijnheer de president, de heer Kessler heeft mij 
indertijd laten weten, dat hij mij hierover wilde spreken. Hij vroeg hoe ik dat 
alles zag en zo ben ik erbij gekomen. Ik had er rechtstreeks niets mee te maken.

procureur-fiscaal: Ik zie van de vraag af.
fiebig: Sie können also aus Ihrer Kenntnis nichts näher zu der Frage der 

Umstellung der Stickstoffindustrie sagen?
getuige den hollander: Dat kan ik inderdaad niet.
fiebig: Aha.
president: Dan wordt u bedankt, mijnheer Den Hollander. Ik geloof, het is 

niet zo nodig dat u blijft. Als u wenst, dan kunt u gaan.
getuige den hollander: Dat zou ik heel graag doen. Dank u zeer.
president: Dank u wel.
[Getuige Theodorus Bodde, 59 jaar, zonder beroep, te ’s-Gravenhage. Beëdi-

ging.]
president: Mijnheer Bodde. Het gaat hierover: Fiebig wordt tenlastege-

legd, dat hij in de eerste plaats het Nederlandse bedrijfsleven mee heeft helpen 
inschakelen in het Duitse ten behoeve van het Duitse oorlogspotentiaal en in 
de tweede plaats, dat hij meegewerkt heeft aan het leegroven van Nederland 
vooral in september ’44.

procureur-fiscaal: Mag ik even vragen, mijnheer de president, aan deze 
getuige wat precies zijn functie is geweest tijdens de bezetting?

president: Wat is uw functie geweest?
procureur-fiscaal: Wat heeft u uitgevoerd tijdens de bezetting?
getuige bodde: Advocaat.

1  De bewuste bespreking was op zaterdag 19 augustus 1944. Zie H.M. Hirschfeld, 
Herinneringen uit de bezettingstijd, Amsterdam/Brussel, 1960, 120-122.
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procureur-fiscaal: En daarna? Bent u alleen advocaat geweest? U heeft 
geen Verwaltersfunctie waargenomen?

getuige bodde: Geen Verwaltersfunctie.
procureur-fiscaal: En advocaat in?
getuige bodde: In Den Haag.
procureur-fiscaal: En waarom bent u nu geen advocaat meer?
getuige bodde: Dat moet u aan de Bijzondere Rechtspleging vragen.
procureur-fiscaal: Kunt u dat niet verklaren?
getuige bodde: Ik ben veroordeeld door het Tribunaal.
procureur-fiscaal: En tot hoe lang bent u ontzet? Ik ken uw zaak verder 

niet, dus ik moet het van u horen.
getuige bodde: Dat zou een heel lang verhaal moeten worden.
procureur-fiscaal: Nee, tot hoe lang bent u ontzet?
getuige bodde: Voor goed.
procureur-fiscaal: Juist, anders heb ik op dit ogenblik…
president: Juffrouw Boon.
advocaat: Heeft u inzicht kunnen krijgen in korte tijd in het bedrijf van 

Philips?
getuige bodde: Zeer zeker.
advocaat: Heeft het bedrijf van Philips Duitse opdrachten uitgevoerd?
getuige bodde: Zeer zeker.
advocaat: Gebeurde dat vrijwillig of gedwongen?
getuige bodde: Zeer moeilijk om te beantwoorden of iemand vrijwillig of 

gedwongen iets doet. Ik kan alleen stellen dat het gebeurd is.
advocaat: U hebt geen bepaalde indruk gekregen?
getuige bodde: Zeer zeker heb ik indruk gekregen in de twee uur en een 

kwartier, dat ik daar geweest ben.
advocaat: Heeft u ook een idee gekregen over de omvang van deze opdrach-

ten?
getuige bodde: Ja, die zijn geweest in de jaren ’43 en ’44 ongeveer 

200.000.000 gulden.
president: U bent er twee en een half uur geweest?
getuige bodde: Twee uur en een kwartier, maar ik heb voldoende gehoord 

in de onderhandelingen om tot een idee te komen.
president: Welke positie zoudt u krijgen?
getuige bodde: Die van directeur-generaal van Philips.
president: En wie bood u die positie aan?
getuige bodde: Ja, ik kreeg een opdracht uit Berlijn om die positie aan te 

nemen, en die heb ik geweigerd in 1941 al.
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president: Maar wie bood u het dan aan? Want iemand moet het u toch 
aangeboden hebben.

getuige bodde: Ik ben geroepen op het bureau op het Plein [in Den Haag] 
en daar zat een ambtenaar en die gaf mij een brief van een zekere mijnheer Fie-
big, waarbij ik benoemd was.

president: Oh, was Fiebig de enige aandeelhouder bij Philips? Had Fiebig 
dan iets te zeggen bij Philips?

getuige bodde: Mijnheer Fiebig had een Duitse positie. Hij was de directeur 
van de “Rüstung”.

president: En die bood u aan in een brief om directeur-generaal te worden?
getuige bodde: Nee, ik werd in ’41 gevraagd om directeur-generaal bij Phi-

lips te worden. Dat heb ik natuurlijk geweigerd.
president: Maar toch niet door de directie van Philips?
getuige bodde: Door de Duitsers. En toen heb ik gezegd dat ik het alleen 

zou doen als ik zou komen tot een overeenstemming met de Philips-directie. Er 
hebben onderhandelingen plaats gehad, en ik heb toen geweigerd.

president: Met wie heeft u onderhandelingen gehad?
getuige bodde: Met Frits Philips en met De Vries.
president: En boden zij u aan…
getuige bodde: Nee, toen heb ik gezegd dat ik er niets voor voelde om die 

positie aan te nemen. En toen is een overeenkomst gemaakt dat Frits Philips zou 
trachten met zijn vader te spreken in Lissabon.

president: Maar waarom praatten die Philips-mensen met u er over, wan-
neer zij daar niets voor voelden?

getuige bodde: Ja, moet u Philips vragen. Zij zijn mij op mijn kantoor 
komen opzoeken. Ik kan de moverende reden niet onderzoeken. Die mensen 
zijn bij mij gekomen.

president: Zij hebben het u niet gezegd?
getuige bodde: Nee, integendeel.
procureur-fiscaal: Het is misschien van de Duitsers uitgegaan?
getuige bodde: Ik weet het niet. Er is pressie geweest en ik heb ook toen 

geweigerd in ’41. Toen heb ik nog wel zaken voor Philips behandeld, strafzaken. 
En daarbij is de zaak blijven rusten tot eind ’44 als mij, op het Plein ontboden 
zijnde, gezegd werd dat ik de opdracht zou krijgen naar Philips te gaan als direc-
teur-generaal. En dat heb ik weer geweigerd.

president: ’44?
getuige bodde: ’44, eind ’44. Dat heb ik weer geweigerd. Ik heb gezegd dat 

ik daar niets voor voel en dat ik het niet deed.
president: Maar stond u niet ondergeschikt aan enige Duitse…
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getuige bodde: Niets mee te maken, met niemand iets te maken.
president: Zeiden ze tegen u: jij gaat er naar toe.
getuige bodde: Jij gaat er naar toe, en Berlijn gaf de orders. Wie? Dat is niet 

ter zake dienende.
president: En toen zei u ‘nee’?
getuige bodde: Ik heb ‘nee’ gezegd. Dat ik dat niet doe, dat ik handhaaf het 

standpunt van ’41. Daarop is mij gezegd:  ja, wij kunnen handarbeiders onze wil 
opleggen, maar ook Kopfarbeiter. U krijgt de opdracht. Ik zei: dan weiger ik.

president: Was dat een dreiging?
getuige bodde: Ik kreeg de opdracht. De directie van Philips was intussen 

gevangengenomen en die zou gefusilleerd worden. Die zaten al kaalgeschoren in 
het Kamp Vught en die zouden binnenkort gefusilleerd worden wegens hande-
lingen waar ik niets van afweet – sabotagekwesties, of wat dan ook.

president: Heeft u ooit gehoord van sabotage in de Philipsfabrieken?
getuige bodde: Ja, wat het dan ook was, dat weet ik niet. In ieder geval: de 

heren waren opgesloten in het Kamp Vught en waren al geschoren hoorde ik 
en zouden doodgeschoten worden. Toen heb ik gezegd: nou, kijkt u eens, er is 
misschien een modus vivendi. Als u de heren loslaat, niet doodschiet, de heren 
van Philips loslaat en mevrouw Philips niet naar een concentratiekamp stuurt…

president: Was daar ook plan voor?
getuige bodde: Die zat ook gevangen, die zou naar een concentratiekamp… 

niet naar een concentratiekamp stuurt in Duitsland, dan ben ik bereid de positie 
te aanvaarden, maar als conditio sine qua non: loslaten van de directie en niet 
fusilleren. Daar is lang over onderhandeld. U begrijpt, de heren waren niet zo 
makkelijk te vinden. Daar moest weer naar Berlijn geschreven worden, maar ik 
heb gezegd: dat is een conditio sine qua non, zeg het maar aan Berlijn, anders 
neem ik de positie niet aan. Ik werd weer ontboden op het Plein en – mirabile 
dictu, mijnheer de president – daar werd mij bericht dat Berlijn akkoord ging met 
mijn voorwaarden, ofschoon de Engelsen toen al in België stonden en Duitsland 
voorbestemd was de oorlog te verliezen – het was augustus ’44 –  vond ik het 
desalnietttemin toch zeer verstandig om dat alles zwart op wit vast te leggen, 
want later werd natuurlijk gezegd: u ging met Duitsers om. Dus ik heb gezegd, 
dat is goed heren, maar ik  wil het zwart op wit hebben. Ja, maar ik heb zo veel 
noten op mijn zang, ik zei: wel heren ik handhaaf mijn standpunt, ik doe het 
niet… Ja, dan zouden wij dan maar een papiertje opmaken… ik wens daarvan 
een notariële akte… Zij hebben mij gevraagd of ik gek was. U kent ze wel die 
termen, maar ik zei: ik wens een notariële akte. Na heel veel onderhandelingen 
en op tafel slaanderijen is een notariële akte gepasseerd in een gebouw in Vught 
waar ik naar toe ben gebracht door de Duitsers, naar een politiebureau daar.
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procureur-fiscaal: Ik vind niet, dat het erg belangrijk is dat wij nu precies 
horen hoe deze getuige bij Philips gekomen is. We weten dat die daar twee en 
een kwart uur is geweest.

president: Ik vind het toch wel interessant om te vernemen hoe een man als 
deze getuige er toe kwam om…

getuige bodde: Dan is een notariële akte opgemaakt. De directie van Phi-
lips is uit de gevangenis gehaald. Die stonden daar kaalhoofdig. Mevrouw Phi-
lips, de notaris, twee getuigen, het hoofd van de sd, Nolte, enzovoort. En die 
akte, daar heeft mijn verdedigster afschriften van, en toen ben ik naar Philips 
gegaan, en toen zijn de heren losgelaten, en ik ben er twee uur en een kwartier 
geweest en toen ben ik ondergedoken. Zie daar!

president: Dus op deze manier bent u bij Philips… Deze morele dwang en 
dreiging heeft men op u uitgeoefend om u uw neus te laten steken in het Neder-
landse bedrijfsleven tegen de zin van de directie en de aandeelhouders van Phi-
lips.

getuige bodde: Ik wist natuurlijk van Philips niets. Ik heb nooit een fabriek 
van binnen gezien.

president: De dwang en de bedreiging die men op bedrijven uitoefende, die 
was zeer ernstig.

getuige bodde: Het ligt alles notarieel vast, ondertekend door de Duitse 
heren zelf.

president: Heeft u nog vragen te stellen, juffrouw Boon?
advocaat: Nee, mijnheer de president.
president: Dan heb ik nog een vraag. U bent in ’41 erin gekend… Wie waren 

het op het Plein die u wilden aanstellen. Was dat de Dienststelle Fiebig?
getuige bodde: Nee, Fiebig had daar niets mee te maken.
president: Het gaat nu hierover, was dat nu de algemene politiek van de 

Duitsers om op deze wijze het Nederlandse bedrijfsleven in te schakelen. Heeft 
u daar ervaring van?

getuige bodde: Daar heb ik geen ervaring van.
president: Vond u het vreemd dat ze op die manier…
getuige bodde: Natuurlijk vond ik het vreemd.
president: Heeft een der heren nog iets te vragen? Hebt u nog iets te vragen?
fiebig: Nein.
president: Dank u wel.
getuige bodde: Mag ik teruggaan naar Den Haag?
president: Geen bezwaar. Zijn er nog meer getuigen?
procureur-fiscaal: Er zijn nog enkelen gedetineerd, maar we krijgen nog 

de principiële vraag of wij deze getuigen nog moeten oproepen. Het is een prin-
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cipiële vraag of de zitting moet worden verdaagd in verband…
president: Er zijn enige getuigen niet gekomen, is ’t niet? Mijnheer Schepers 

is er niet, en dr. Leopold en Kruijff.
advocaat: Ik kan er geen afstand van doen.
procureur-fiscaal: Uw hof heeft de mogelijkheid, mijnheer de president, 

om zelfstandig afstand te doen van het horen van deze getuigen, mits de ver-
dachte niet in zijn verdediging is geschaad. En het is een algemeenheid tegenover 
Duitsers… Is het wel juist om getuigen te horen die de verdachte in dezen heeft 
opgegeven? Maar dan zou ik toch eerst willen weten, wat deze getuigen moe-
ten komen verklaren à decharge, omdat tot nu toe alle getuigen die à decharge 
gehoord zijn door het hof eigenlijk alleen à charge hebben verklaard, terwijl 
ik geen getuigen à charge heb opgeroepen, zodat, als deze getuigen allemaal à 
charge gaan verklaren, het eigenlijk een zaak van mij wordt.

president: Mijnheer Van de Voort is ook niet verschenen?
advocaat: Is ook niet verschenen.
president: U heeft zijn verklaring waarschijnlijk ook gelezen in het dossier?
advocaat: Ja, ik heb nog een afzonderlijke verklaring van hem. Dat is niet zo 

belangrijk, maar ik vind wel de getuigen dr. Leopold en Kruijff en Schepers…
president: Wat kan Schepers verklaren?
advocaat: Schepers kan verklaren de kwestie nader van dat onderhoud, 

destijds met generaal Winkelman.
president: Is dat niet tamelijk duidelijk, juffrouw Boon? De generaal heeft 

hier een verklaring afgelegd. De heer Teschmacher herinnert zich weer iets 
anders. Er is herhaaldelijk over gesproken. Wat voor belang heeft het voor u? 
Misschien kunt u het met de procureur-fiscaal op dat punt eens worden?

procureur-fiscaal: Dat zal niet eenvoudig zijn.
advocaat: Het belang dat hierin lag was de wijze, de situatie die hier heerste, 

toen Fiebig uit Duitsland naar Nederland kwam. En dat heb ik juist zo objec-
tief mogelijk trachten weer te geven. Of het was mijn bedoeling om dat weer te 
geven, dus zowel wat voor en tegen de collaboratie was.

president: Maar ik heb straks zo-even gezegd dat de heer Fiebig geen Neder-
landse collaborateur is, maar als hij geen Nederlandse collaborateur is, blijft 
nog aan de andere kant van de zaak of de Duitsers dit mochten doen.

advocaat: Natuurlijk. Maar het kan van verschillende kanten bekeken wor-
den. Met het ogenblik dat je hier komt en je vindt een gewillig apparaat, dan is 
de situatie toch enigszins anders dan dat je hier op veel tegenstand stuit. En voor 
dit punt heb ik juist de getuigen Kruijff en dr. Leopold nodig.

president: Wie is mijnheer Kruijff dan ook weer?
advocaat: Mijnheer Kruijff was het hoofd van de prac Utrecht-Oost, later 
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Oost en West, en dr. Leopold was het hoofd van de prac in Den Haag.1

procureur-fiscaal: Wat moeten de prac-mensen dan komen verklaren 
dan?

advocaat: Die kunnen verklaren verschillende punten van de dagvaarding, 
bijvoorbeeld het al dan niet vrijwillige inschakelen.

president: De beide getuigen zien alleen een gedeelte van het Nederlandse 
bedrijfsleven.

advocaat: Een vrij groot gedeelte.
president: Pardon?
advocaat: Een vrij groot gedeelte. 
president: Zij komen alleen maar in aanraking met de collaborateurs. De 

anderen, diegenen die niet gecollaboreerd hebben, kennen zij niet. Klopt dat?
advocaat: Jawel, zeker. Zij hebben het hele bedrijfsleven onderzocht. Zij 

hebben het van alle kanten juist bekeken.
procureur-fiscaal: De dagvaarding komt u tegemoet, terwijl ik dat hele-

maal niet hoefde te zeggen, stelt zelf dat de inschakeling vrijwillig geschiedde. 
Liever gezegd, dat er medewerking door Nederlanders is verleend met de inscha-
keling.

advocaat: Met het ogenblik dat er in de dagvaarding staat: al dan niet vrij-
willig, dus dat op het woord onvrijwillig…

procureur-fiscaal: Er staat vrijwillig en dat is naar algemene bekendheid 
– en of dan nu mijnheer Leopold of mijnheer Kruijff of mijnheer Schepers of 
generaal Winkelman komen verklaren – het is van algemene bekendheid, dat 
er gecollaboreerd is en dat er ten dele principieel verzet is geweest. Dat is nu 
eenmaal iets, wat vaststaat. Dus wat de dagvaarding is, dat kan zo bewezen 
worden op grond van algemene bekendheid. U kunt pleiten dat die vrijwillige 
medewerking wat groter is en ik kan er wat van terugnemen en zeggen: nee, de 
vrijwillige medewerking is heus zo groot niet geweest.

president: Ik had zo graag, en dat was ook veel belangrijker, dat u getuigen 
zou voorbrengen, die verklaarden over degenen die niet hebben willen meewerken.

advocaat: Dat zullen ze ongetwijfeld ook kunnen, juist omdat ze de hele  
zaak onderzocht hebben. Het spijt mij, maar ik zal het als een grote belemme-
ring in mijn verdediging opvatten als deze twee getuigen niet gehoord kunnen 
worden.

president: Nee, het gaat over vier: Van de Voort, Schepers, Leopold en 
Kruijff.

1  De prac (Politieke Recherche Afdeling Collaboratie) was in het kader van de Bij-
zondere Rechtspleging speciaal belast met de opsporing van economische collabo-
ratie. In totaal waren er landelijk 23 afdelingen.
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advocaat: Ik wil er in zoverre in tegemoetkomen, dat er wel enigen zijn 
waarvan ik wel afstand kan doen, maar van deze twee in geen geval.

president: Nee, het gaat meer om de tijd, wanneer er een nieuwe zitting 
zal zijn. U mag zo veel getuigen brengen als u wilt. Alleen is het de vraag of 
het noodzakelijk is, of dat u meent dat het noodzakelijk is. U mag natuurlijk 
voorbrengen wie u wilt. U mag verder verklaringen voorlezen en verschillende 
getuigen horen. Als het niet anders kan, zal het hof natuurlijk toestaan dat de 
getuigen die u nodig vindt, dat die getuigen. Wij zullen nu de zitting schorsen 
tot kwart voor drie.
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Middagzitting om 14.45 uur

president: De zitting is heropend. De volgende getuige: Van Rosmalen. Die 
ken ik niet. Komt Van Rosmalen in het dossier voor, juffrouw Boon?

advocaat: Ik geloof het niet, mijnheer de president.
[Getuige Hubertus Pieter Maria van Rosmalen, 57 jaar, elektrotechnicus te 

’s-Gravenhage, gedetineerd in de Strafgevangenis (Cellenbarakken) te Scheve-
ningen. Beëdiging.]

president: Weet u waarover het gaat?
getuige van rosmalen: Nog niet, edelachtbare.
president: Aan Fiebig werd tenlastegelegd dat hij de Nederlandse industrie 

ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel heeft helpen inschakelen, even-
tueel tegen de wil van Nederlanders in, en in de tweede plaats, dat hij tegen de 
wil van Nederlanders allerlei goederen en machines en ander voorraden heeft 
weggevoerd naar Duitsland, dat hij daaraan heeft meegewerkt.

getuige van rosmalen: Ja, edelachtbare.
advocaat: Welke functie heeft u tijdens de oorlog bij het Rijksbureau voor 

IJzer en Staal gehad?
getuige van rosmalen: Ik was hoofdopzichter van de rationalisatie.
president: Hoofdopzichter van wat?
getuige van rosmalen: Van de rationalisatie van de afdeling Sociale Zaken 

bij het Rijksbureau voor IJzer en Staal.
advocaat: Heeft u in verband met de rationalisatie ooit iets met Fiebig te 

maken gehad?
getuige van rosmalen: In verband met de rationalisatie niet direct, nee.
advocaat: Wat was de rationalisatie?
getuige van rosmalen: In verband met de rationalisatie… daar had mijn-

heer Fiebig niets mee te doen. Dat was in hoofdzaak mijnheer Liedtke, die stond 
direct onder dr. Fischböck.

advocaat: Wat verstond uw bureau onder rationalisatie?
getuige van rosmalen: Rationalisatie dat was verschillende bedrijven 

samenvoegen, opdat ze wat grondstoffen betreft, wat machinerieën betreft, dat 
zij dan economischer konden werken.

advocaat: De maatregel van bedrijfssluiting, van wie ging die uit?
getuige van rosmalen: De maatregel van bedrijfssluiting die ging uit van 

dr. Fischböck.
advocaat: Was daar een apart bureau voor?
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getuige van rosmalen: Dat was een apart bureau.1 Dat was gevestigd bij 
de Rüstungsinspektion. En daar was mijnheer Liedtke die daar in hoofdzaak 
zaken behandelde.

advocaat: Wanneer ging men tot een dergelijke bedrijfssluiting over?
getuige van rosmalen: Dat was in verband met de rapporten die uitge-

bracht werden door twee inspecteurs. De ene een Duitse inspecteur en de ander 
was een Hollandse inspecteur. Er werd een rapport uitgebracht en het ene rap-
port dat kwam naar het Rijksbureau voor  IJzer en Staal en het andere rapport 
ging naar de Duitse districtsleider.

advocaat: Is deze sanctie van bedrijfssluiting, is dat een Duitse uitvinding of 
bestond die voor de oorlog ook al?

getuige van rosmalen: De bedrijfssluiting zelf is tijdens de oorlog geko-
men, maar de rationalisatie die bestond reeds voor de oorlog.

advocaat: Ik heb verder geen vragen meer.
procureur-fiscaal: Heeft u aan het Rijksbureau de heren Van de Voort en 

Pet gekend?
getuige van rosmalen: Mijnheer Van de Voort was onze directeur.
procureur-fiscaal: En Pet?
getuige van rosmalen: Heb ik niet gekend.
procureur-fiscaal: Hoofdinspecteur in algemene dienst en daarna secre-

taris der directie.
getuige van rosmalen: Dat was weer een andere afdeling.
procureur-fiscaal: Secretaris van de directie.
getuige van rosmalen: Wij hadden drie directeuren.
procureur-fiscaal: U weet dat Fiebig ingeschakeld is juist vooral voor ijzer 

en staal?
getuige van rosmalen: Hij was van de afdeling IJzer en Staal, maar niet 

van de Rationalisatie.
procureur-fiscaal: Mijnheer Pet die hoofdinspecteur in algemene dienst 

was, die heeft verklaard dat de maatregelen welke door Fiebig werden getroffen, 
bestonden in de distributie en herdistributie van ijzer en staal,…

getuige van rosmalen: Ja.
procureur-fiscaal: … vervaardigings- en verwerkingsverboden,…
getuige van rosmalen: Ja.
procureur-fiscaal: … het sluiten en reorganiseren van metaalverwerkende 

1  Sonderreferat Rationalisierung van de Abteilung Gewerbliche Wirtschaft bij de 
Rüstungsinspektion Niederlande. Vanaf 30 november 1942 was het afdelings-
hoofd Oberingenieur F.W. Liedtke, terwijl de leiding in handen was van Wilhelm 
Brocke. Bericht van dr. F.W. Heinemann. 26.11.1942, niod, 39, 572.
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industrieën, en het dienstbaar maken van de gehele metaalindustrie voor de 
Duitse oorlogsindustrie.

getuige van rosmalen: Mag ik daar een beetje uitvoerig antwoord op 
geven?

procureur-fiscaal: Wat is waar van het laatste punt? Dienstbaar maken 
van de gehele metaalindustrie voor de Duitse oorlogsindustrie?

getuige van rosmalen: Daar had mijnheer Fiebig niets mee te maken.
procureur-fiscaal: Hoe weet u dat?
getuige van rosmalen: Omdat er verschillende afdelingen, bijvoorbeeld 

afdeling Luftwaffe…
procureur-fiscaal: Had u contact met Fiebig?
Vgetuige van rosmalen: Contact kan ik direct niet zeggen, omdat mijn-

heer Fiebig was directeur van de Rüstungsinspektion en wij gaven de rapporten 
alleen maar schriftelijk door.

president: Over welke tijd spreekt u op het ogenblik?
getuige van rosmalen: Ongeveer ’42 of ’43, edelachtbare.
procureur-fiscaal: Weet u dat door Fiebig voorraden geblokkeerd zijn?
getuige van rosmalen: Daar weet ik niets van.
procureur-fiscaal: Weet u dat er direct gegevens zijn verzameld over de 

voorraden ijzer en staal?
getuige van rosmalen: Dat werd door het Rijksbureau voor IJzer en Staal 

reeds gedaan voor de oorlog. Iedereen moest staten en lijsten invullen.
procureur-fiscaal: Werd dat gecontroleerd door controlleurs ter plaatse?
getuige van rosmalen: Dat werd gecontroleerd door inspecteurs van het 

Rijksbureau voor IJzer en Staal ter plaatse.
procureur-fiscaal: Werden de handelszaken en fabrieken verplicht tot 

nauwkeurige bijhouding van de administratie?
getuige van rosmalen: Dat was ook door het Rijksbureau voor IJzer en 

Staal opgelegd.
procureur-fiscaal: Weet u iets van de wegvoering van de voorraden naar 

Duitsland?
getuige van rosmalen: Daar weet ik niets van, edelachtbare.
procureur-fiscaal: Wat was uw functie eigenlijk als controlleur?
getuige van rosmalen: Ik was inspecteur van de afdeling Sociale Zaken, 

alle mogelijke moeilijke affaires die met de industrie…
procureur-fiscaal: Maar van Sociale Zaken, wat wil dat eigenlijk zeggen?
getuige van rosmalen: Sociale Zaken, die behandelden bijvoorbeeld ver-

vaardigingsverboden. Er waren artikelen die werden vervaardigd, terwijl het ver-
boden was; de rationalisatie van verschillende bedrijven die viel daar ook onder.
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president: Welke artikelen werden verboden?
getuige van rosmalen: Daar waren een hele massa artikelen die waren 

voorgeschreven reeds, al.
president: Door wie?
getuige van rosmalen: Door het Rijksbureau voor IJzer en Staal.
president: In welke tijd?
getuige van rosmalen: Voor de oorlog. Het was een hele stapel, die staat 

is later wel uitgebreid.
president: Wat mocht er ten slotte alleen vervaardigd worden?
getuige van rosmalen: Dat is haast te veel om te zeggen.
president: Ook voor de Nederlandse huishouding?
getuige van rosmalen: Sommige artikelen zeer zeker, bijvoorbeeld potten 

en pannen, maar bijvoorbeeld artikelen die van hout vervaardigd konden wor-
den, die toentertijd van ijzer vervaardigd werden die mochten dan niet meer van 
ijzer vervaardigd worden die moesten van hout vervaardigd worden.

president: En wie gaf die opdracht?
getuige van rosmalen: Het waren allemaal voorschriften, edelachtbare.
president: Ja, ja, maar waar kwamen de voorschriften vandaan?
getuige van rosmalen: Die kregen we van de directie van ons bureau.
president: En van wie kreeg de directie het?
getuige van rosmalen: Verschillende bestonden reeds en die zijn door de 

oorlog nog uitgebreid, dus ik vermoed dat de directie ze van de Duitse instanties 
kreeg.

president: En werd het belangrijkste gedeelte alleen maar vervaardigd voor 
de Duitse oorlogvoering?

getuige van rosmalen: Edelachtbare, ik kan u wel zeggen dat die fabrieken 
die voor de Duitse Wehrmacht werken, zoals zij dat noemen, of voor dat Heer, 
of voor de Luftwaffe, dat die fabrieken… zij werden een klein beetje bevoor-
deeld.

president: Een klein beetje maar? Werd er wel nog wat anders gemaakt 
op die fabrieken, behalve potten en pannen die geen Nederlander kon krijgen 
overigens?

getuige van rosmalen: Edelachtbare, dat was juist het kader van de ratio-
nalisatie. Als er bijvoorbeeld een fabriek was die artikelen maakte naast een 
hoofdartikel, dan werd die fabriek over het algemeen helemaal ingeschakeld om 
het hoofdartikel te maken, omdat wat grondstoffen betreft, wat machinerieën 
betreft, wat arbeidskrachten betreft, het voordeliger was.

president: In welk opzicht voordeliger?
getuige van rosmalen: Omdat een fabriek zich erop specialiseerde.
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procureur-fiscaal: Voor wie was het nu voordeliger?
getuige van rosmalen: Voor het algemeen. Zoals de situatie toen was. 

Voor de oorlog werd dat ook reeds gedaan.
president: Het was zo, dat voor de Nederlandse burger niets meer beschik-

baar was.
getuige van rosmalen: Dat ben ik volkomen met u eens.
president: Maar waar ging dat allemaal heen? Hoe werd er dan gerationa-

liseerd?
getuige van rosmalen: Edelachtbare, daar was haast geen aanvoering van 

grondstoffen meer. Daar waren massa artikelen, die niet meer…
president: Er werden er voor miljoenen nog aangevoerd.
getuige van rosmalen: Ja, dat waren artikelen die werden aangevoerd uit 

Duitsland, maar die hielden de Duitsers, die bleven daar zelf baas over. En die 
lieten in de fabrieken artikelen maken die zij voor nodig achtten ook voor de 
oorlogsindustrie, in zekere zin natuurlijk.

president: Dingen die Nederlanders nodig hadden?
getuige van rosmalen: Gedeeltelijk wel, maar ik geloof nu niet dat dat het 

hoofddoel was. Wij kregen het mondjesmaat mee, laat ik het zo zeggen.
procureur-fiscaal: Wat zag u tijdens de Duitse bezetting als doel van uw 

werk?
getuige van rosmalen: Ik kan u eerlijk zeggen, de rationalisatie die hebben 

wij tijdens de bezetting – en als ik spreek over wij, dan is het in hoofdzaak mijn-
heer Huizer die op het ogenblik dood is helaas, en mijn persoon – hebben wij zo 
veel mogelijk de zaak gesaboteerd. Wij hebben zo veel mogelijk getracht, daar 
tegen te werken, om de volgende reden: omdat wij bang waren, dat mijnheer 
Liedtke als achterdeurtje van de rationalisatie datgene had om werklieden vrij 
te krijgen, om die te kunnen gebruiken voor de oorlogsindustrie in Duitsland en 
dat hebben wij natuurlijk zo veel mogelijk tegengewerkt.

president: Waarom werkte u dat tegen?
getuige van rosmalen: Omdat we principieel van oordeel waren, dat wij 

liever de fabrieken hier in Nederland lieten werken met de Nederlandse mensen, 
dan dat dat afgevoerd werd naar Duitsland.

procureur-fiscaal: Zou dat dan gebeuren?
getuige van rosmalen: De Aktion Sauckel die daar eigenlijk met een zweep 

achter zat, die gaf daaromtrent verschillende richtlijnen aan.
procureur-fiscaal: Meent u dat allemaal te kunnen beoordelen?
getuige van rosmalen: Wij kregen zo veel papieren en voorschriften en 

dan werd door verschillende ambtenaren wederzijds nogal vaak over geoor-
deeld en over gesproken en verschillende maatregelen van andere afdelingen 
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werden altijd meegedeeld. Dus dienaangaande kan ik een klein beetje een oor-
deel daarover vellen.

procureur-fiscaal: Heeft u wel eens gehoord dat Fiebig directies vervan-
gen heeft?

getuige van rosmalen: Daar heb ik nooit over gehoord, maar dat lag niet 
in mijn kader, edelachtbare.

procureur-fiscaal: Weet u ook dat het gebeurd is? U hebt zo veel bespro-
ken.

getuige van rosmalen: Dat mijnheer Fiebig directies vervangen heeft, dat 
weet ik niet.

procureur-fiscaal: Is dat ook niet besproken?
getuige van rosmalen: Misschien dat het besproken is en dat het mij niet 

te ore is gekomen.
procureur-fiscaal: Weet u iets van de koperactie?
getuige van rosmalen: Van de non-ferrometalen?
procureur-fiscaal: Van de koperactie. U weet wel wat ik ermee bedoel: het 

weghalen van het koper ten behoeve van Duitsland.
getuige van rosmalen: Dat weet ik ook niet. Dat was non-ferro. Dat was 

niet Rijksbureau voor IJzer en Staal.
procureur-fiscaal: Oh, nee? Had het daar niets mee te maken?
getuige van rosmalen: Nee, dat had er niets mee te maken.
procureur-fiscaal: Hoorde u daar ook nooit iets van verder?
getuige van rosmalen: Van de non-ferro… ja, wij hoorden dat de klokken 

uit de torens gehaald werden…
procureur-fiscaal: Nee, het gaat nu niet over de klokken, dat is een hele 

speciale actie geweest. Het gaat nu eenvoudig over het koper.
getuige van rosmalen: Ik kan bijvoorbeeld vertellen: de eerste jaren van 

de oorlog ben ik een tijdje gedetacheerd geweest bij de non-ferrometalen, en de 
magazijnen voor de non-ferrometalen werden in Amsterdam gevestigd en alle 
mogelijke metalen van alle mogelijke industrieën die werden daar samenge-
voegd, maar dat was ook weer afdeling Scheepsbouw, afdeling…

procureur-fiscaal: Waarom bent u eigenlijk gedetineerd op het ogenblik?
getuige van rosmalen: Ik ben gedetineerd, omdat ik verdacht word hulp te 

hebben verleend bij de sd, en dat is niet waar.
procureur-fiscaal: Bent u al veroordeeld of niet?
getuige van rosmalen: Ik ben vijf maal voor geweest en nu is de zaak uit-

gesteld.
procureur-fiscaal: Waar?
getuige van rosmalen: In Den Haag.
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procureur-fiscaal: Voor het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag?
getuige van rosmalen: Ja.1

procureur-fiscaal: Vindt u het niet merkwaardig dat u die meneer Pet 
bijvoorbeeld niet kent?

getuige van rosmalen: Misschien dat ik hem wel gekend heb en de naam…
procureur-fiscaal: Had u zelf persoonlijk contact met de directeur Van 

de Voort?
getuige van rosmalen: Met mijnheer Van de Voort? Zeer zeker, edelacht-

bare.
procureur-fiscaal: Regelmatig of sporadisch?
getuige van rosmalen: Zoals de kwaliteit  van ons werk het toeliet. De ene 

keer kwam ik twee keer per dag bij hem binnenlopen met paperassen of papie-
ren en de andere keer gebeurde het, dat ik een hele maand niet kwam.

procureur-fiscaal: Was het de bedoeling van de Duitsers hier om het eco-
nomische leven in te schakelen ten behoeve van de Duitse oorlogvoering?

getuige van rosmalen: Dat idee had ik van wel.
procureur-fiscaal: Waar grond u dat idee op?
getuige van rosmalen: Omdat verschillende fabrieken die bleven draaien 

en die maakten artikelen ten behoeve van het Duitse leger.
procureur-fiscaal: Kunt u enige functies noemen die Fiebig heeft bekleed? 

U kunt zo precies zeggen wat die niet gedaan heeft.
getuige van rosmalen: Ik kan u alleen maar een functie noemen. Dat 

ik niet anders weet als wanneer de bedrijven gesloten werden door mijnheer 
Liedtke, en wij protesteerden tegen die sluiting, dan is het nog wel eens door 
bemiddeling van mijnheer Liedtke gebeurd dat die bedrijven weer open gingen.

procureur-fiscaal: Door bemiddeling van mijnheer Fiebig bedoelt u?
getuige van rosmalen: Door mijnheer Fiebig.
procureur-fiscaal: Kunt u een paar functies noemen – als u werkelijk een 

belangrijke post heeft gehad?
getuige van rosmalen: Ik weet niet anders als dat mijnheer Fiebig Haupt 

van de Rüstungsinspektion was.
procureur-fiscaal: Hoofd van de Rüstungsinspektion? Verdachte, bent u 

hoofd van de Rüstungsinspektion geweest?
fiebig: Nein. Nie.

1  Het Bijzonder Gerechtshof  ’s-Gravenhage veroordeelde Van Rosmalen op 06.05. 
1949 tot 3 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest sinds 02.12.1947 alsmede 
levenslange ontzetting uit de kiesrechten wegens hulpverlening aan de vijand, be-
staande uit het in handen van de sd spelen van voor de Duitse oorlogvoering van 
belang zijnde partijen plaatijzer, machines e.d. na, cabr, 71201.
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procureur-fiscaal: Daar klopt toch eigenlijk heel weinig van. Vindt u zich 
niet veel belangrijker dan u bent? Dat u meepraat over dingen waarvan u weinig 
of niets weet?

getuige van rosmalen: Wat ik u verteld heb, dat weet ik, edelachtbare.
procureur-fiscaal: Het klopt helemaal niet met dat wat de directeur [Van 

de Voort] vertelt en het klopt helemaal niet met dat wat mijnheer Pet vertelt.
getuige van rosmalen: Ik kan er niets aan doen. Wat ik vertel, edelacht-

bare, dat is toch precies het werk wat ik uitgevoerd heb.
procureur-fiscaal: Anders heb ik geen vragen meer.
militair raadsheer van der staay: Mag ik de getuige wat vragen? U hebt 

verteld dat bij de sluiting van de zaken, dat er een rapport was van een Duitse 
en een Hollandse inspecteur. Die Hollandse inspecteurs: waren dat ‘goede’ of 
‘foute’ Hollanders?

getuige van rosmalen: Het waren allemaal inspecteurs die van het Rijks-
bureau voor IJzer en Staal waren.

militair raadsheer van der staay: Was daar veel ‘fout’ personeel onder?
getuige van rosmalen: Er was haast geen ‘fout’ personeel bij.
president: Is ten slotte de hele metaalindustrie dienstbaar gemaakt aan de 

Duitse oorlogsindustrie?
getuige van rosmalen: Er was bijna geen fabriek of een gedeelte ervan die 

niet werkte voor de Duitsers.
president: Dus dat is wel gebeurd.
van rosmalen: Maar daar waren ook veel fabrieken die werkten reeds voor 

de Duitsers.
president: Ja, dat vraag ik niet. Ik vraag alleen maar of het juist is dat de hele 

metaalindustrie dienstbaar gemaakt is aan de Duitse oorlogsindustrie.
getuige van rosmalen: Daar durf ik geen antwoord op te geven, of de hele 

metaalindustrie, edelachtbare…. Ik zou haast zeggen van wel, maar met zeker-
heid kan ik u daar niet op antwoorden.

president: Waarom saboteerde u de maatregelen?
getuige van rosmalen: Omdat wij de werkmensen hier wilden houden, 

omdat wij vernomen hadden dat de Sauckel Aktion achter de actie van mijnheer 
Liedtke zat.

president: Is het juist dat de sluitingen in het algemeen geschiedden ten 
behoeve van het Duitse en niet ten behoeve van het Nederlandse belang?

getuige van rosmalen: De sluiting die geschiedde uit een algemeen belang, 
uit een economisch belang op dat moment.

president: Juist.
procureur-fiscaal: Een economisch belang was dat pannen en potten wer-

den gemaakt.
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president: Ik vind dat de Nederlandse bevolking buitengewoon veel te kort 
is gekomen.

getuige van rosmalen: Daar ben ik het volkomen met u eens. Wij probeer-
den ook zoveel mogelijk die artikelen te laten maken, maar wij hadden daar 
geen zeggingskracht over.

president: Wie had daar zeggingskracht over?
getuige van rosmalen: Het hing veel van de fabrikant zelf af. De fabrikan-

ten verdienden aan het ene artikel meer dan aan een ander artikel.
president: Waarom werden zij dan gesloten?
getuige van rosmalen: Wanneer het rapport dusdanig uitbracht, dat een 

fabriek tijdens die moeilijke omstandigheden niet economisch genoeg werkte.
president: Ik dacht: kriegswichtig.
getuige van rosmalen: Het ‘kriegswichtige’ kwam wel veel in vraag.
procureur-fiscaal: Als u ‘economisch’ zegt, bedoelt u eigenlijk ‘kriegs-

wichtig’.
getuige van rosmalen: Nee, economisch voor het bedrijf zelf, niet over 

economie in het algemeen, want daar kan ik niet over oordelen.
president: Heeft u dan wel gemerkt in de oorlog dat u veel tekort bent geko-

men?
getuige van rosmalen: Ja, edelachtbare, heel veel.
president: Waar wijt u dat aan?
getuige van rosmalen: Dat voelde ik aan de lijve.
president: Waar wijt u dat aan?
getuige van rosmalen: Aan de oorlogstoestanden waarin wij toen verkeer-

den.
president: Maar er werd hard gewerkt in de fabrieken.
getuige van rosmalen: Er waren fabrieken die niet meer konden produce-

ren, omdat zij gebrek aan grondstoffen hadden.
president: Wilt u iets vragen?
fiebig: Ja, zur Frage der Schließung der Betriebe. Gab es nicht bereits vor dem 

Kriege bei den holländischen Reichsbüros Strafbestimmungen, dass Betriebe 
geschlossen werden konnten, wenn sie diese Vorschriften übertraten?

procureur-fiscaal: Dat is van algemene bekendheid, dat waren strafsanc-
ties.

fiebig: Aus welchen Gründen sind denn überwiegend an Sie Anträge wegen 
einer Betriebsschließung gekommen? Sind das Übertretungsverstöße gewesen, 
wenn die betreffenden Betriebe sich nicht an die Vorschriften der Reichsbüros 
hielten, oder waren das rein ökonomische Gründe, die im internen Betrieb 
lagen, dass der Betrieb ganz allgemein nicht rentabel arbeitete?
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getuige van rosmalen: Beide.
fiebig: Beide Gründe. Darf ich vielleicht die Frage stellen: in welchem 

Umfange die Eisenerzeugung oder die Eisenversorgung Hollands vom Kriege 
ab geschah. War man denn in der Lage, den Eisenbedarf hier alleine zu decken?

getuige van rosmalen: Ik versta het niet helemaal.
procureur-fiscaal: Of Holland in staat was zijn behoefte aan ijzer te dek-

ken?
getuige van rosmalen: Nee, in geen geval, is nooit zo geweest.
fiebig: Wissen Sie, wie groß der Bedarf war, ungefähr? Im Reichsbüro wird 

ja doch die Statistik geführt.
getuige van rosmalen: 80 %, 85 %.
fiebig: Mussten importiert werden.Wo kamen die her?
getuige van rosmalen: Uit Duitsland, het grootste gedeelte. Een heel enkel 

profiel werd vroeger uit Engeland geïmporteerd, maar het grootste gedeelte 
kwam uit Duitsland, Lotheringen en ook wel België.

fiebig: Ja, wenn aber nun 85 % aus Deutschland importiert wurden, dann 
wurden also doch die Aufträge, wofür Sie hier in Holland Eisen und Stahl benö-
tigten aus dem Material gemacht, das aus Deutschland überwiegend kam. Ist 
es denn da eigentlich zu verwundern, wenn die Vorschriften, die schon vorher 
galten, dass die auch später angewendet werden?

getuige van rosmalen: De voorschriften die voor de oorlog door het Rijks-
bureau voor IJzer en Staal gemaakt werden, die werden allemaal gehandhaafd.

president: Zijn er bijgekomen, of niet?
getuige van rosmalen: Zij zijn wel verruimd geworden.
president: Is dat op grote schaal gebeurd?
getuige van rosmalen: Nee, toevoegingen. Wat wel op grote schaal is 

gebeurd, dat was de spaarstofcommissaris, die heeft het vervaardigen verboden 
van dingen die van metaal gemaakt werden. Die moesten uit hout gemaakt 
worden. Laat ik een voorbeeld noemen: kacheltjes die ze gedeeltelijk van cement 
maakten, die vroeger helemaal van ijzer gemaakt waren.

procureur-fiscaal: Was het voor de oorlog zo, als er uit Duitsland grond-
stoffen werden geïmporteerd, dat Duitsland dan ook mocht zeggen wat er mee 
moest gebeuren? Met die grondstoffen?

getuige van rosmalen: De handel was vrij, edelachtbare.
procureur-fiscaal: Veranderde dat na de bezetting?
getuige van rosmalen: Dat kan ik u met zekerheid niet zeggen, want 

dat was iets waarmee ik niets te maken had. Maar ik geloof wel… Het is wel 
gebeurd, dat bijvoorbeeld voor speciale gevallen uit Duitsland geïmporteerd 
werd, voor ik zal maar zeggen: Werkspoor, die moest een grote Duitse order 
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afwerken voor de oorlog, zo veel wagons leveren, dat dat materiaal door ver-
schillende fabrieken uit Duitsland aan Werkspoor geleverd wird. Dat was een 
zogenaamd loonbedrijf.

procureur-fiscaal: Dat was een overeenkomst tussen twee vrije bedrijven. 
getuige van rosmalen: Dat ben ik volkomen met u eens. Maar dat had 

niets met de krijgsverrichtingen te doen.
fiebig: Wenn also 85 % des Materials aus Deutschland kam, wissen Sie, 

woher die restlichen 15 % kamen? Sie hatten hier einen Hochofenbetrieb IJmui-
den, wissen Sie, woher die Ertze kamen?

getuige van rosmalen: De ertsen die in IJmuiden gemaakt werden, die 
kwamen gedeeltelijk uit Zweden, gedeeltelijk uit Duitsland, gedeeltelijk uit Bil-
bao, uit Spanje.

fiebig: Ja, von ’41 ab sind diese Ertze ausschließlich aus Deutschland gekom-
men, auf Grund des Vertrages zwischen den Vereinigten Stahlwerken und dem 
Hochofenwerk IJmuiden. Ist überhaupt für die niederländische Zivilbevölke-
rung nichts mehr gefertigt worden?

getuige van rosmalen: Ja, ja, er zijn  huishoudelijke artikelen – daar heb ik 
het al over gehad – die zijn nog wel gefabriceerd geworden.

fiebig: Es haben doch nur Verschiebungen innerhalb der Art der Ausführung 
stattgefunden, die sich darauf begründeten, dass eben für einen bestimmten 
Artikel bei der begrenzten Materialmenge nicht mehr zur Verfügung gestellt 
wurde als äusserst notwendig war.

getuige van rosmalen: Ja.
fiebig: War das vorher auch schon üblich? Welcher Sinn ist in der Bewirt-

schaftung?
getuige van rosmalen: ’39 begon, toen de materiaalvoorraden minder 

werden, begon dat een klein beetje te komen, maar op ruime schaal hoefde dat 
nog niet toegepast te worden, omdat wij nog in voldoende mate grondstoffen 
bezaten. Maar toen de grondstoffen nu eenmaal door het Rijksbureau voor 
IJzer en Staal opgenomen waren, de voorraden opgenomen waren, kregen de 
fabrieken wel degelijk toewijzingen van het Rijksbureau voor IJzer en Staal om 
bepaalde artikelen te mogen fabriceren.

procureur-fiscaal: Grotendeels was dat alles voor Duitsland.
getuige van rosmalen: Toen nog niet. Ik heb het nu over ’39.
procureur-fiscaal: Maar later, tijdens de bezetting.
getuige van rosmalen: Later zijn de orders geweldig verruimd geworden 

ten behoeve van de krijgsverrichtingen.
fiebig: Hätte die niederländische Industrie mit 15 % eigener Eisenerzeugung 

weiter bestehen können?
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getuige van rosmalen: Nee.
fiebig: Was wäre die Folge gewesen, wenn sie auch nur…
getuige van rosmalen: Dan was die stilgelegd. Dat weten wij.
fiebig: Ich habe keine Fragen mehr.
president: Mijnheer Fiebig, staat u eens op. Is het juist dat u de industrie 

hebt dienstbaar gemaakt, dat het de bedoeling was de hele Nederlandse indus-
trie aan het Duitse oorlogspotentieel dienstbaar te maken?

fiebig: So ist die Ausdrucksweise vielleicht nicht richtig. Eins ist selbst-
verständlich, das lag in meiner Aufgabe, Herr Präsident, ich hatte als Aufgabe 
mitbekommen, die technische Voraussetzung für eine ökonomische Zusammen-
arbeit zu schaffen.

president: Dat zijn mooie woorden, maar…
fiebig: Ich will versuchen Ihnen das zu erläutern.
president: … was uw opdracht om de metaalindustrie zoveel mogelijk voor 

de Duitse oorlogsindustrie dienstbaar te maken?
fiebig: Das war ja nicht meine Aufgabe: die Auftragserteilung. Es bestanden 

für diese Frage drei Behörden, das war die Rüstungsinspektion, die die Aufgabe 
hatte, die Aufträge zu erteilen, zu beobachten und zu kontrollieren, die für 
die drei Wehrmachtsteile waren. Die hatten hier unter ihrer Obhut etwa 600 
Betriebe, dann war die Gewerbliche Wirtschaft da, …

president: Dat was dus voor het Duitse oorlogspotentieel?
fiebig: Nein, wir unterscheiden zwischen Rüstung und Kriegsproduk-

tion. Rüstung ist reine Waffen. Und Kriegsproduktion ist alle Produktion, die 
während eines Krieges erlaubt war. Das ist der Unterschied.

president: Die ‘Dienststellen’, die moesten zorgen dat ze zoveel mogelijk 
voor de Duitse oorlogsindustrie werkten?

fiebig: Meine Dienststelle?
president: De andere, waarover u sprak.
fiebig: Ja, das war déren Aufgabe, die Auftragserteilung, die Auftragsvermitt-

lung, die Auftragsüberprüfung. Und meíne Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass 
diese Aufträge nach den Bedingungen, die an die Aufträge gestellt waren – jeder 
Auftrag war mit einer ganz bestimmten Bedingung erteilt, den Lieferungsbedin-
gungen, und den Auftragsbedingungen, die zum Beispiel Materialvorschriften 
in Bezug auf Güte, auf Verwendung, auf Menge, auf Abnahmevorschriften, und 
auch Verfahrensvorschriften beinhalteten; wenn nun jemand den Auftrag ange-
nommen hätte, verpflichtete er sich gleichzeitig diese Bedingungen einzuhalten. 
Und únsere Aufgabe, meínes Büros, war die Aufgabe zu kontrollieren, ob die 
Auftragsbedingungen im Verfahrenszuge im Betriebe, in der Abwicklung des 
Auftrages, in seiner technischen Ausgestaltung, ob die ordnungsgemäß erfolgte.

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   94Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   94 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



95

bijzonder gerechtshof te ’s-gravenhage, 5de kamer te rotterdam 

president: Maar Duitsland in het algemeen. Bedoelde u nu de metaalindus-
trie voor de Duitse oorlogsindustrie te laten werken?

fiebig: Ich habe ja diesen Auftrag nicht gehabt, und nicht gegeben, sondern 
dieser Auftrag…

president: Ik vraag niet of u die opdracht heeft gehad, maar was dat de 
politiek van Duitsland?

fiebig: Darf ich bitte noch mal genau…
tolk: Hatte Deutschland das Recht die holländische Metallindustrie für 

deutsche Zwecke arbeiten zu lassen?
fiebig: Ich habe darüber eine Arbeit gemacht, auf Bitte der pra.1

president: Sie können ja oder nein sagen.
fiebig: Ich kann das so mit den einfachen Worten nicht… Ihnen eine Ant-

wort geben, weil zwei Grundsätze da waren. Mein Minister hatte mir gesagt, 
eine Zusammenarbeit auf ökonomischen Gebiet wie es in der Ökonomie grund-
sätzlich auch in normalen Zeiten üblich ist, nach Möglichkeit jeden Druck zu 
vermeiden.

president: Nach Möglichkeit. Aber als es nicht möglich war, dann Druck 
ausüben?

fiebig: Das war meine Aufgabe, ich war ja nicht Verwaltungsmann, der so 
einen Druck ausüben konnte. Also ich hatte die Richtlinie, dafür zu sorgen, 
dass der Kontakt zwischen den beiden Partnern auf eine ökonomisch-techni-
schen Grundlage, wie sie normalerweise stattzufinden hat, stattfindet.

president: Und warum hatten Sie diese Richtlinien? Was war der Sinn?
fiebig: Der Sinn war, die Wünsche, die an uns herangetragen wurden nach 

der Kapitulation…
president: Von wem Wünsche?
fiebig: Von der holländischen Industrie. Es ging nämlich nicht von uns 

aus zuerst, Herr Präsident, sondern wir sind dazu angeregt worden durch die 
Wünsche, die an uns herangetragen wurden und als Besetzer war es auch klar, 
wenn Betriebe alle still lagen, dass das nicht weiter ging, es waren 500.000 
Erwerbslose hier. Und diese Wünsche wurden an uns herangetragen, und mein 
Minister sagte daraufhin: schalten Sie sich ein, hier begegnen sich zwei Wün-
sche, dass diese Industrie, die lahm liegt, die keine eigenen Rohstoffquellen 
mehr hat, keine Absatzgebiete mehr hat, dass die denn auch in unserem Inte-
resse mitarbeitet. Wir müssen, wenn sie vernünftig arbeiten sollen, mit unseren 
Rohstoffen ja mit hineingehen. Also für mich eine rein ökonomisch-technische 

1  Politieke Recherche Afdeling (naoorlogse justitiële opsporingsdienst in het kader 
van de Bijzondere Rechtspleging).
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Aufgabe, die ganz normal ist und in die ich mich ganz selbstverständlich hin-
eingestellt habe.

procureur-fiscaal: En later? U gebruikte het woord ‘eerst’.
fiebig: Nachher hat sich ganz automatisch eine Zusammenarbeit ergeben, 

aus der niemals mir gegenüber Schwierigkeiten aufgetreten sind. Zu mir ist 
niemals jemand gekommen  und hat gesagt: ich möchte diese Aufträge nicht 
ausführen. Im Gegenteil, ich habe so häufig Besuch gehabt, ich bin gebeten wor-
den, eventuell um diesen oder jenen Auftrag, mich einzuschalten und zu bitten, 
dass die Leute diesen oder jenen Auftrag bekamen.

procureur-fiscaal: Zijn er geen Verwalters aangesteld?
fiebig: Wobei?
procureur-fiscaal: Verwalter, wanneer de fabriek niet werkte zoals de 

Duitsers dat wilden?
fiebig: Ja, dazu habe ich auch schon Stellung genommen. Wenn jemand 

kommt und bewirbt sich um Aufträge, und geht Bedingungen ein, die an diese 
Aufträge gebunden sind und er saugt sich voller Aufträge und führt die Auf-
träge dann nicht ordnungsgemäß aus, dann ist es ja die Aufgabe, dem nach-
zugehen, dass diese Aufträge nach den übernommenen Verpflichtungen auch 
ausgeführt werden. Und wenn dort Material, entgegen den Vorschriften, mehr 
verbraucht wird, und man macht den Betreffenden darauf aufmerksam, und er 
sagt: ja, ich bringe das nicht fertig…

procureur-fiscaal: Werden die bedrijven dan gesloten?
fiebig: Nein. Von mir aus, auch auf meine Veranlassung, ist nie ein Betrieb 

geschlossen worden.
president: Door de Duitsers.
fiebig: Ja, Herr Präsident, das mag durchaus möglich sein, ich habe ja schon 

mal gesagt…
president: Haben Sie schon mal davon gehört, dass 4000 Betriebe geschlos-

sen sind?
fiebig: Das lag völlig außerhalb meines Rahmens.
president: Wenn es auch nicht in Ihrem Rahmen lag, ob man das im Allge-

meinen tat, die Deutschen? Ob die Deutschen die holländische Metallindustrie 
dienstbar gemacht haben an die deutsche oorlogsindustrie?

fiebig: Ja, das ergab sich aus der Aufgabe zusammen, denn das Eine ging 
nicht ohne das Andere.

president: Warum nicht?
fiebig: Nein, wenn jemand Aufträge mit unserem Material macht und er 

bewirbt sich um Aufträge, und wir haben innerhalb unserer Wirtschaft nur 
noch ganz bestimmten…
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procureur-fiscaal: U zegt uw materiaal, maar dat materiaal was gekocht. 
Het waren grondstoffen die uit Duitsland werden aangevoerd en die werden 
gekocht door de Nederlandse bedrijven.

fiebig: Mit einer Bedingung, die auch daran ist, Herr Procureur…
procureur-fiscaal: Nein.
fiebig:  Doch, das beweise ich Ihnen. Jeder Auftrag, zu dem Material mitge-

geben ist, beinhaltet, dass dieses Material nur zu dem Auftragszweck verwandt 
werden darf, nur für den Auftragszweck…

president: Was musste man mit diesem Material dann fertig machen?
fiebig: Das fertig machen, um das man sich beworben hat.
president: Und was war das?
fiebig: Es waren hunderterlei Dinge, es waren Kompressoren, es waren 

Maschinenteile, es waren reine Dinge die im Frieden auch gemacht wurden, 
zum Beispiel es sind hier Riesenaufträge über Zahnpasta, Zahnbürsten, über 
Bücher, über Möbelsachen hergegeben worden, und an die Metallindustrie 
auch für allerhand Dinge.

president: Waren es auch wohl mal kriegswichtige Dinge, oder nicht?
fiebig: Kriegswichtige Dinge?
president: Ja, welcher Prozentsatz?
fiebig: Ihre ganze Industrie in Holland ist keine Industrie, die man für aus-

geprägte Rüstungswerke verwenden kann.
president: Tja, dat vraag ik niet. Welcher Prozentsatz?
fiebig: Mindestens ein über 50 % liegender Prozentsatz, der mit einer 

Rüstungsfertigung überhaupt nichts zu tun hat.
president: Gar nichts?
fiebig: Nein.
president: [tot Fiebig] Heeft u nog enige vragen? [tot Van Rosmalen] Dan 

wordt u bedankt. Volgende getuige.
[Getuige Alfred Flesche, 57 jaar, bankier, wonende te Linz am Rhein, 

West-Duitsland, gedetineerd in de Strafgevangenis (Cellenbarakken) te Sche-
veningen.]

president: U bent geen familie van Fiebig?
getuige flesche: Nein.
president: U bent hier geroepen om hier als getuige in zijn zaak een verkla-

ring af te leggen. Bent u daartoe bereid?
getuige flesche: Ja.
[Volgt beëdiging van Flesche als getuige.]
president: Weet u waar het over gaat? U verstaat Nederlands?
getuige flesche: Ja, ik versta Nederlands.
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president: Weet u waar het over gaat?
getuige flesche: Ja, in grote trekken.
president: Het wordt tenlastegelegd aan Fiebig dat hij de Nederlandse 

indus trie heeft helpen inschakelen in de Duitse industrie, en in de tweede plaats 
dat hij heeft meegewerkt aan het wegvoeren van de Nederlandse machines en 
materialen in het laatst van de oorlog. Juffrouw Boon.

advocaat: Welke functie had u in het begin van de oorlog?
getuige flesche: Ik was president van de Duitse Kamer van Koophandel in 

Nederland.
president: Sinds wanneer?
getuige flesche: President van de Duitse Kamer van Koophandel sinds ’35.
advocaat: Bent u tijdens de oorlog voorzitter van de bijraad van de zast 

geweest?
getuige flesche: Ik ben gedurende de oorlog tijdelijk voorzitter van de bij-

raad van de Zentralauftragstelle geweest.
advocaat: Is u als zodanig in aanraking gekomen met de Nederlandse indus-

trie?
getuige flesche: Ja, mittelbar.
advocaat: Kunt u iets zeggen over de bereidwilligheid van deze industrie ten 

opzichte van het uitvoeren van Duitse opdrachten?
getuige flesche: Ja, die Bereitwilligkeit van de Nederlandse industrie was 

in het algemeen vorhanden Duitse opdrachten uit te voeren, waarbij de Neder-
landse industrie van twee – nach mijn inzicht en zover ik mij herinner en in vele 
gesprekken die ik met de heren gevoerd heb – van twee ideëen uitging. De ene 
idee was de Nederlandse industrie gaande te houden om up to date te blijven. En 
de tweede idee was, dat Nederlandse [werk]krachten möglichst niet werkloos 
werden damit ze niet naar Duitsland in den Arbeitsprozess weggevoerd konden 
worden.

president: Dus een zekere angst voor maatregelen die genomen zouden wor-
den.

getuige flesche: Het was de zorg voor hun personeel wat zeer maßgebend 
de wens mee te werken beïnvloed heeft.

procureur-fiscaal: Was daar wel reden voor de angst?
getuige flesche: Sie hatten Sorge… Het is toch zo geweest, dat Neder-

landse werklieden nach Duitsland in den Arbeitsprozess gebracht worden en 
om dat te voorkomen hebben ze getracht hun zaak ‘going’ te houden.

advocaat: Kent u gevallen waarin Duitse opdrachten geweigerd zijn?
getuige flesche: Nein, dat is mij niet bekend, mij is geen enkel geval 

bekend.
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advocaat: De Zentralauftragstelle die heeft een zeker bedrag aan Gebühren 
geheven. Weet u hoe groot dit bedrag was?

getuige flesche: Ja, zuerst waren de Gebühren, die de Zentralauftragstelle 
mocht opleggen op iedere opdracht die door de Nederlandse industrie uitge-
voerd wordt, een half per mille, en later is dat opgevoerd worden, verhoogd 
worden op één per mille. Uit het bedrag wat daar per jaar binnenkwam, is te 
concluderen de omvang van de opdrachten die door de Nederlandse industrie 
uitgevoerd worden zijn.

advocaat: Wat was die omvang ongeveer? Kunt u dat zeggen?
getuige flesche: Zo ver ik mij herinner, lag de omvang boven de driekwart 

miljoen en beneden de anderhalf miljoen per jaar bij één per mille.
advocaat: Dus dat is het bedrag wat geïnd werd?
getuige flesche: Dat is het bedrag wat ik in herinnering heb.
advocaat: Die driekwart miljoen staat voor eerst een halve, later één pro 

mille.
getuige flesche: Eén per mille im Jahr. Bij één per mille lag het boven de 

één miljoen en beneden de anderhalf miljoen. Ik herinner mij getallen van 1,25; 
1,3; 1,4 miljoen per jaar. Dat komt uit op 1 miljard 300 miljoen per jaar. Aan 
opdrachten. Men moet daarbij natuurlijk in rekening houden die hogere Preis-
basis die toen reeds ook in de industrie te zien was. Het was het drie- en het 
viervoudige meer dan het in normale tijden is.

advocaat: Ik heb verder geen vragen meer.
president: En u zegt dus, deze industrieën, die hebben dit aangenomen, die 

zijn bereid geweest om die opdrachten uit te voeren om ten eerste hun bedrijven 
in stand te houden en in de tweede plaats om te voorkomen dat maatregelen 
genomen zouden worden welke bestonden in het deporteren van arbeiders naar 
Duitsland.

getuige flesche: Zo heb ik de heren in de veelvoudige gesprekken die ik 
met ze gevoerd heb, verstaan.

president: Maar als het laatste nu niet het geval was geweest, zullen zij dan 
ook al deze opdrachten hebben uitgevoerd, denkt u?

getuige flesche: Ik denk voor een groot percentage van ja, omdat anders 
de mensen werkloos geworden zouden zijn en daardoor ook in financiële en 
economische moeilijkheden gekomen zouden zijn. Afgezien daarvan is het 
natuurlijk voor iedere leider van een industriezaak toch zeer interessant in de 
ontwikkeling te blijven die de industrie met zeer snelle stappen ook in de oorlog 
gemaakt heeft, en niet op de achtergrond te raken. En dat was ook een interesse, 
wat daar meesprak.

president: En de opdrachten, waren die voornamelijk ‘kriegswichtig’?
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getuige flesche: In een totale oorlog is alles ‘kriegswichtig’, mijnheer de 
president, het is zeer moeilijk te zeggen wat niet ‘kriegswichtig’ was. Ik weet mij 
allerdings ook te herinneren dat bijvoorbeeld uit de luxe-industrie toch maar 
aanvragen kwamen aan de Zentralauftragstelle für Gegenstände: inktpotten, 
asbakken – of die niet konden ingeschakeld worden ook uit dit gezichtspunt 
dat anders mensen werkloos worden en dan vielleicht naar Duitsland konden 
afgevoerd worden.

president: En dat mocht dan niet?
getuige flesche: Wanneer ze werkten niet, en ik heb altijd…
president: En die inktpotten mochten dan niet vervaardigd worden?
getuige flesche: Toch, die worden ook vervaardigd. Potterijen bijvoor-

beeld…
president: De Nederlandse fabrieken hebben veel gewerkt in de oorlog? Zij 

hebben een grote omzet gehad?
getuige flesche: Ja.
president: Anderhalf miljard, alleen aan opdrachten uit Duitsland, dat 

is een hele boel. Kunt u dan ook verklaren, waarom de Nederlandse volks-
huishouding, de Nederlandse  Wirtschaft dan zo benadeeld is, dat men geen 
behoorlijke voorwerpen hier krijgen kon? Die fabrieken werkten vol aan. Waar 
ging dat allemaal naar toe?

getuige flesche: Het grootste gedeelte daarvan ging naar Duitsland. Erst 
mal kwam een groot gedeelte van de houtfabrikaten en ook van de Rohmate-
rialen kwam uit Duitsland, weil hier niet zo veel voorradig was of uit landen, 
die van Duitsland bezet waren. En dan was door de kolossale Schaden die in 
Duitsland door de voortdurende bombardementen waren, eigenlijk een vraag 
naar alles, tot het laatste huishoudartikel was een grote vraag.

president: Ja, wij konden hier niets krijgen van huishoudelijke artikelen, 
maar zij werden wèl vervaardigd.

getuige flesche: Ja.
president: En gingen dan naar Duitsland.
getuige flesche: Ja.
president: Heeft een der heren nog een vraag?
procureur-fiscaal: Weet u ook (u noemde zoiets van getallen, opdrachten, 

die over de zast liepen) hoeveel is weggevoerd naar Duitsland aan machines?
getuige flesche: Davon ist mir nichts bekend. Mijn opdracht bij de Zentral-

auftragstelle was alleen…
procureur-fiscaal: Heeft u die getallen later ook niet gehoord?
getuige flesche: Nein. ’42 of begin ’43 heeft mijnheer Fiebig mij afgelost en 

mijn taak bij de Zentralauftragstelle was mij niet te bemoeien met de opdrach-
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ten (ik hoorde wel wat daar aan omvang was), maar dafür te zorgen dat de Etat 
[begroting] van de Zentralauftragstelle niet te ver naar boven ging en dat de 
salarissen die daar betaald werden in behoorlijke grenzen bleven…

procureur-fiscaal: U weet ook niet hoe groot de totale vermindering van 
de voorraad is geweest?

getuige flesche: Nein, dat kan ik u niet zeggen. Daar kan ik u geen ant-
woord op geven.

procureur-fiscaal: Bestonden er nog andere dwangmogelijkheden, of 
alleen maar uitzending naar Duitsland van arbeiders?

getuige flesche: Mij is bekend de actie die van de partij gevoerd wird, van 
de Duitse partijleiding, de winkelsluitingsactie, die misschien, denkt u daar-
aan? Daar was ook hetzelfde principe weer bij de winkelbezitter, om te voorko-
men dat de winkel gesloten wordt, damit die Angestellten niet op een of andere 
manier werkloos worden, und dann nach Deutschland…

procureur-fiscaal: Was de lijn van de politiek van Duitsland in Nederland 
niet die van inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven ten behoeve van 
Duitsland?

getuige flesche: Zeer zeker. Naar mijn inzicht is zeer bewust de Neder-
landse industrie in het proces van de Duitse industrie mitingeschakeld worden. 
Maar van weerskanten kwam daar ook zeer dikwijls de wens daartoe. Ik her-
inner mij ook van Amalgamierungen van Nederlandse industrie, dat wil zeg-
gen weghalen van Aktienpakete aan Duitse industrie, en overname van Duitse 
Aktienpakete door de Nederlandse industrie. Dat was geen dwang.

procureur-fiscaal: Hebt u ooit gehoord van het aanstellen van Verwal-
ters?

getuige flesche: Ik weet dat in vele bedrijven, of in diverse bedrijven, Ver-
walters aangesteld waren.

procureur-fiscaal: Waarom was dat?
getuige flesche: Dat was meestal de wet die van de rijkscommissaris 

gemacht worden ist wegen verwijdering van Joden uit de bedrijven.
procureur-fiscaal: Alleen omdat… anders niets?
getuige flesche: Of die samenhingen met zogenaamde vijandverklaring 

van de bedrijven.
procureur-fiscaal: Anders niet?
getuige flesche: Nee.
procureur-fiscaal: Niet, als de bedrijven niet mee wilden werken?
getuige flesche: Nee, dat is mij niet bekend.
procureur-fiscaal: Sluiting van bedrijven, hebt u daar ooit van gehoord?
getuige flesche: Ik heb net gezegd zoals de winkelsluitingsactie, die is mij 

bekend.
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procureur-fiscaal: En de fabrieken? Heeft u van fabrieken gehoord?
getuige flesche: Nee.
procureur-fiscaal: Weet u hoeveel fabrieken gesloten zijn?
getuige flesche: Ik herinner mij dat in de textielindustrie nachher een 

samenlegging gekomen is van enkele bedrijven, dat wil zeggen, enkele bedrij-
ven sind gesloten worden, die kein Rohmaterial mehr hatten, die nicht rationell 
werkten.

procureur-fiscaal: Ging dat uit van de Duitsers?
getuige flesche: Dat ging naar mijn inzicht uit van het Reichskommissa-

riat.
procureur-fiscaal: Weet u ook dat de lijn van Duitsland wat het weghalen 

van goederen betreft… was de algemene lijn van roof en plundering…
getuige flesche: Pardon?
procureur-fiscaal: … de algemene lijn van Duitsland met betrekking tot 

het bezette gebied na ’44, was die ja of nee, de lijn van het weghalen en roven 
van alles wat maar los en vast was?

getuige flesche: Dat is mij niet bekend. Ik weet alleen, dat voor ieder goed 
wat weggenomen is worden, betaald had moeten worden. Ik ben zelf Leidtra-
gende geweest omdat ik een Nederlandse bedrijf finanziert had als bankier en 
wij hadden moeite gehad de betaling voor de machines die weggehaald zijn, te 
verkrijgen, maar wij hebben toch de betaling nachher gekregen.

procureur-fiscaal: Vond u het juist, dat de machines werden weggehaald?
getuige flesche: Ik verkies op die vraag niet te antwoorden.
procureur-fiscaal: Daar zult u op moeten antwoorden.
getuige flesche: Ik meen, dat iedere staat het recht heeft in de totale oor-

log…
president: U moet niet over ‘recht’ praten want dat is niet waar, laten wij 

dat maar laten rusten over het recht. Daar weet mijnheer Fiebig ook niets van. 
De procureur-fiscaal vraagt of u het juist acht, niet of het ‘recht’ was. Tal van 
Nederlandse bedrijven werden toen tot de grond toe gesloopt. Er is voor 1 mil-
jard 300 miljoen gulden in enkele maanden tijd weggevoerd.

getuige flesche: Ik houd het niet voor recht dat weg te nemen zonder beta-
ling.

president: Wel mét betaling?
getuige flesche: Met betaling, om het tijdelijk weg te nemen, om het voor 

de Zugriff van de vijand te entziehen, houd ik het van het standpunt van het 
oorlogvoerend volk uit voor noodzakelijk.

president: Waar grondt u dat op? Of spreekt u weer over het recht?
getuige flesche: Van het standpunt, heb ik gezegd,...

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   102Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   102 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



103

bijzonder gerechtshof te ’s-gravenhage, 5de kamer te rotterdam 

president: Waar grondt u dat op?
getuige flesche: Omdat het anders in de handen van de vijand gekomen 

zou zijn, tegen ons, tegen Duitsland.
president: Wíj waren toch de vijand, het was toch in ónze handen.
getuige flesche: Met Nederland was een wapenstilstand afgesloten: met 

generaal Winkelman.
president: Helemaal niet, die heeft het leger laten capituleren.
getuige flesche: Ik heb dat altijd zo opgevat, dat een wapenstilstand met 

Nederland gesloten was.
president: Het leger heeft gecapituleerd hier in Nederland. U weet toch wel 

dat de oorlog doorgevoerd is, Nederlandse troepen hebben toch altijd deelge-
nomen aan de oorlog.

getuige flesche: Ik weet, dat buiten de Nederlandse grenzen de oorlog 
door enkele strijdkrachten…

president: Nederland was in oorlog met Duitsland: dus het mocht. Maar 
waarop grondt u, dat Duitsland het recht had om goederen hier weg te nemen 
van particulieren. Heeft u nooit gehoord van het Landoorlogreglement?

getuige flesche: Zover het van particulieren was, zeer zeker niet. Ik denk 
alleen aan machines die voor het oorlogsgebruik verwandt werden können, um 
oorlogsmateriaal herzustellen.

president: Maar die waren van particulieren, die machines.
getuige flesche: Ja, zonder betaling vind ik het helemaal onjuist.
president: Helemaal onjuist, maar met betaling?
getuige flesche: Met betaling kan ik het in enkele gevallen voor juist hou-

den.
president: Waarop was dat dan gegrond?
getuige flesche: Op het feit, dat anders deze machines door de vijand 

gebruikt worden om Munition oder Kriegsmaterial tegen Duitsland herzustel-
len.

president: Dat is het gevolg van oorlogvoeren, dan moet u dat op de koop 
toe nemen, als je het verliest. Wat voor wettelijke grond was er?

getuige flesche: Ik heb mij niet met deze vragen moeten bemoeien, God-
dank, en ik heb mij ook nooit ermee bemoeid en het is alles buiten mij om 
gegaan.

president: Acht u het geoorloofd de hele Nederlandse industrie af te breken?
getuige flesche: Nein.
president: Dat is gebeurd. De Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, Lips, 

noemt u ze maar op. Allemaal tot de grond toe afgebroken.
getuige flesche: Het gebeurt nu in de Oostzone [van Duitsland] ook.
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president: Het interesseert mij niet wat op het ogenblik in de Oostzone 
gebeurt. Wij hebben het nu over wat in Nederland gebeurd is.

getuige flesche: Ik stond, Goddank, buiten deze dingen en heb niets ermee 
te doen gehad.

president: Maar dat was toch wel tot nadeel van de Nederlandse volkshuis-
houding, dat dat gebeurd is en het ging tegen de wil van de eigenaren.

getuige flesche: Ja.
president: Dat hebt u misschien wel meegemaakt. Maar wat was nu de rech-

tens aanvaardbare grond? Die kunt u niet noemen?
getuige flesche: Nein.
president: En die inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven in de 

Duitse oorlogsindustrie? Is dat gelukt in feite?
getuige flesche: Ja, zover ik weet, ja.
procureur-generaal: Ik had nog willen vragen, wat was eigenlijk de taak 

van Fiebig?
getuige flesche: Mij is alleen bekend dat mijnheer Fiebig de vertegen-

woordiger was van de minister van Bewapening en Munition in Duitsland voor 
Nederland. Van zijn taak weet ik niets af, denn de taak die hij als president van 
de bijraad van de Zentralauftragstelle had, die was precies, zover als ik het weet, 
dezelfde die ik had om de Etat van de Zentralauftragstelle zu überwachen.

procureur-fiscaal: Zijn taak was om de Duitse opdrachten zo goed moge-
lijk te distribueren.

getuige flesche: Dat was de opdracht van de Zentralauftragstelle, maar 
niet van de president [van de Beirat]. Der Beirat had alleen de opdracht te zor-
gen, dat de gelden die daar binnenkwamen zo besteed worden dat geen overdrij-
ving van financieringsdingen, van Reisekosten, enzovoort…

procureur-fiscaal: Wat gebeurde daar eigenlijk met die 1 pro mille?
getuige flesche: Daar kan alleen mijnheer Piesbergen op antwoorden, 

denn het is in de huishouding, in de economische huishouding van het Reichs-
kommissariat geflossen.

procureur-fiscaal: U zat toch ook als voorzitter van die bijraad van de 
zast?

getuige flesche: Alleen in zoverre, als wij een gedeelte daarvan, ongeveer 
100.000 gulden,150.000 gulden niet te boven gingen, voor de behoeften van de 
staf van de Zentralauftragstelle gebruikt werden.

procureur-fiscaal: Ik heb verder geen vragen meer.
president: Nog één ding: u sprak over de Oostzone, wat daar gebeurt op het 

ogenblik. Vindt u dat juist?
getuige flesche: Nein.
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president: Wat is er het verschil tussen wat hier gebeurd is en wat er nu daar 
gebeurt?

getuige flesche: Dat toenmalig nog oorlog was en nu vrede is, dat is naar 
mijn inzicht het verschil.

president: Dat is het enige verschil? In feite verder niet?
getuige flesche: Nein.
president: U meent, dat oorlog het recht geeft om alles te doen.
getuige flesche: Nein, helemaal niet, absoluut niet. Dan heeft u mij hele-

maal verkeerd verstaan. Ik heb alleen gezegd dat in bepaalde omstandigheden 
ik mij kan indenken, dat een staat voorzorgsmaatregelen treft durch fortführen 
van enkele Maschinen, die anders verwandt werden können om tegen hem oor-
logsmateriaal te fabrizieren, en dat hier selbstverständlich das Prinzip van de 
betaling aan de eerste plaats moet staan.

president: Dank u wel. Hebt u nog vragen te stellen?
fiebig: Herr Flesche, Sie haben ja schon ’41 das Präsidium im Beirat der 

zast übernommen. Sie sagten vorhin in der Frage des Wunsches der Zusam-
menarbeit waren zwei Momente in der niederländischen Industrie maßgebend 
gewesen. Das erste Moment ihre Betriebe in Betrieb halten zu können und ihre 
Arbeiter zu beschäftigen, zweitens aber, um ihre Arbeiter vor einem Abzug zu 
sichern. Sind denn ’40 und ’41 überhaupt schon irgendwelche Maßnahmen auf 
dem Arbeitseinsatzgebiet gewesen?

getuige flesche: Das ist mir nicht mehr erinnerlich. Jedenfalls drohten sol-
che Maßnahmen, oder es wurde schon mal davon gesprochen, oder… jedenfalls 
fürchteten die Herren, die mit mir darüber geredet haben, dass solche Maßnah-
men kommen könnten.

fiebig: Auch schon 1940?
getuige flesche: 1941. Da lief die Sache überhaupt erst an.
fiebig: Aber wie sie anlief… die ist ja deshalb angelaufen, weil die Bewer-

bungen um Aufträge so groß waren, weil die Stellen beim Reichskommissar 
es nicht mehr allein machen konnten. Deshalb wurde die Zentralauftragstelle 
gegründet und Sie wurden Präsident der zast, also das war 1940. Wenn nun 
schon da die Summe der Aufträge so groß war, dass man ein Extra-Instrument 
einrichten musste, um diese Abwicklung durchzuführen. Konnte denn da über-
haupt schon der Gedanke Fuß fassen, dass die Betreffenden diese Erwägung 
machten, ihre Leute vor einem Abzug nach Deutschland zu sichern? War der 
denn da 1940 schon aktiv?

getuige flesche: Noch nicht maßgeblich, nach meiner Auffassung. Damals 
war zunächst noch mal der Wunsch maßgebend, die Betriebe im Gange zu hal-
ten, nicht zum Erliegen kommen zu lassen, und von der ganzen Entwicklung, 
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die ein Krieg für jede Industrie bringt, mitprofitieren zu können.
fiebig: Ja, wissen Sie aus Ihrer Tätigkeit, ob für den zivilen Bedarf auch 

große Aufträge ausgeführt worden sind? Also ich meine, zum Beispiel die Roh-
stoffversorgung, wenn so ein Auftrag über die Zentralauftragstelle kam, der 
wurde doch mit deutschen Kontingentscheinen versehen, worauf man die Roh-
materialen beziehen konnte.

getuige flesche: Jawohl. 
fiebig: Sind aber auch nun für holländische Zwecke dabei Möglichkeiten 

entstanden?
getuige flesche: So viel ich weiß: ja, obwohl das natürlich prozentual viel 

geringer war wie die Teile, die nach Deutschland gingen.
president: Dan dank ik u wel. Volgende getuige.
[Getuige Hans-Joachim Fahrenholtz, 38 jaar, doctorandus in de economie, 

Diplomvolkswirt, tijdens de oorlog Sturmbannführer der ss en Wirtschaftsre-
ferent des sd, wonende te Ahrensbök bij Lübeck, West-Duitsland, gedetineerd 
in de Strafgevangenis (Cellenbarakken) te Scheveningen.]

president: U bent door Fiebig hier geroepen om een verklaring af te leggen. 
Bent u daartoe bereid?

getuige fahrenholtz: Ja.
[Volgt beëdiging van Fahrenholtz als getuige.]
president: U verstaat Nederlands?
getuige fahrenholtz: Ja.
president: U weet waarover het gaat?
getuige fahrenholtz: Im allgemeinen, ja.
president: Het wordt aan Fiebig tenlastegelegd dat hij de Nederlandse 

indus trie heeft helpen inschakelen in de Duitse oorlogsindustrie ook tegen de 
wil zo nodig van de Nederlandse ondernemers, en in de tweede plaats dat hij 
mee gewerkt heeft aan het wegvoeren van de machines en andere goederen in 
de herfst van 1944. Juffrouw Boon.

advocaat: Had u gedurende uw functie in de oorlog contact met Fiebig?
getuige fahrenholtz: Ja.
advocaat: Waaruit bestond dat contact?
getuige fahrenholtz: Ich hatte die Aufgabe mit allen deutschen Dienststellen 

Kontakt zu unterhalten. Meine Funktion bestand darin, die allgemeine Entwick-
lung der niederländischen Wirtschaft während des Krieges zu beobachten und 
über das Ergebnis zusammenfassende Lage- und Stimmungsberichte zu fertigen. 
Und zu diesem Zweck musste ich natürlich mit sämtlichen deutschen Instanzen, 
auch mit holländischen Instanzen, in Kontakt stehen, schon um die allgemeine 
Entwicklung vom Standpunkt der Wirtschaftsführung kennen zu lernen.
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president: Wat was het doel van uw opdracht? Belangstelling voor de Neder-
landse industrie?

getuige fahrenholtz: Das Ziel meiner Aufgabe war, Berichte über die 
Wirtschaftssituation, die Auswirkungen wirtschaftlicher Maßnahmen, Stim-
mungsbilder, ein objektives Bild des Geschehens, so zu sagen, zu geben.

president: Wat moest u daarmee doen, wat was de strekking daarvan?
getuige fahrenholtz: Eine reine unterrichtende Tätigkeit.
president: Alleen maar uit interesse, of had u daar ook reden voor om de 

gegevens te willen hebben?
getuige fahrenholtz: Im Rahmen meines Auftrags lag es, die deutschen 

Stellen von dem Ablauf des wirtschaftlichen Geschehens, von den Auswirkun-
gen in stimmungsmässiger Hinsicht zu unterrichten, ihnen also ein Bild zu 
geben von der Aufnahme ihrer Maßnahmen im niederländischen Wirtschafts-
geist. Das war der mir von Berlin gestellte Auftrag.

president: In Duits belang, dat stond op de voorgrond?
getuige fahrenholtz: Ja.
advocaat: Bestond er enigerlei dienstverband tussen u en Fiebig?
getuige fahrenholtz: Offiziell nicht, nein.
president: Offiziell nicht, aber inoffiziell?
getuige fahrenholtz: Ja, inoffiziell insofern, als ich wie ich schon eben 

sagte, einen dienstlichen Kontakt mit allen deutschen Dienststellen unterhalten 
musste, ein offizieller, dienstlicher Verbund, bestand nicht, nein.

advocaat: Heeft u ooit inlichtingen verstrekt aan Fiebig over de industrie 
hier in Nederland?

getuige fahrenholtz: Lediglich über die allgemeine Entwicklung.
advocaat: Dus de ‘Stimmungsberichte’?
getuige fahrenholtz: Ja, die Stimmungsberichte.
advocaat: Maar nooit over individuele bedrijven?
getuige fahrenholtz: Nein.
president: Dat was uw taak niet?
getuige fahrenholtz: Nein.
militair raadsheer van der staay: U had twee opgaven, is het niet? U 

moest controleren de Nederlandse bedrijven, maar ook de Duitse instanties of 
ze de orders wel uitvoerden en als zij het niet deden, werden ze beide in de kraag 
gepakt…

getuige fahrenholtz: Nein.
militair raadsheer van der staay: … door de Gestapo, door de sd.
getuige fahrenholtz: Nein, das hatte damit nichts zu tun. Es war ein, 

wenn ich es vergleichen soll, ein nachrichtendienstlicher Auftrag, wie sie 
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heute etwa zum Beispiel ein wirtschaftlicher ‘Voorlichtingsdienst’ hat, also 
der Wirtschaftsführung ein allgemeines Bild über die Auswirkungen und die 
stimmungsmässige Aufnahme ihrer Maßnahmen in der niederländischen Wirt-
schaft zu geben.

president: Welche Maßnahmen?
getuige fahrenholtz: Maßnahmen aller Art, auf allen Gebieten, insofern 

war mein Kontakt mit Herrn Fiebig nur einer der vielen Kontakte, die ich hatte.
president: Wer nahm die Maßnahmen auf wirtschaftlichem Gebiet?
getuige fahrenholtz: Zum Beispiel Herr Minister Fischböck, aber auch 

die holländische Dienststelle, Herr Dr. Hirschfeld zum Beispiel.
president: U werd vroeger verhoord en u hebt een verklaring afgelegd aan 

de heren Walder en Van Aalst.1 Herinnert u zich dat nog?
getuige fahrenholtz: Ja.
president: Die verklaring is hier in het proces-verbaal opgenomen. Het is u 

voorgelezen en u hebt het getekend. Hebt u toen naar beste weten verklaard en 
naar waarheid? Dus de verklaring geeft juist weer datgene wat u mee te delen 
had?

getuige fahrenholtz: Jedenfalls das, was ich gefragt worden bin.
president: Het staat hieronder: “Na voorlezing”. Het is u voorgelezen?
getuige fahrenholtz: Ich denke ja, wenn es die Erklärung ist.
president: “Na voorlezing en volharding tekent hij in concept”. Das ist von 

Ihrer Hand geschrieben. Er staat in de verklaring onder andere… geeft u een 
uiteenzetting over de stand van zaken: “Omtrent de taak van de Rüstungs- 
und Beschaffungskommission (Rübeko) kan ik het volgende verklaren. Zoals 
ik reeds heb verklaard, was de taak van de Rübeko het coördineren van de 
werkzaamheden van de bovengenoemde zelfstandige Duitse instanties, voor 
zover het de Rüstungsproduktion betrof. Elke instantie kreeg directe opdrach-
ten vanuit Berlijn, waardoor dikwijls tegenstellingen voorkwamen. Het was de 
bedoeling, deze tegenstellingen in Nederland op te lossen, aan het hoofd van de  
Rübeko stond de Rüstungsobmann met name Fiebig”. Dus mijnheer Fiebig was 
Rüstungsobmann en het hoofd van de Rübeko. “Genoemde 5 instanties bleven 
geheel zelfstandig werken onder het oppertoezicht van Fiebig, voor zover het de 
oorlogsindustrie betrof. Indien er moeilijkheden waren in de afdelingen onder-
ling kon Fiebig hier ingrijpen en een beslissing geven.” De positie van Fiebig was 
een zeer belangrijke als ik het goed begrijp.

getuige fahrenholtz: Es war eine koordinierende Aufgabe.

1  Gedoeld wordt op proces-verbaal van politie ’s-Gravenhage, afdeling Politieke Re-
cherche inzake Fiebig, 19.01.1949, dossier A1, 11-14.

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   108Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   108 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



109

bijzonder gerechtshof te ’s-gravenhage, 5de kamer te rotterdam 

president: “De vijf instanties zijn: Rüstung und Kriegsproduktion, 
Rüstungsinspektion Niederlande, Hauptabteilung Gewerbliche Wirtschaft, 
Hauptabteilung Soziale Verwaltung, Zentralauftragstelle.” Dat hebt u toen 
opgegeven.

getuige fahrenholtz: Ja.
president: En Fiebig was dus de man die eigenlijk coördineren moest en aan 

het hoofd…
getuige fahrenholtz: Um die Aufgaben… um Reibungen, soweit in Hol-

land sie in Erscheinung traten auf Grund der Aufträge, die bei diesen Dienststel-
len aus Berlin vorlagen, hier in dem Sinne auszugleichen, dass der Wirtschafts-
ablauf in Holland durch diese Maßnahmen so wenig wie möglich…

president: De heer Fiebig had dus een hoge positie?
getuige fahrenholtz: Insofern als er Vorsitzender dieser Kommission 

war, hatte er die Leitung dieser Kommission.
president: Hij stond onder Speer?
getuige fahrenholtz: Er war hier der Leiter des Ministeriums Speer, inso-

fern als er die Ämter, soweit ich orientiert bin, das Rüstungsamt [moet zijn: 
Technische Amt] und das Rüstungslieferungsamt wohl vertrat.

president: U heeft nu regelmatig berichten over de toestand in Nederland 
verzameld en verzonden.

getuige fahrenholtz: Ja.
president: Informatorisch?
getuige fahrenholtz: Ja.
president: Van wanneer tot wanneer hebt u dat gedaan?
getuige fahrenholtz: Von April 1941 bis zur Kapitulation.
president: Al die vier jaren. Is het waar dat de Nederlandse industrie inge-

schakeld is in de Duitse oorlogsindustrie?
getuige fahrenholtz: Dass die niederländische Industrie in deutschem 

Auftrage gearbeitet hat? Ja.
president: Ingeschakeld is, eingeschaltet.
getuige fahrenholtz: Was verstehen Sie unter ‘eingeschaltet’?
president: Men kan beter zeggen dat het geheel ondergeschikt werd gemaakt 

aan het Duitse oorlogspotentieel, de Kriegswirtschaft.
getuige fahrenholtz: Nein, das kann ich nicht sagen.
procureur-fiscaal: Heeft u dat niet gemerkt?
getuige fahrenholtz: Ja, dass sie in gewissen Teilen für deutsche Aufträge 

gearbeitet hat, ja, auf jeden Fall, und dass das im Laufe des Krieges eine Erwei-
terung erfahren hat auch, aber dass sie vollkommen für die deutschen Kriegs-
zwecke eingeschaltet gewesen ist, das könnte ich nicht sagen.
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procureur-fiscaal: De opdracht van Fiebig was “om de Nederlandse indus-
trie op technisch gebied zo goed mogelijk in te schakelen voor de Duitse oorlogs-
productie. Onder oorlogsproductie versta ik in dit verband: wapens, munitie en 
andere voor de uitrusting van de legeronderdelen benodigde materialen.”

getuige fahrenholtz: Wann habe ich das erklärt?
procureur-fiscaal: Das ist dasselbe Protokoll, wat de president zojuist met 

u behandeld heeft. Dus de opdracht van Fiebig was “om de Nederlandse indus-
trie op technisch gebied zo goed mogelijk in te schakelen voor de Duitse oor-
logsproductie”. Pagina 11, middenin: “Fiebig had een groot organisatietalent.”

president: Ja, dat heb ik hier aangestreept. “Fiebig had een groot organisa-
tietalent en had reeds vanaf de oprichting zijn personeel volkomen in de hand. 
Zijn opdracht was om de Nederlandse industrie op technisch gebied zo goed 
mogelijk in te schakelen voor de Duitse oorlogsproductie.”

getuige fahrenholtz: Also gemeint ist in meiner Aussage, die technischen 
Voraussetzungen für die Einschaltung beziehungsweise die Nutzbarmachung 
niederländischen Industriepotentials zu schaffen.

president: Dat is heel begrijpelijk, dat is ook gebeurd en het is ook geslaagd.
getuige fahrenholtz: Soweit ich weiß, in gewissem Umfange, ja. Ich 

kenne keine Einzelheiten.
president: Voor de Nederlandse burgerbevolking kwam niet veel beschik-

baar. Dat is u waarschijnlijk toch ook opgevallen.
getuige fahrenholtz: Es ist natürlich der Anteil der niederländischen 

Zivilbevölkerung im Laufe des Krieges geringer geworden.
president: We kregen niets meer de laatste jaren.
getuige fahrenholtz: Nichts mehr, das möchte ich eigentlich nicht sagen.
president: Ik ben hier gedurende de bezetting geweest, ik kon niets krijgen, 

zelfs geen schoenen. Dat weet u toch? En u hebt juist daarom, als ik het goed 
begrijp, berichten moeten zenden om te kijken hoe wij daarop reageerden, wij 
Nederlanders.

getuige fahrenholtz: So war meine Aufgabe nicht. Ich hatte nicht spe-
ziell…

president: Stimmungs…
getuige fahrenholtz: … die Reaktion der Niederländer zu dem Einschal-

ten in die deutsche Rüstungswirtschaft zu überwachen, sondern ganz allgemein 
auf allen Gebieten die Auswirkungen und das Stimmungsbild der niederländi-
schen Wirtschaft wiederzugeben. Und zwar unabhängig davon, was geschah.

president: Is het u wel opgevallen dat bij de Nederlandse industrie daar wel 
eens bezwaren tegen gemaakt werden, tegen die Einschaltung?

getuige fahrenholtz:  Ich habe auch kritische Stimmen gehört und festge-
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legt, das war meine Aufgabe auch, sowohl die positiven Stimmen, wie auch die 
negativen Stimmen, aber sie waren sehr gering.

president: Wat was gering?
getuige fahrenholtz: Grundsätzliche Stimmen der Kritik. Soweit ich 

Stimmen der Kritik erfasst habe, betrafen sie in den allermeisten Fällen Kritiken 
an technischen Verfahren so zu sagen, also Auswirkungen deutscher Maßnah-
men, die nach Ansicht der niederländischen Wirtschaft technisch anders hätten 
aussehen können. Zum Teil auch rein positive Kritiken, in denen zum Ausdruck 
gebracht wurde, dass die deutsche Maßnahme so und so in ihrer Art und Weise 
nicht zweckmässig zur Erreichung eines hohen Nutzeffektes sei und dass aus 
diesem Grunde andere Vorschläge gemacht worden. Das ist auch vorgekom-
men.

president: Weet u dat Nederland na september ’44 vrijwel leeggehaald is?
getuige fahrenholtz: Nach September ’44?
president: Ja. Niet alleen fabrieken, maar ook huishoudingen eenvoudig 

leeg geroofd zijn?
getuige fahrenholtz: Dass Güter zurückgeführt sind, das habe ich 

bemerkt.
president: “Zurückgeführt”? Was ist denn das?
getuige fahrenholtz: Dass die, auf Grund der Verordnung, der Beschlag-

nahmeverordnung des Reichskommissars…
president: “Zurückgeführt”, was ist das?
getuige fahrenholtz: Nach Deutschland gebracht.
president: Zurück? Hoorden ze dan in Duitsland thuis?
getuige fahrenholtz: Ich habe mich falsch ausgedrückt, nach Deutsch-

land verbracht.
president: Nein, Sie haben sich nicht falsch ausgedrückt. Ich habe mehr-

mals gelesen, dass man auch über ‘Rückführung’ sprach. Ich verstehe das nicht.
getuige fahrenholtz: Das ist der deutsche Ausdruck seinerzeit gewesen.
president: Aber was war es in Wirklichkeit?
getuige fahrenholtz: Rückführung?
president: Es waren doch niederländische Güter?
getuige fahrenholtz: Ich kann nicht sagen, woher die Güter im Einzelnen 

gekommen sind, es war nicht meine Aufgabe das festzustellen.
president: Die Niederländer waren doch Eigentümer, oder nicht?
getuige fahrenholtz: Das kann ich Ihnen nicht sagen.
president: Das wissen Sie nicht? Dachten Sie, dass alle Fabriken hier in Hol-

land Eigentum von Deutschland waren?
getuige fahrenholtz: Keineswegs.
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president: Philips, Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, talloze andere 
fabrieken zijn leeggehaald. Dat is toch keine Rückführung?

getuige fahrenholtz: Soweit ich weiß, ist diese Maßnahme seinerzeit als 
eine Maßnahme auf Grund einer Forderung des Reichskommissars geschehen, 
in der es sich um den Ankauf beziehungsweise die Abführung will ich dann 
sagen, gegen Bezahlung gehandelt hat.

president: Ankauf und Abführung ist doch etwas Verschiedenes, ganz ver-
schieden.

getuige fahrenholtz: Es kommt darauf an, ich kann etwas ankaufen und 
dann abführen.

president: Oder wegnehmen, das kann man auch, ist das abführen?
getuige fahrenholtz: Ich weiß nicht, was Sie meinen?
president: Is het vrijwillig gebeurd? Vonden die fabrikanten dat allemaal 

goed?
getuige fahrenholtz: Ich muss Ihnen sagen, dass ich die Aktion zu wenig 

aus eigener Erfahrung kenne, um das sagen zu können. Ich habe mit niemanden 
gesprochen damals.

president: Had u over die maatregelen geen Stimmungsberichte moeten 
geven?

getuige fahrenholtz: Nein, zu der Zeit nicht mehr.
president: Weet u dat Nederland systematisch leeggehaald is?
getuige fahrenholtz: Ich weiß, dass eine Aktion durchgeführt worden ist, 

in der Güter nach Deutschland verbracht worden sind. Ob  das systematisch mit 
dem Ziel der absoluten Leerräumung Hollands durchgeführt worden ist und ob 
Holland vollkommen leer geholt worden ist, das kann ich Ihnen nicht sagen.

president: Dank u wel. Heeft een der heren nog een vraag?
procureur-fiscaal: Bracht u ook wel bepaalde rapporten uit aan de dienst 

van verdachte, aan de Beauftragte Fiebig?
getuige fahrenholtz: Was verstehen Sie darunter, Spezialberichte?
procureur-fiscaal: Ja, die niet gingen naar andere instanties?
getuige fahrenholtz: Nein.
procureur-fiscaal: Heeft u ooit een rapport uitgebracht over de nv 

Tomado in Zwijndrecht? U was toch het hoofd van de [sd] afdeling iii C 4?
getuige fahrenholtz: Unter anderem, ja, iii C 4 gehörte zu mir.
procureur-fiscaal: En hier heb ik een rapport: “ss-Hauptsturmführer, 

Im Auftrage”. En hebt u ook een rapport uitgebracht aan de Beauftragte over 
Gerosa?

getuige fahrenholtz: Es kann sein, ich kann mich nicht erinnern.
procureur-fiscaal: En over Ter Kuile, directeur van een nv in Enschede?
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getuige fahrenholtz: Ich wüsste nicht. Was waren das für Rapporte, 
wenn ich fragen darf?

procureur-fiscaal: Dat die man niet behoorlijk meewerkte en dergelijke. 
Verschafte u in het algemeen inlichtingen aan Fiebig wanneer een bepaald 
bedrijf niet goed draaide?

getuige fahrenholtz: Nein.
procureur-fiscaal: Niet. Heeft u geen enkele inlichting aan Fiebig ver-

schaft?
getuige fahrenholtz: Es ist möglich, dass in den zu uns gelangenden 

Nachrichten auch solche dabei gewesen sind, in Einzelfällen, das kann ich in der 
Vielzahl der Dinge nicht mehr sagen. Gründsätzlich bestand zwischen Herrn 
Fiebig und mir kein Abkommen und kein Dienstverband, nach dem ich ihn in 
Einzelfällen Berichte zu schicken verpflichtet war, oder auch laufend Berichte 
geschickt hätte.

procureur-fiscaal: Nee, u was een sd-orgaan en dat was een ander orgaan, 
maar er bestond hier misschien verband tussen.

getuige fahrenholtz: Aber kein ‘verband’, dass ich Berichte über einzelne 
Betriebsgeschehnisse an Herrn Fiebig ‘ausgebracht’ hätte.

procureur-fiscaal: Anders heb ik geen vragen meer.
president: U hebt in de trant van uw verklaring indertijd gezegd dat de na 

september ’44 door Fiebig doorgevoerde belangrijkste opdrachten kunnen wor-
den samengevat in vier punten: Instandhouding van de industriële productie 
voor de directe verzorging van het leger. In de tweede plaats: het wegvoeren 
van alle voor de Duitse oorlogvoering belangrijke grondstoffen, materialen, 
alsmede machines. In de derde plaats: ter beschikking stellen van voor dit doel 
noodzakelijke transport. In de vierde plaats: instandhouding van de noodzake-
lijke verzorging van kolen en energie. Is dat juist?

getuige fahrenholtz: In kurzen Worten könnte ich sagen: ja. Ich müsste 
dann allerdings noch einige Erläuterungen dazu geben.

president: Welke Erläuterungen?
getuige fahrenholtz: Ich habe… ich bin in dieser Zusammenfassung 

nicht eingegangen auf, weil ich fachmännisch dazu nicht befugt war, auf die 
technischen und befehlsmässigen Zusammenhänge der Rückführungs- oder 
Abführungsaktion, dazu…

president: Maar dit is juist: de opdracht was onder andere het wegvoeren, 
enzovoort.

getuige fahrenholtz: Insofern als Herr Fiebig die Anforderungsbescheide, 
die die von dem Ministerium beziehungsweise von Deutschland angeforderten 
Güter betrafen, diese Anforderungsbescheide ausgefertigt hat, insofern: ja.
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president: Fiebig kon dat alles niet doen, maar zijn ondergeschikten, zijn 
Dienststelle, die was daarmee beauftragt?

getuige fahrenholtz: Soweit ich orientiert bin aus meiner Kenntnis der 
Zusammenhänge im Einzelnen, sind die Anforderungen dieser Güter, die ja 
in Deutschland Maschinen- oder Betriebseinrichtungen, die ja in Deutschland 
genau aus den nach hier verlagerten Aufträgen bekannt waren, von Deutschland 
und vom Ministerium beziehungsweise von den einzelnen Stellen, wo sie hin 
sollten von Deutschland aus erfolgt, und hier dann das Ersuchen an Holland 
gestellt beziehungsweise an Herrn Fiebig, dafür auf Grund der Verordnung des 
Reichskommissars eventuell eine Anforderungsbescheinigung auszustellen.

president: “Ersuchen an Holland gestellt”, das verstehe ich nicht.
getuige fahrenholtz: Ersuchen an die deutschen Dienststellen hier in 

Holland.
president: Ja, aber die sind nicht in Holland, nicht wahr?
getuige fahrenholtz: In Holland, meinte ich.
president: Die deutschen Dienststellen haben dies Ersuchen ausgeführt? 

Folge geleistet?
getuige fahrenholtz: So ist es. Zum Teil jedenfalls, ich kenne die techni-

schen Einzelheiten der Rückführungsaktion nicht.
president: Nein, aber Rückführung ist es doch nicht?
getuige fahrenholtz: Abführungsaktion.
president: Juffrouw Boon, ik kan de hele verklaring van mijnheer Fahren-

holtz voorlezen, maar misschien kunt u zich ermee verenigen dat ze als voorge-
lezen wordt beschouwd?

advocaat: Van welke datum is deze verklaring? Er zijn er geloof ik meer-
dere.

president: Dossier A1, proces-verbaal van 19 januari 1949. Ik kan het wel 
voorlezen?

advocaat: Is het uit A1?
president: A1, ja, pagina 11 en volgende geeft een uiteenzetting van al die 

Dienststellen die stonden onder deze [Rüstungs- und Beschaffungs-]Kommis-
sion, waarvan…

advocaat: Ja, die kunt u als voorgelezen beschouwen.
president: Het behandelt een en ander over de Rüstungsinspektion Nie-

derlande: “Met de inschakeling van het grootste gedeelte van deze instantie in 
het Ministerie van Speer, alwaar het als zelfstandig Rüstungsamt ressorteerde, 
kwamen ook de Rüstungsinspektionen onder het Ministerie Speer te staan. 
Dit geschiedde ook in Nederland, zodat, naar ik meen eind 1942 of begin 1943 
de Rüstungsinspektion Niederlande rechtstreeks onder het Ministerie Speer 
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kwam te staan. De Rüstungsinspektion kreeg haar verdere opdracht dus van 
het Rüstungsamt in het Ministerie Speer.”1  Ik kan het nog verder voorlezen, 
maar wij kunnen het misschien als voorgelezen beschouwen, tenzij u er prijs op 
stelt dat het speciaal wordt voorgelezen.

advocaat: Nee, mijnheer de president, dit stuk niet.
president: Dan dank ik u wel, of heeft de heer Fiebig nog een vraag?
fiebig: Ja, Herr Fahrenholtz, Sie haben vorhin eine Frage beantwortet, die 

sich auf meine Stellung als Vorsitzer der Rüstungs- und Beschaffungskommis-
sion bezog. Ich möchte Sie fragen, ob Sie unter Ihrem Eid aussagen können, ob 
ich der Disziplinarvorgesetzte der einzelnen Leiter der Dienststellen, die Mitg-
lieder der Rüstungs- und Beschaffungskommission waren, war. War ich Diszi-
plinarvorgesetzter?

getuige fahrenholtz: Nein.
procureur-fiscaal: Wat is dat? Ik begrijp er niets van.
president: Was ist Diszplinarvorgesetzter?
fiebig: War ich als Vorsitzender überhaupt Vorgesetzter?
getuige fahrenholtz: Nein.
president: Wat betekent dan voorzitter?
fiebig: Dass ich die Aufgabe hatte, die allen diesen Dienststellen gemein-

samen Aufgaben innerhalb der Kriegsproduktion bei Überschneidung, bei 
Schwie rigkeiten, diese Überschneidung und Schwierigkeiten im Wege der Koor-
dination, das heißt im Wege des Zusammensetzens mit den Betreffenden, wobei 
ich dann primus inter pares war, auszugleichen.

president: U kon beslissen?
fiebig: Nein, ich konnte nicht beschließen.
president: Hoe kon u dan ‘ausgleichen’?
fiebig: Dann war das Einspruchsrecht beim Reichskommissar für mich 

gegeben, und wenn der Reichskommissar dem nicht stattgab, beim Minister 
Speer.

president: Wij kunnen ook beslissen, al komt u in cassatie. U had het recht 
om te beslissen en er was hoger beroep.

fiebig: Nein! Ich konnte keine Befehle und keine Anweisungen geben, ich 
hatte auch kein eigenes Recht in den Dienststellen selbst. Ich hatte nur die Auf-
gabe, wenn die fünf Dienststellen in Bezug auf das Arbeitsgebiet Rüstung – die 
Gewerbliche Wirtschaft hatte ja noch eine ganze Reihe anderer Aufgaben, oder 
die Hauptabteilung Soziale Verwaltung, da hatte ich kein Einspruchsrecht, das 

1  Proces-verbaal van politie te ’s-Gravenhage, afd. Politieke Recherche inzake Fiebig, 
19.01.1949, dossier A1, 12 (verhoor van H.-J. Fahrenholtz).

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   115Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   115 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



116

het proces-fiebig

ging mich überhaupt nichts an – nur wenn innerhalb dieses Gebietes, des reinen 
Produktionsgebietes sich Aufgaben überschnitten, dann liefen nicht alle fünf 
zum Reichskommissar, sondern dann kam ich. Besprach mit den Leuten das. 
Konnten sie sich nicht einig werden unter meiner Obhut, dann musste ich zum 
Reichskommissar gehen. Konnte der Reichskommissar eine Entscheidung tref-
fen, die nicht alle annahmen, so konnten die Dienststellen von Speer, bei Speer 
dagegen Einspruch erheben.

president: Hoe kon de rijkscommissaris dat nu beslissen? Die wist daar toch 
niets van?

fiebig: Er ließ sich dann die Betreffenden kommen. Das ist nicht einmal, das 
ist mehrfach vorgekommen, dass da keine Einigkeit zu erzielen war.

president: Een man die niet op de hoogte was, die mocht dan beslissen.
fiebig: Ich glaube, wenn man in die hohe Verwaltung geht, dann ist das sehr 

oft der Fall. Wir waren ja abhängig von Verwaltungsaufgaben, die unsere reine 
praktische Arbeit erschwerten. Darf ich ein Beispiel herausgreifen?

president: Nein, das ist nicht nötig. Heeft u nog vragen?
fiebig: Ja. Hatte ich irgenein Exekutivrecht in meiner Tätigkeit?
getuige fahrenholtz: Nein, nicht das ich wüsste.
fiebig: Dann ist die Frage Rückführung vom Herrn Präsidenten beanstandet 

worden, und Verlagerung. Darf ich dazu vielleicht fragen? Rückführung hatte 
etwas anderes zu bedeuten als Verlagerung. Es gab tatsächlich diese beiden 
Ausdrücke.

procureur-fiscaal: ‘Abführung’ heeft mijnheer de president gezegd.
fiebig: Nein, ich hatte den Eindruck, als ob der Herr Präsident den Ausdruck 

Rückführung bei Herrn Fahrenholtz beanstandet.
president: Ja.
fiebig: Der ist in diesem Sinne überhaupt gar nicht gültig gewesen. Es gab 

zwei Begriffe…
president: Sie brauchen da keine Auseinandersetzung zu geben. Ich habe 

öfters von Rückführung… ich wollte nur Abführung wissen.
fiebig: Ja, dann ist es falsch.
president: Rückführung: so als ob es deutsche Güter sind, die zurückge-

führt sind.
fiebig: Ja, Herr Präsident, wenn der Ausdruck Rückführung überhaupt 

[zur Sache ist,] dann waren es deutsche Aufträge, die fertig waren und bezahlt 
waren, sonst war es Verlagerung.

president: Verlagerung: was ist das?
fiebig: Verlagerung von den Betrieben von hier aus auf Grund der Beschlag-

nahmeverordnung des Reichskommissars und der Requisition.
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president: En de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek die is leeggehaald. 
Er is voor 25 miljoen gulden aan machines weggehaald. Is dat Verlagerung?

fiebig: Ja.
president: Oh, das nennen Sie Verlagerung.
fiebig: Ja.
president: Nun wissen wir, was man mit diesen Worten meint. U hebt dus 

de heer Fiebig goed meegemaakt in oorlogstijd. U bent voortdurend met hem in 
aanraking geweest.

getuige fahrenholtz: Ja, nicht ‘voortdurend’, sondern…
president: Regelmatig.
getuige fahrenholtz: … in geregelten Abständen.
president: War er Zivilist, oder nicht? Gehörte er zur Zivilbehörde?
getuige fahrenholtz: Ja, ich muss sagen, darüber habe ich mir eigentlich 

nie Gedanken gemacht, seine Stellung… Für mich war er Vertreter des Minis-
teriums Speer.

president: Das war kein Militär: Speer, nicht wahr?
getuige fahrenholtz: Dazu kann ich mich nicht äußern, in wie weit die…
president: Sie wissen das gar nicht?
getuige fahrenholtz: Nein.
president: Und Vorsitzender des Sparstoffausschusses? War er da Militär, 

oder nicht?
getuige fahrenholtz: Das kann ich Ihnen nicht sagen.
president: Dank u wel. U kunt dan gaan.
president: Zijn er nog getuigen?
deurwaarder: Nee, mijnheer.
president: Juffrouw Boon, er zijn dus niet verschenen: de heren Schepers, 

Leopold, Kruijff, Van de Voort en Van Heijst. Voor de schorsing hebben wij 
daarover al gesproken. U wilt een of meer van de getuigen nog graag horen. 
Blijft u bij die zienswijze?

advocaat: Ja, mijnheer de president.
president: En welke getuigen wou u dan graag horen?
advocaat: In elk geval dr. Leopold en de heer Kruijff.
president: Dr. Leopold en de heer Kruijff.
advocaat: En een van de heren Van Heijst.
president: Dus Leopold is één, Kruijff is twee en Van Heijst drie. En Leo-

pold, die kan verklaren waarover?
advocaat: Die kan verklaren… Hij is tijdens de oorlog geweest directeur 

van het Rijksbureau voor Chemische Producten en na de oorlog hoofd van de 
prac in Den Haag.
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president: U wou dus dr. Leopold laten verklaren dat de Nederlandse indus-
trie zich vrijwillig heeft ingeschakeld.

advocaat: Daar zijn verschillende dingen die ik aan dr. Leopold zou willen 
vragen.

president: Dat is er één van?
advocaat: Dat is er onder andere één van.
president: En welke andere punten hebt u dan nog?
advocaat: Het zou eigenlijk vooruitlopen zijn op het verweer wat ik in mijn 

pleidooi verwerkt heb.
president: En u vindt het niet prettig dat de advocaat-fiscaal het nu al hoort?
advocaat: Nee, inderdaad.
procureur-fiscaal: Ik vind het helemaal niet erg om het niet te weten.
president: En Kruijff, juffrouw Boon?
advocaat: Soortgelijk.
president: En Van Heijst?
advocaat: Van Heijst die wilde ik een paar dingen vragen in verband met 

verklaringen die ik van mijnheer Den Hollander gehoord heb.
president: Goed.
procureur-fiscaal: Welke Van Heijst is dat? J.P. of F.W.?
advocaat: Ik heb geen voorkeur.
president: Hier staat J.P.?
advocaat: Het zijn er drie, maar aangezien de één in Brussel was, en de 

andere ziek werd, heb ik ze voor de zekerheid alle drie gevraagd. Maar ze zijn 
geen van allen verschenen.

president: Goed. Dan zullen wij aan het eind van de zitting bepalen, wan-
neer het hof de zaak zal voortzetten om de getuigen te horen. Het is misschien 
nu goed verder te gaan met een aantal verklaringen te laten voorlezen. Wij kun-
nen de zaak toch niet in eens afmaken. Dan zal ik een bevel tot medebrenging 
moeten geven.

procureur-fiscaal: Dat zou ik erg prettig vinden, mijnheer de president. 
Het is natuurlijk een beetje moeilijk om bepaalde figuren…

president: Wie is gedagvaard?
advocaat: Zij zijn allemaal gedagvaard.
procureur-fiscaal: … te laten medebrengen. Ik weet niet of zij via mijn 

parket zijn gedagvaard.
advocaat: Ja.
procureur-fiscaal: Dan hebben zij niet aan mijn oproep voldaan, ziet u.
advocaat: Een Van Heijst, dr. Leopold en mijnheer Kruijff zijn door u…
procureur-fiscaal: Via mijn parket gedagvaard. Dan zal ik het erg prettig 
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vinden, mijnheer de president, als ik een bevel tot medebrenging van u zou kun-
nen krijgen. Dan kan ik altijd zien in hoeverre ik daarvan gebruik zou…

president: Ja.
procureur-fiscaal: … kunnen maken of moeten maken.
president: Welke Van Heijst… wie is gedagvaard? J.P.?
advocaat: Via het parket is gedagvaard de man in Delft.
procureur-fiscaal: Ja. En F.W. in ’s-Gravenhage. Dat hebt u mij geschre-

ven.
advocaat: Ja, hij is gedagvaard door de deurwaarder, maar in Delft is door 

het parket gedagvaard. Ik heb geen voorkeur.
procureur-fiscaal: Wie moet het dan uitzoeken?
advocaat: U kunt die nemen die via het parket gedagvaard is.
president: Maar wij kunnen niet laten medebrengen die niet gedagvaard is. 

Ik kan alleen medebrengen die gedagvaard is.
advocaat: Het zou…
procureur-fiscaal: J.P. van Heijst.
advocaat: Ja, in Delft.
president: J.P., is die gedagvaard? Goed. Het hof zal zich nu bezighouden 

met een deel van de dagvaarding.1 Ik verzoek de griffier voor te lezen uit de ver-
klaringen van Van de Voort en Pet. Eerst Van de Voort en dan Pet, hetgeen hier 
tussen haakjes en groene streep staat.

griffier: Henri Johan Victor van de Voort. “Daarna heb ik geen enkel 
contact meer gehad met Fiebig totdat ik ongeveer in November 1940 op de 
Bezuidenhoutseweg Fiebig weer ontmoette. Fiebig vertelde mij toen, dat hij 
(Fiebig) een groot man was geworden, namelijk “Beauftragte[r] für die Nieder-
landen des Reichsministers für Bewaffnung und Munition”. In overleg met mijn 
toenmalige Directeur van het latere Rijksbureau voor de metaalverwerkende 
industrie D. Spierenburg, heb ik het contact met Fiebig verder aangehouden, 
teneinde het Nederlandse belang te dienen. Eind  October 1941 werd ik door 
de heer Hirschfeld ontboden, waarbij Hirschfeld mij mededeelde, dat er grote 
moeilijkheden waren tussen het Rijksbureau IJzer en Staal en de Duitse autori-
teiten met name Dr. Heinemann. Gezien mijn gunstige resultaten bij Rijksme-
tallum en mijn bekendheid met Fiebig, verzocht hij mij de functie van Directeur 
aldaar te vervullen en werd ik met ingang van 1 November 1941 benoemd. Ik 
ben toen meerdere malen met Fiebig in aanraking gekomen doch uitsluitend om 
de Nederlandse belangen te dienen. Door mijn contact met Fiebig kreeg ik enig 
inzicht met de werkzaamheden en de opdrachten, die Fiebig in Nederland uit-

1  Bedoeld wordt punt 1 van de tenlastelegging.
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voerde. De werkzaamheden en opdracht van Fiebig waren, voorzover ik uit de 
gesprekken die ik met Fiebig had, gewaar kon worden, het gehele economische 
leven in Nederland op peil te houden in het belang van de Duitse oorlogsvoe-
ring. De oorspronkelijke bedoeling van Fiebig was om zoveel mogelijk Duitse 
opdrachten met Duits materiaal in Nederland te plaatsen, die niet voor oorlogs-
doeleinden dienden om zodoende de fabrieken in Duitsland van deze opdrach-
ten te ontlasten en deze geheel in te schakelen voor de Duitse oorlogsproduc-
tie. Op grond van de diverse Verordeningen getekend door Seyss-Inquart werd 
hiervan later afgeweken en bleef de uitvoering hiervan in hoogste instantie bij 
Fiebig, toen als Beauftragter des Reichsministers für Bewaffnung [Rüstung] 
und Kriegsproduktion werkzaam. Van toen af aan werden verschillende Neder-
landse ondernemingen ook op [grond van] Verordeningen van Seyss-Inquart in 
de Duitse oorlogsproductie ingeschakeld en aan de leiding van de Nederlandse 
eigenaren onttrokken en werden hiervoor Verwalters aangesteld.

Ook konden op grond van deze Verordeningen goederen en eigendommen 
worden gevorderd en naar Duitsland worden afgevoerd. Fiebig heeft naar aan-
leiding van deze Verordeningen zich als goed Duitser verplicht geacht deze Ver-
ordeningen ten volle uit te voeren.”

griffier: Cornelis Pet. “Tijdens mijn functie als secretaris van de Heer 
van de Voort bleek mij alras, dat deze maatregelen, welke werden getroffen in 
opdracht van de Duitse Bevollmächtigte bij het Rijksbureau voor IJzer en Staal, 
Dr. Zänker, uit de koker kwam van Fiebig, Haupt der Rüstungsinspektion. Dr. 
Zänker zijn werk bestond uit het controleren van voorschriften en maatrege-
len, die door Fiebig werden gegeven en getroffen. (…) De maatregelen, welke 
door Fiebig werden getroffen, bestonden [uit:] a. Distributie en herdistributie 
van ijzer en staal; b. Vervaardigings- en verwerkingsverboden; c. Het sluiten en 
reorgaiseren van metaalverwerkende industrieën; d. Het dienstbaar maken van 
de gehele metaalindustrie voor de Duitse oorlogsindustrie.”

president: Het is bij de stukken, buiten op staat: “Einschaltung der Aus-
schüsse und Ringe bei der rüstungswirtschaftlichen Nutzbarmachung der Nie-
derlande”.1 Slot van het stuk uitvoerig de inhoud van de organisatie van de 
lichamen die daarvoor moesten zorgen: “Die organisatorischen Voraussetzun-
gen für eine erschöpfende und planvolle Nutzbarmachung der niederländischen 
kriegswichtigen Kapazitäten sind hiermit geschaffen. Es gilt im Interesse des 
europäischen Rüstungs-Potentials durch den Einsatz der deutschen praktischen 
Erfahrung, durch tüchtige  Persönlichkeiten und durch disziplinierte Zusam-

1  Rondschrijven van de Reichsminister für Bewaffnung und Munition aan de Leiter 
der Hauptausschüsse e.a., Geheim, 05.07.1943.
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menarbeit der deutschen Stellen untereinander sowie der deutschen Stellen mit 
den Niederländern, die Niederlande zur industriellen Höchstleistung und zu 
rationellsten Arbeitsweise zu bringen.” Dat was dus in verband met Nutzbar-
machung der Niederlande rüstungswirtschaftlich.

En verder is bij de stukken een geheim document, dat gemerkt is B1-H, 29 
november 1940, und die Geschichte meedeelt van de Rüstungsinspektion Nie-
derlande. Op bladzijde 3 lees ik dan: “Abwickend von Aufgabengebiet der 
Rüstungsinspektion in der Heimat, sollte in den Niederlanden der Versuch 
gemacht worden, die kriegswichtigen Belange der gewerblichen Wirtschaft mit 
den rüstungswirtschaftlichen Aufgaben zu vereinigen und unter Führung des 
Rüstungsinspekteurs die Abt. ‘Gewerbliche Wirtschaft’ eingegliedert und ihr 
am 1. Juli 1940 durch Staatssekretär Neumann die Aufgabe gestellt, die Wirt-
schaftskraft Hollands voll in Dienst der deutschen Kriegswirtschaft zu stellen.” 
Ik doe voorts mededeling van de bijlage B2-A: een lijst van door de Rüstungsin-
spektion gesloten bedrijven. Het zijn er vele honderden.

Ik verzoek aan de griffier voor te lezen in de eerste plaats het proces-verbaal 
wat in het dossier A2 ligt betreffende het om- en inschakelen van de Neder-
landse productie ten behoeve van de Duitse oorlogvoering, waar de groene 
streep staat, betreffende het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland 
dat een economische en sociale kroniek der oorlogsjaren heeft samengesteld, 
bladzijden 2 en 3.

griffier: “In weerwil van hun grote onvolledigheid geven de cijfers van de 
Handelsstatistiek van het bovenstaande een gedeeltelijke bevestiging. Blijkens 
de cijfers steeg in de laatste oorlogsjaren de uitvoer van fabricaten en half-fabri-
caten, die toen uiteraard in hoofdzaak op Duitsland gericht was, zeer belangrijk 
namelijk van 1366 millioen KG in 1942, tot 1831 millioen KG in 1943 en 963 
millioen KG in het eerste halfjaar van 1944. (…) Inmiddels werd de positie van 
allerlei grond- en hulpstoffen steeds meer precair. De aanvoer daarvan uit het 
buitenland liep in verband met de geweldige behoeften van Duitsland, vooral 
na de inval in Rusland, sterk achteruit. Zo daalde de invoer van ruwe grond-
stoffen tussen 1940 en 1943 van 3.223 tot 1.419 millioen kg (56 %) en die van 
halffabrikaten van 2.114 tot 1.153 millioen kg (43%). Daarbij kwam, dat de 
beschikbare grond- en hulpstoffen op last van de bezetters in de eerste plaats 
gereserveerd moesten blijven voor de uitvoering van Duitse opdrachten. Het 
ligt voor de hand, dat onder deze omstandigheden onze eigen behoeftevoorzie-
ning, meer en meer in het gedrang kwam. Steeds minder grondstoffen werden 
door de Rijksbureaux voor dit doel beschikbaar gesteld. Steeds meer maatrege-
len trof men tot beperking of tot geheel verbod van fabricage en aflevering van 
producten. Vooral de productie van allerlei verbruiksgoederen had hieronder te 
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lijden. Het tekort aan deze artikelen werd voortdurend groter. Vele, waaronder 
tal van artikelen van kleding en textiel, waren ten slotte alleen met speciale 
vergunning verkrijgbaar. Intussen werd ook de productie voor Duitse rekening 
aan beperkingen onderworpen. Zo werd, als uitvloeisel van een op 1 October 
1942 in Duitsland ingestelde nieuwe regeling voor de distributie van ijzer, staal 
en non-ferro metalen, voorgeschreven, dat de in Nederland op dit gebied onder-
gebrachte Duitse orders uitgezonderd rechtstreeks militaire, bij de Zentralauf-
tragstelle moesten worden aangegeven voor onderzoek op haar belang voor de 
oorlogsvoering.”

president: Dan is daar een stuk gemerkt B2-B. Dat is een brief van 26 augus-
tus 1942 gericht van Fiebig aan K. Reinhardt. De brief vangt aan: “Wie Ihnen 
anlässlich der letzten Besprechung bereits angedeutet wurde, ist die Mitarbeit 
der deutschen Techniker und Ingenieure bei der Durchführung der Rationali-
sierungsmassnahmen in der niederländischen Industrie dringend notwendig.” 
Stehen Sie mal auf. Daar is een getuige geweest, die heeft gezegd dat u met de 
rationalisering niets te maken had gehad.

fiebig: Ja, es gibt zwei Arten von Rationalisierung, [inner]betriebliche Rati-
onalisierung und die überbetriebliche Rationalisierung. Und hier handelt es 
sich um die [inner]betriebliche Rationalisierung, das heißt Rationalisierung des 
Arbeitsganges des Artikels, den ich herstellen will. Und die überbetriebliche 
Rationalisierung ist die Zusammenfassung von gleichen Betrieben eines glei-
chen Betriebszweiges.

president: Dus u hebt wel met de rationaliseringsmaatregelen te maken 
gehad, anders…

fiebig: Innerhalb des Betriebes, die Rationalisierung des Verfahrens selbst, 
das ist ja meine Aufgabe als Techniker überhaupt.

president: Waarom moest u rationaliseren? Wat was daar de aanleiding toe 
dat u dat ging rationaliseren? In het Nederlandse of in het Duitse belang?

fiebig: In beider Belange.
president: Wat stond voorop?
fiebig: Ich bin Deutscher. Also für mich immer das Interesse meines Vater-

landes.
president: Sie waren Deutscher, aber Sie waren hier in Holland.
fiebig: Selbstverständlich das Interesse des Betriebes auch. 
Ja, das ist als Techniker… Wenn einer auch nur einigermaßen Techniker ist, 

dann sieht er immer den Betrieb als Ganzes,  egal ob der Betrieb nun da oder 
da steht, sonst bin ich kein Techniker, wenn ich das erste Grundgesetz verletze, 
dass ich den Betrieb als solchen nicht sehe, dann möchte ich darauf verzichten, 
Techniker genannt zu werden.
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president: U kwam hier en u zou zich niet met de rationalisering bemoeid 
hebben, wanneer het niet van belang geweest was voor de Duitse krijgsvoering.

fiebig: Ich erkläre noch mal: ich bin Deutscher und ich bin im Kriege Deut-
scher. Wenn ich eine Aufgabe gestellt bekommen habe…

president: U hoeft zich niet te verontschuldigen. Ik wou alleen maar weten 
hoe de feiten liggen.

fiebig: Ja, ich erkläre ja, dass ich selbstverständlich in erster Linie als Deut-
scher gehandelt habe, das dürfen Sie ruhig bei allen Dingen unterstellen. Ich 
müsste mich schämen, wenn ich hier stände und sage, ich hätte in erster Linie 
daran gedacht, irgend etwas zu tun, was mein Vaterland schädigte. Auch wenn 
es mir Schaden tut, erkläre ich das.

president: Ook al beschadigt u Nederland zeer ernstig.
fiebig: Ich bin mir durchaus darüber klar, Herr Präsident, wenn ich meinem 

Vaterland dienen will, und ich stehe mit einem anderen Land im Kriege und 
ich muss in dieses Land hineingehen, dann werde ich nie in der Lage sein, dem 
Gegner so gerecht zu werden, wie man das gerne möchte. Ich stehe in einem 
Zwiespalt.

procureur-fiscaal: Maar dat wordt helemaal niet van u verlangd. Het 
wordt alleen maar van u verlangd, dat u de internationale regels in acht neemt, 
en dat hebt u niet gedaan. Ook als Duitser moet u dat doen.

fiebig: Davon bin ich auch überzeugt, Herr Procureur, ich kann Ihnen nur 
versichern, ich habe geglaubt, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu 
haben.

procureur-fiscaal: U zegt: u hebt als Duitser gehandeld…
fiebig: Jawohl.
procureur-fiscaal: … maar Duitsland op de eerste plaats voor mijzelf. 

Fout! De internationale regels moeten op de eerste plaats staan, dan Duitsland, 
dan het bezet gebied.

fiebig: Jawohl, Herr Procureur, wenn ich gewusst hätte, dass ich etwas Fal-
sches tue, dann gebe ich Ihnen Recht. Wenn ich das nicht weiß, und ich handele 
im guten Glauben, dann tue ich das, was meinem Vaterland dient.

procureur-fiscaal: Het interesseerde u niet hoe het met Nederland ging.
fiebig: Das habe ich doch x-mal unter Beweis gestellt, dass mir das auch am 

Herzen lag.
president: “Um bei der Lösung dieser ungeheuer schwierigen Aufgabe 

schon gleich zu Anfang unnötige Differenzen zu vermeiden, müssen die Voraus-
setzungen dafür geschaffen werden, dass eine gewissenhafte Überprüfung der 
gegebenenfalls zusammenzulegenden bezw. zu schliessenden Betriebe möglich 
ist. Als Beauftragter des Reichsministers für Bewaffnung und Munition inte-
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ressieren mich naturgemäss zunächst und vor allen Dingen die Werke der eisen- 
und metallverarbeitenden Industrie.”1

fiebig: Ja, das ist die Industrie, die am interessantesten…
president: Als u hier als bezetter komt dan hebt u meer verplichtingen dan 

rechten.
fiebig: Darüber bin ich mir durchaus klar. Ich habe mich auch bemüht, 

Herr Präsident, nach meinen… Ich bin kein internationaler Jurist. Es mag also 
durch aus sein, dass ich mich wie jeder ander Mensch auch irren kann, aber ich 
habe niemals bewusst etwas getan, von dem ich geglaubt habe, dass es gegen 
irgendein Gesetz verstösst.

president: U hebt u niet af gevraagd of het in overeenstemming met het recht 
was. Dat hebt u straks gezegd.

fiebig: Herr Präsident, wenn ich einen Chef habe, und der ist Minister, und 
unter diesem Chef steht ein zweiter Chef, der ist Amtschef, das ist auch mein 
Chef, und beide sagen etwas und ich weiß, nach ihrem ganzen bisherigen Leben, 
dass diese Leute bisher nach meiner Erfahrung nichts Unrechtes getan haben, 
und dass sie ihre Handlungen alle wohl überlegt tun…

president: Nou ja, “überlegt”.
fiebig: Ja, ich kann das doch nur annehmen, ich bin ja schließlich nicht der 

Minister Speer selbst oder der Minister Todt, und ein gewisses Vertrauen, das 
werden Sie mir doch zugestehen, muss ich doch auch zu meinen Vorgesetzten 
haben. Wenn ein Vorgesetzter mir… von dem ich nichts Nachteiliges weiß… 
den ich kennengelernt habe in seinen ganzen Handlungen als ordentlich, und 
der gibt mir Aufträge, muss ich annehmen, dass er seine Dinge so prüft, wie er 
das in seiner Stellung notwendigerweise tun muss.

president: Zijn er twijfels in u op gekomen toen u Nederland leeghaalde? Of 
dat dan juist was?

fiebig: Nein.
president: U vond dat gegrond?
fiebig: Sie müssen den Standpunkt verstehen, von dem aus ich damals die 

Dinge sehen musste. Ja, ich bin heute nach vier Jahren klüger als vor vier Jahren.
president: In de tussentijd zijn vele tienduizenden Nederlanders er het 

slachtoffer van geworden – dat u dat niet ingezien heeft.
fiebig: Schlachtopfer? Ich verstehe nicht. Ich verstehe unter dem Ausdruck 

‘Schlachtopfer’, wenn jemand umkommt, ich habe nichts dazu beigetragen, 
dass jemand umkommt.

president: Helemaal niet?

1  Citaat uit brief van Fiebig aan Karl Reinhardt, 26.08.1942.
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fiebig: Nein, ich habe dazu…
president: Heeft u gehoord dat hier aan het eind van de oorlog honger gele-

den is? Weet u dat u opdracht gegeven hebt om de groente en het vlees weg te 
halen?

fiebig: Ich?
president: Ja.
fiebig: Niemals.
president: Ach, nee!
fiebig: Ich habe mit Gemüse und solchen Dingen aus der Landwirtschaft 

niemals etwas zu tun gehabt.
president: Ik heb het in het dossier gezien.
fiebig: Ich habe es nicht in dem Dossier… ich habe das Dossier bekommen, 

ich habe es nicht gelesen.
president: Wij zullen het aan u dan voorleggen.
procureur-fiscaal: Het stuk dat wij zo ineens nog gevonden hebben.
fiebig: Das mag sein.
procureur-fiscaal: Het zou heel prettig zijn als wij dat nog eventjes…
president: Hier hebben wij het stuk: “min.[ister] speer ver[merk] rk den 

haag”, telexbericht “an min.[ister] speer.”
fiebig: Von wann ist es, wenn ich fragen darf?
president: “tw 01 1921. – fuer herrn ministerialrat dr. birkenholz”.
fiebig: Von wann ist das, wenn ich fragen darf?
president: Kennen Sie Dr. Birkenholz?
fiebig: Ja, von wann ist das, wenn ich fragen darf?
president: Dat is op 13 september 1944 verzonden.
fiebig: Von Haag aus?
president: Ja.
fiebig: Bin ich nicht mehr im Haag gewesen, Herr Präsident.
president: Ik weet niet of het van Den Haag was, maar het is ieder geval 

getekend door Fiebig.
fiebig: Ja, mein Name ist ja von allen Dienststellen…
president: U was verantwoordelijk voor uw Dienststelle.
fiebig: Ja, es ist auch von anderen Leuten möglicherweise benutzt worden. 

Bitte, wenn ich mal hören darf, was drin steht.
president: U weet toch dat in september ’44 hier de voedseltoestand zoda-

nig was, dat de grootste ellende daaruit zou ontstaan. Dat men aan alles tekort 
kwam.

fiebig: Im September in dem Umfang, habe ich das noch nicht gehört, im 
November ja.
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president: Sie haben es nicht gehört, wir haben es am Leibe gefühlt. Sep-
tember ’44.

fiebig: Ja, ich kann es nicht sagen…
president: Daar schrijft u of uw Dienststelle, waarvoor u verantwoordelijk 

bent: “stelle fest, dasz hier noch ganz bedeutende vorraete an fleisch- und gemu-
esekonserven sowie anderen dingen lagern, die mit normalen mitteln kaum noch 
abzutransportieren sind. schlage vor, dasz sie sofort fuer ihre sonderaktionen 
von dieser moeglichkeit gebrauch machen durch abstellung von entsprechenden 
lastkraftwagen, die die dinge hier noch herausholen.”

fiebig: Das ist von mir auf keinen Fall…
president: Klinkt niet mooi?
fiebig: Da gebe ich Ihnen vollständig… Es ist von mir nicht ausgehändigt 

worden.
president: “ich bitte sie, mit mir tel[e]fonisch sofort fuehlung aufzunehmen 

unter amersfoort 4844 oder 4675.”
fiebig: Ja, es ist jedenfalls…
president: “fahrzeuge gegebenenfalls ueber aussenstelle oosterbeek b.[ei] 

arnheim, utrechtschestraatweg 91”. Da wohnten Sie, nicht?
fiebig: Ja, das ist auch meine Außenstelle.
president: “tel.[efon] 5219”…
fiebig: Ja.
president: … “oder aussenstelle hengelo zwijgerlaan 3 tel[efon] 2602, leiten, 

von wo aus dann weiterer einsatz erfolgen kann. gez. fiebig, beauftragter fuer 
die niederlande”.

fiebig: Ja, jedes Schreiben wurde so unterzeichnet, ob ich das abgefertigt 
habe oder nicht, mir ist von der Sache nichts bekannt, und ich habe so etwas 
auch nicht weggegeben. Nein.

procureur-fiscaal: Wilt u misschien nog voorlezen, mijnheer de president, 
waar het stuk vandaan komt, waar het gevonden is of staat er verder niets bij?

president: Gevonden door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumenta-
tie. Verzonden door Fiebig, Rüstungsstab-Sozialbetreuung; Empfänger: “Der 
Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion, Fernschreibstelle”: gezeich-
net Fiebig. 

fiebig: Ich habe es bestimmt nicht abgegeben, das müsste ich ja wissen. 
Warum sollte ich es nicht sagen?

president: U ziet hoe grondig dat gebeurd is dat leeghalen, zelfs de groente 
en het vlees.

fiebig: Ja, das mag durchaus sein, dass auf dem Gebiet auch etwas getan ist, 
was nicht zu verantworten ist, das bezweifle ich nicht, Herr Präsident, aber ich 
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habe es nicht getan. Das lag auch nicht in meiner…
president: Was u niet het hoofd van die afdeling?
fiebig: Ja, ich kann ja nicht kontrollieren, wer meinen Namen gebraucht hat.
president: Dat moet u wel doen.
fiebig: Ja, …
president: Waar het leven van duizenden vanaf hangt.
fiebig: … ich kann nur dazu sagen, Herr Präsident, ich kenne den Vorgang 

nicht. Ich selbst bin der Urheber und Veranlasser dieses Telegrammes nicht, ich 
kann Ihnen auch dazu nichts sagen.

president: Ja, wij hadden het over punt A.1 [tot Fiebig] Gaat u maar zitten. 
Wij hebben een verklaring van Jacob Wilhelm Piel die in Düsseldorf geboren is, 
die onder meer meedeelt: “Ongeveer in September 1944, na Dolle Dinsdag, zijn 
in iedere provincie Aussenstellenleiters door Fiebig aangesteld voor Rüstung 
und Kriegsproduktion. Voor de provincie Zuid-Holland was de zetel te Rotter-
dam. Voor ’s-Gravenhage en omstreken met Wassenaar en Delft was de Aussen-
stelle bij de Beauftragte der Provincie Zuid-Holland te ’s-Gravenhage gevestigd. 
Ik werd leider van deze laatste Aussenstelle. De taak van de Aussenstelle was 
in nauw contact met Fiebig als leider van Rüstung und Kriegsproduktion voor 
geheel Nederland, zijn orders uit te voeren. Deze orders betroffen: De opdrach-
ten welke Fiebig aan de verschillende industrieën had gegeven te controleren. 
Deze opdrachten betroffen hoofdzakelijk de industrieën in te schakelen voor de 
Duitse oorlogsvoering. Zo herinner ik mij het z.g. Jägerprogram. Dit program 
betrof verstrekte opdrachten voor de Duitse Luftwaffe. Van toen af aan, dus 
vanaf September 1944, schakelde Fiebig de Nederlandse fabrieken geheel in 
voor deze actie. Hoofdzakelijk werden er toen vliegtuigmotoren (kleine) ver-
vaardigd en wel in maandelijks stijgende productie.” 

En Schulte heeft ook nog een verklaring afgelegd die hier van belang kan zijn, 
evenals die van Van Zandijk en Kwak. Misschien wil de griffier die voorlezen?

griffier: Friedrich Wilhelm Schulte: “In 1932 ben ik naar Nederland geko-
men en als ingenieur werd ik tewerkgesteld bij de Naamloze Vennootschap 
Pharmacia te Meppel. Als zodanig heb ik daar gewerkt tot April 1945. Onge-
veer half 1942 werd ik door de mij toen nog onbekende R. Fiebig opgeroepen 
voor een bespreking te ’s-Gravenhage. (…) Fiebig kreeg toen, voorzover mij 
bekend, de zeggenschap over de Hauptabteilung Gewerbliche Wirtschaft en 
de Zentralauftragstelle. Hoever zijn toezicht ook over de Hauptabteilung Sozi-
ale Verwaltung ging, is mij niet bekend. Hetzelfde geldt voor de Rüstungsin-
spektion. Einde October of begin November 1944 werd mijn Aussenstelle van 

1  Bedoeld wordt punt 1 van de tenlastelegging.
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Meppel naar Groningen overgeplaatst. In Groningen heb ik mij persoonlijk 
bemoeid met de verdeling van uit Duitsland komende kolen en de electrische 
energie. Ongeveer in October 1944 riep Fiebig alle Aussenstellenleiters bijeen te 
Beilen of Amersfoort en deelde ons mede, dat nieuwe maatregelen nodig waren 
in verband met het dichterbij komen van het operatiegebied. Deze maatregelen 
betroffen wat het Zuiden en het Westen van Nederland betrof, het stilleggen 
van de industrie en het wegvoeren van machines en materiaal vanuit Nederland 
naar Duitsland. Orders daarvoor had Fiebig, zoals hij ons mededeelde, van de 
Minister Speer uit Duitsland ontvangen. Hij deelde ons mede, dat hij de orders, 
die hij uit Duitsland ontving, aan ons moest doorgeven en hij (Fiebig) verlangde 
van ons onze volle medewerking. Ten Noorden van de IJssel en in het Oosten 
van Nederland moest de industrie op gewone kracht blijven doorwerken, zodat 
uit mijn gebied niets is weggehaald. Wat de Weermachtsorders aangaat, uitge-
voerd in de fabrieken in de noordelijke drie provincies, waren deze gegeven door 
de Rüstungsinspektion, of wel door de afdeling leger, luchtwapen, marine of 
door de Oberwerftstab. Hoe de samenhang was tussen de Rüstungsinspektion 
en Oberwerftstab is mij niet bekend.”

Verklaring van Frederik van Zandijk: “Gedurende de bezetting ben ik boek-
houder bij de Naamloze Vennootschap Machinerieën- en Apparaten-Fabrieken 
(M.E.A.F.) gevestigd aan de Croezekade [lees: Croeselaan] te Utrecht geweest 
(…). Onze fabriek is hoofdzakelijk ingericht tot het vervaardigen van gasmeters, 
zeelantaarns voor de kustverlichting, gasverlichting voor spoorwegwagons en 
peilapparaten voor schepen. Direct na de capitulatie in 1940 werd ons bedrijf 
gedwongen ingeschakeld voor de Duitse oorlogsindustrie.”

Verklaring van Cornelis Johannes Kwak van de firma Jaffa te Utrecht: “Onge-
veer half 1940 zijn er op onze fabriek Duitse orders uitgevoerd. Deze orders zijn 
onder dwang uitgevoerd. (…) Ongeveer in het voorjaar van 1942 kwam een 
Duitser, die zich voorstelde als te zijn genaamd Fiebig, op onze fabriek. (…) 
Fiebig wenste de fabriek te bezichtigen. (…) Op 24 Juli 1942 kwam (…) een 
zekere Dr. Idel, Rijksduitser, die (…) aantoonde, dat hij als ‘Treuhänder’ op 
onze fabriek was aangesteld. Ik meen te weten, dat Idel in opdracht van Fiebig 
(…) was aangesteld.”

president: [tot de griffier] Wilt u dat ook nog voorlezen? [tot de advocaat] 
Het is net overlegd, juffrouw Boon. U heeft er een afschrift van gekregen.

griffier: “Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und der sd für die besetz-
ten niederländischen Gebiete, 4.5.1943. An alle Aussenstellen, Betrifft: Festge-
nommene Direktoren. Der Höhere ss- und Polizeiführer hat mit dem Vorsitzer 
der Rüstungskommission und Beauftragten des Reichsministers für Bewaff-
nung und Munition Fiebig vereinbart, dass die während der Dauer der Standge-
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richtsbarkeit festgenommenen Direktoren von Industriebetrieben bis zum Ende 
der laufenden Woche in Haft bleiben. Dir. [ektor] Philips der Philips-Werke soll 
überhaupt in Haft bleiben und später in Geiselhaft überführt werden. Um mit 
Herrn Fiebig über das weitere Schicksal dieser Direktoren und ihre Firmen ent-
scheiden zu können, bitte ich mir bis Mittwoch 12 Uhr fernschriftlich Meldung 
über die im Bereich der Aussenstelle während der Dauer der Polizeistandge-
richtsbarkeit festgenommenen Direktoren von Industriewerken unter gleichzei-
tiger kurzer Schilderung der von ihnen begangenen Verfehlungen vorzulegen. 
Gezeichnet Dr. Harster.”

procureur-fiscaal: Ik zal wel graag willen weten wat de verdachte hier-
over zeggen kan, als u het goed vindt, mijnheer de president. Het is een persoon-
lijk punt, typisch voor maatregelen tegen bepaalde figuren. Hier heeft hijzelf het 
stuk ook.

president: Staat u nog eens op. De advocaat-fiscaal vraagt u wat u hierom-
trent te zeggen hebt, omtrent deze brief.

fiebig: Das Schreiben ist mir nicht bekannt.
procureur-fiscaal: Nee, natuurlijk niet. Maar uw naam wordt erin 

genoemd en het is de paraaf van Harster. Dat is duidelijk vastgesteld.
fiebig: Ja, ich muss es selbst durchlesen. Ich habe es noch nicht durchgele-

sen. Besprechungen sind jedenfalls über die Sache gewesen. Daran kann ich mich 
erinnern, ich kann mich aber nicht an Einzelheiten erinnern. Jedenfalls ist vom 
Höheren ss- und Polizeiführer, das muss während der Streikaktion gewesen sein, 
mit mir Fühlung aufgenommen worden, meine Stellungnahme dazu eingeholt 
worden. Daraufhin habe ich mich sofort mit meiner höchsten Dienststelle in Ber-
lin in Verbindung gesetzt, was für den Fall der Durchführung des Streikes von 
uns aus für eine Stellungnahme zu nehmen ist. Daraufhin wurde mir die Weisung 
erteilt, dass wir auf keinen Fall ruhig zugucken können, wenn durch diese Aktion 
die gesamten Betriebe stillgelegt würden, und unsere Produktion ausfällt.

procureur-fiscaal: U noemt dat onze productie, de productie van het 
Nederlandse bedrijf, die noemt u onze productie, nu nog.

fiebig: Es waren die Aufträge, die für uns von den Betrieben angenommen 
waren.

procureur-fiscaal: En dat noemt u onze productie.
fiebig: Ja.
procureur-fiscaal: En nu nog? Als het in Nederlandse bedrijven gebeurde?
fiebig: Bitte?
procureur-fiscaal: Die gebeurde op Nederlandse bedrijven, de productie, 

en nu nog noemt u dat onze productie.
fiebig: Wenn wir Aufträge jemand geben und der sich um diese Aufträge 
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bewirbt und die liegen im Betrieb, dann sind das doch die Aufträge von mir.
procureur-fiscaal: Ja, Aufträge, aber nicht unsere Produktion.
fiebig: Ja, das ist bei uns ein Ausdruck, der dafür absolut üblich ist.
procureur-fiscaal: U hebt nog helemaal de instelling van typisch Duits 

van: dit mochten wij doen, dit konden wij doen en dit was juist, dit was onze 
productie; dat blijkt nu ook weer. Maar wat is er nu waar van die ‘Vereinba-
rung’ tussen de Höhere ss- und Polizeiführer und Fiebig? U wordt op één lijn 
gesteld.

fiebig: Das kann ich Ihnen nicht sagen, ich kann mich an diese Dinge nicht 
genau erinnern.

procureur-fiscaal: Het blijkt in ieder geval dat u op één en dezelfde lijn 
staat als de Höhere ss- und Polizeiführer: die ‘vereinbaren’ zich over een bepaald 
onderwerp.

fiebig: Ja, Herr Procureur-Fiscaal, glauben Sie denn, wenn ich in meiner 
Stellung da bin, dass ich deshalb nicht von Rauter angerufen werde, und dass 
wir uns nicht…

procureur-fiscaal: Goed, daar staat toch duidelijk in, leest u het zelf eens 
voor. Wat staat daar, de eerste zin?

fiebig: “Der Höhere ss- und Polizeiführer hat mit dem Vorsitzer der 
Rüstungskommission […] Fiebig vereinbart”…

procureur-fiscaal: Hat mit Fiebig vereinbart.
fiebig: Ja, aber ich kann Ihnen im Augenblick dazu nichts sagen, weil ich 

mich im Augenblick nicht an Einzelheiten erinnern kann. Aber ich kann mich 
bestimmt erinnern, dass über diese Dinge irgendwie gesprochen worden ist.

procureur-fiscaal: En toen hebt u blijkbaar ook gezegd dat bepaalde 
fabrieksdirecteuren, die moeten voorlopig nog vast blijven zitten. Philips moet 
ook vast blijven zitten. Dat blijkt daar duidelijk uit. Het is een Vereinbarung.

fiebig: Das kann ich Ihnen nicht sagen, jedenfalls war Philips schon in Haft 
danach. Aus dieser Angelegenheit ist ja die andere Angelegenheit von Philips 
erwachsen wegen der Haftentlassung.

procureur-fiscaal: U hebt er blijkbaar geen stelling genomen dat die men-
sen vrij moesten.

fiebig: Nein, jedenfalls nicht sofort, nehme ich an.
procureur-fiscaal: Dat blijkt daaruit.
fiebig: Aber nachher sind sie ja alle frei gekommen.
procureur-fiscaal: Dat interesseert mij niet. U zegt: ik heb geen persoon-

lijke maatregelen genomen, dat blijkt hieruit.
fiebig: Nein, habe ich auch nicht. Ich habe sie nicht in Haft genommen. Es 

steht doch nicht da, dass ich die Maßregeln getroffen habe.
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procureur-fiscaal: In overeenstemming met u.
fiebig: Ja, ich bin gefragt worden, ich habe nichts dagegen gehabt.
procureur-fiscaal: U hebt ze niet uitgevoerd.
fiebig: Ja, ich habe sie nicht ausgeführt, ich habe sie auch nicht beantragt. 

Ich bin gefragt worden, ob ich etwas dagegen habe, und wahrscheinlich wird 
mein damaliger Standpunkt, wenn das Dr. Harster unterschrieben hat, nehme 
ich an, dass das stimmen wird, dass er von Herrn Rauter richtig unterrichtet ist, 
dass ich den Standpunkt angenommen habe, dass es nicht im Interesse von uns 
lag, dass die Herren wieder aus der Haft kamen, aber sie sind ja nicht lange in 
Haft geblieben.

procureur-fiscaal: Heeft u daar met Rauter over gepraat?
fiebig: Das kann ich nicht mehr sagen, heute.
procureur-fiscaal: Neemt u dat aan op grond van dit stuk?
fiebig: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Dr. Harster irgend etwas 

Falsches sagt. Ich weiß nicht…
procureur-fiscaal: Dus uw antwoord is: ja. U neemt aan dat u met Rauter 

over…
fiebig: Es ist durchaus möglich, ich kann mich im Augenblick nicht besin-

nen. Ich kann also nicht ja oder nein sagen, kann aber auch nicht sagen, dass es 
außerhalb des Bereiches der Möglichkeiten ist.

procureur-fiscaal: Het stuk spreekt voor zichzelf duidelijk genoeg.
fiebig: Ja, ich habe ja erklärt, wenn das so ist, dann ist mein Standpunkt 

sicher dadurch herbeigeführt worden, dass die Schwierigkeiten unter keinen 
Umständen so groß werden durften, dass die Aufträge, die da für uns lagen, 
nicht ausgeführt wurden.

procureur-fiscaal: Dus u had wel contact met een man als Rauter.
fiebig: Ja, aber selbstverständlich habe ich mit Rauter Kontakt gehabt.
procureur-fiscaal: Daaruit blijkt niet dat u een klein figuurtje was, ergens 

ondergeschikt…
fiebig: Das habe ich auch nie erklärt, Herr Procureur.
procureur-fiscaal: Dat blijkt ook hier weer uit.
fiebig: Ich habe das doch nie bestritten, dass ich keine kleine Figur war.
procureur-fiscaal: Nee, nee.
fiebig: Ich habe das nie bestritten. Ich habe von vornherein die ganzen Unter-

lagen selbst mit angefertigt, die bei den Akten sind.
procureur-fiscaal: Ik zou het verschrikkelijk graag terug willen hebben. U 

hebt het ook gezien, juffrouw Boon? Het is bij het dossier gevoegd.
president: Dan bevindt zich bij de stukken een bijlage gemerkt B4-A2, 

een stuk van 14 april over de inschakeling: “Vermittlung von 30.000 Metall-
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facharbeitern nach Deutschland”. Het is een zitting in het “Juliana Palais 
am 14. April unter der Leitung von Oberregierungsrat Dr. Heinemann” en 
daarbij was ook de heer Fiebig van de ot tegenwoordig. Erinnern Sie sich an 
diese Sitzung?

fiebig: Wann war es, Herr Präsident?
president: 14. April 1942, “Vermittlung von 30.000 Metallfacharbeitern”.
fiebig: Genau kann ich mich nicht besinnen.
president: Daarin wordt onder andere in het verslag het volgende gezegd. 

U kunt gaan zitten. “Über die bisherige Form der Einschaltung der niederlän-
dischen Wirtschaft durch die Verlagerung deutscher Aufträge hinaus müsse 
nunmehr eine Beschränkung aller industriellen Produktionen erfolgen und 
lediglich noch die für die deutschen Belange benötigten Kapizitäten aufrecht 
erhalten werden. Die Herstellung aller überflüssigen Produkte müsse in Zukunft 
unterbleiben. (…) Der Reichskommissar hätte sich entschlossen, mit aller Härte 
die entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. Im Anschluß daran wies der 
Beauftragte des Reichsministers für Bewaffnung und Munition, Fiebig, auf die 
bisherigen Schwierigkeiten bei der Durchführung kriegswichtiger Aufgaben 
hin, die seiner Meinung nach mehr durch die Einstellung der deutschen Dienst-
stelle hervorgerufen worden seien. Da der Führer geäußert habe, daß die Hol-
länder nicht schlechter und nicht besser leben sollten, sei es allerhöchste Zeit, 
diesen Grundsatz nunmehr zu verwirklichen und alle Kompetenzstreitigkeiten 
zu vermeiden, insbesondere müßten alle menschlichen und sozial-politischen 
Regungen und alle Maßnahmen, die schon fast einen friedensmäßigen Charak-
ter trügen, sich den Geboten des Augenblicks absolut unterordnen. Er jedenfalls 
könne die Verantwortung nicht dafür übernehmen, daß ein Tropfen deutschen 
Blutes fließe, weil man in Holland zu weich gewesen sei. Überdies habe, wie 
Herr Fiebig ebenfalls betonte, der Herr Reichskommissar sich entschlossen, 
in Zukunft die erforderliche Härte walten zu lassen. Insbesondere müßten 
die Betriebsführer eingespannt werden, um aktiv in [an] der Freimachung von 
Arbeitskräften teilzunehmen. Im Weigerungsfall müßten sie als Saboteure 
behandelt werden. Seiner Meinung nach seien auf dem Wirtschaftssektor alle 
augenblicklich führenden Männer durchaus zu ersetzen. (…)

Oberregierungsrat Müntinga von der Geschäftsgruppe Soziale Verwaltung, 
vertrat mir gegenüber die Ansicht, daß die niederländischen Arbeitsämter im 
Falle einer Weigerung, die Außenstellen der Geschäftsgruppe unterrichten sol-
len, die ihrerseits Verbindung mit der zuständigen Außenstelle der Sicherheits-
polizei aufnehmen. Im Weigerungsfalle seien zweckmäßigerweise dann die 
betreffenden Arbeitskräfte festzunehmen und dem polizeilichen Durchgangsla-
ger Amersfoort zuzuführen. Es müßte von vornherein auch hier mit aller Kon-

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   132Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   132 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



133

bijzonder gerechtshof te ’s-gravenhage, 5de kamer te rotterdam 

sequenz durchgegriffen werden. Ich halte es für zweckmäßig, die Außenstellen 
der Sicherheitspolizei entsprechend anzuweisen.”

fiebig: Soll das Herr Dr. Heinemann gesagt haben, oder ich?
president: Das ist behandelt in dieser Sitzung.
fiebig: Das kann ich nicht sagen.
president: Ein Standpunkt, wo Sie auch dagegen waren.
fiebig: Ich kann es nicht sagen, es sind so viel Besprechungen laufend gewe-

sen, ob ich nun an der oder jener teil genommen habe.
president: Aber es ist von großem Belang für Deutschland, “und lediglich 

noch die für die deutschen Belange benötigten Kapazitäten aufrecht erhalten 
werden.”

fiebig: Das ist sicherlich nicht von mir geschrieben worden.
president: “Die Herstellung aller überflüssigen Produkte müsse in Zukunft 

unterbleiben.”
fiebig: Es kann möglich sein, dass Herr Dr. Heinemann, der ja der Leiter 

der Abteilung Gewerbliche Wirtschaft beim Reichskommissar war, dass der so 
etwas gesagt hat.

president: Also, als Sie da waren, dann haben Sie wohl verstanden, dass es 
die Politik der Deutschen, Dr. Heinemann und anderer, war: “Die Herstellung 
aller überflüssigen Produkte müsse in Zukunft unterbleiben”, “lediglich noch 
die für die deutschen Belange benötigten Kapazitäten (müsse) aufrecht erhalten 
werden.” Das haben Sie mitangehört.

fiebig: Das kann sein. Ich kann das nicht bestreiten, weil ich es nicht weiß. 
Es sind so viel Besprechungen gewesen, dass ich das nicht immer alles unter-
scheiden…

president: In het rapport wordt verklaard: “Der Reichskommissar hätte sich 
entschlossen, mit aller Härte die entsprechende Voraussetzungen zu schaffen.”

fiebig: Ja.
president: Dat is in ’42 besproken. Dat men alleen dus nog in stand zal hou-

den wat nodig was voor de Duitse belangen, voor de rest niets en dat men bij 
tegenstand zou optreden: mit aller Härte.

fiebig: Ja, ich habe das ja nicht erklärt, Herr Präsident, sondern das hat der 
Reichskommissar erklärt, wenn Herr Dr. Heinemann das vorliest, dann kann 
ich ja gegen die Stellung…

president: Daar bent u bij geweest.
fiebig: Das ist durchaus möglich, dass ich dabei gewesen bin.
president: So haben Sie es also auch gewusst.
fiebig: Ja, ich weiß…
president: Sie sind vielleicht nicht damit einig gegangen, aber Sie haben es 

gewusst, dass man diese Politik führte.
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fiebig: Herr Präsident, selbstverständlich habe ich gewusst, dass der Reichs-
kommissar eine bestimmte Politik verfolgt, mit der ich nicht immer einverstan-
den gewesen bin.

president: “Im Anschluß daran wies der Beauftragte des Reichsministers 
für Bewaffnung und Munition, Fiebig, auf die bisherigen Schwierigkeiten bei 
der Durchführung kriegswichtiger Aufgaben hin, die seiner Meinung nach 
mehr durch die Einstellung der deutschen Dienststellen hervorgerufen worden 
seien. Da der Führer geäußert habe, daß die Holländer nicht schlechter und 
nicht besser leben sollten, sei es allerhöchste Zeit, diesen Grundsatz nunmehr 
zu verwirklichen und alle Kompetenzstreitigkeiten zu vermeiden, insbesondere 
müßten alle menschlichen und sozial-politischen Regungen und alle Maßnah-
men, die schon fast einen friedensmäßigen Charakter trügen, sich den Geboten 
des Augenblicks absolut unterordnen. Er jedenfalls könne die Verantwortung 
nicht dafür übernehmen, daß ein Tropfen deutschen Blutes fließe, weil man in 
Holland zu weich gewesen sei. Überdies habe, wie Herr Fiebig ebenfalls betonte, 
der Herr Reichskommissar sich entschlossen, in Zukunft die erforderliche 
Härte walten zu lassen. Insbesondere müßten die Betriebsführer eingespannt 
werden, um aktiv in [an] der Freimachung von Arbeitskräften teilzunehmen. 
Im Weigerungsfall müßten sie als Saboteure behandelt werden. Seiner Meinung 
nach seien auf dem Wirtschaftssektor augenblicklich führenden Männer dur-
chaus zu ersetzen.” 

U valt die politiek niet alleen bij, maar u zegt: er moet met alle kracht worden 
opgetreden. Wij moesten even slecht behandeld worden als de Duitsers, wat in 
strijd is met het Landoorlogreglement. Wij hoeven niet zo slecht behandeld te 
worden als de Duitsers door hun regering werden.

fiebig: Das ist nicht das, was ich gesagt habe.
president: Nein, “nicht schlechter und nicht besser”.
fiebig: Ich habe gesagt, im Zusammenhang mit diesen Betriebsschließun-

gen, es soll nichts überspannt werden. Man soll denselben Maßstab anlegen, 
den man bei uns in Deutschland…

president: Dit is een maatstaf die niet in overeenstemming is met het Land-
oorlogreglement.

fiebig: Ich habe mal gehört…
president: Of men zich in Duitsland zo wil laten behandelen… dat is in 

strijd met wat u hier vond.
fiebig: Ich habe mal gehört, im Haager Abkommen von 1907 sollte stehen, 

dass als Grundsatz für die Behandlung in einem besetzten Gebiet Maßstab sein 
sollte, die Behandlung der eigenen Leute im eigenen Lande.

procureur-fiscaal: Nee, nee.
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president: Uw vriend die d’r net was,1 die vond dat er in de Oostsector, in de 
Oostzone op het ogenblik, daar behandelen waarschijnlijk de Russen de men-
sen precies zoals ze het in Rusland doen. Daar bent u ook niet tevreden mee. Dat 
is immers toch geen maatstaf! In het Haager Abkommen, zoals u het noemen 
wilt, daar staat alleen dat u de wetten die hier gelden moet laten gelden – dat u 
verder niet mag ingrijpen.

fiebig: Ich habe ja nicht eingegriffen, ich habe ja den Leuten… wenn das da 
stimmt, was da drauf steht, ich habe es ja nicht geschrieben und ich habe es auch 
nicht erklärt. Ich kann mir wohl vorstellen, der Reichskommissar hat uns oft 
genug zusammengeholt und hat seinen Standpunkt vertreten, und wir haben 
diesen Standpunkt…

president: U hebt hem bijgevallen en hebt gezegd: men moet vooral niet ‘zu 
weich sein’.

fiebig: Ja, Herr Präsident, habe ich das geschrieben, oder hat das…
president: “Dass ein Tropfen deutschen Blutes fließe, weil man in Holland 

zu weich gewesen sei”. Alle sociale overwegingen die moesten dan maar ter 
zijde worden gesteld: “Im Weigerungsfall müßten sie als Saboteure behandelt 
werden”. Met andere woorden: als het Nederlandse bedrijfsleven niet mee deed, 
dan “müßten sie als Saboteure behandelt werden”. Dat betekent op zijn Duits: 
doodschieten of iets dergelijks.

fiebig: Herr Präsident, ich habe das nicht geschrieben.
president: Nein, Sie haben es gesagt.
fiebig: Ich bezweifele, ob ich das gesagt habe.
procureur-fiscaal: Het is een Duits rapport van uw eigen mensen!
fiebig: Von mir nicht.
procureur-fiscaal: Van de Duitsers: ss-Hauptsturmführer, iii C 5, waar-

schijnlijk Fahrenholtz.
president: “Zurück an iii C”.
procureur-fiscaal: Van Fahrenholtz.
president: Ik kan er niets aan doen, maar dat telexbericht dat komt niet van 

u, en hier geeft iemand een verkeerd verslag van wat behandeld is. 
“Oberregierungsrat Müntinga von der Geschäftsgruppe Soziale Verwaltung, 

vertrat mir gegenüber die Ansicht, daß die niederländischen Arbeitsämter im 
Falle einer Weigerung, die Außenstellen der Geschäftsgruppe unterrichten sol-
len, die ihrerseits Verbindung mit der zuständigen Außenstelle der Sicherheit-
spolizei aufnehmen. Im Weigerungsfalle seien zweckmäßigerweise dann die 
betreffenden Arbeitskräfte festzunehmen und dem polizeilichen Durchgangs-

1  Getuige Alfred Flesche.
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lager Amersfoort zuzuführen. Es müßte von vornherein auch hier mit aller Kon-
sequenz durchgegriffen werden. Ich halte es für zweckmäßig, die Außenstellen 
der Sicherheitspolizei entsprechend anzuweisen.” Ik lees dit voor om u te laten 
zien dat het nu niet zo wonderlijk is als de Nederlandse industrie vrijwillig mee-
werkt, wanneer dit er achter stond.

fiebig: Aber ich habe doch das Letzte nicht gesagt. Es ist doch nicht von mir.
president: Maar daar bent u bij geweest en u begrijpt nog altijd niet dat de 

Nederlandse industrie – al is het in schijn vrijwillig – toch dikwijls gedwongen 
werkte, want men moet niet te week zijn zegt u, en Oberregierungsrat Mün-
tinga die zegt ook: als die Arbeitskräfte niet meedoen dan zullen wij wel optre-
den met de Sicherheitspolizei.

fiebig: Ich möchte annehmen, dass ich da nicht dabei gewesen bin, denn ich 
hätte bestimmt dazu etwas gesagt.

president: Sie haben etwas gesagt und das steht hier.
fiebig: Aber was soll ich gesagt haben, was der Müntinga da sagt?
president: Daar kan ik niets aan doen als het in uw stukken staat.
procureur-fiscaal: Het is een van de Stimmungsberichte van Fahrenholtz.
fiebig: Mag sein.
president: U ziet wel wat het gevolg is van de sluiting van bedrijven.
fiebig: Ja, ich habe sie nicht geschlossen.
president: Ik zal dan nog een paar andere dingen opzoeken. Daar bent u mis-

schien ook niet bij geweest. U kunt wel gaan zitten. Hier is een rapport van Fah-
renholtz. Dat is “Geheim”. Dat is aan de Außenstelle Amsterdam, Rotterdam, 
Middelburg, Arnheim, Hertogenbosch, Maastricht, Groningen, Leeuwarden: 
Arbeitseinsatz. Daar blijkt uit dat: “Die Überführung der Arbeitskräfte soll 
zunächst freiwillig erfolgen. Sofern die Betreffenden sich jedoch nicht inner-
halb von 2 Tagen entschließen ins Reich zu gehen, erfolgt Dienstverpflichtung 
und zwangsweise Überführung.”1 U ziet hier aardig de gevolgen van de slui-
ting van bedrijven. Hier heb ik dan: “Geheim” staat er weer boven, iii C, Den 
Haag, van 16 april 1942. “In einer Rücksprache über die neuen Maßnahmen 
auf dem Gebiet des Arbeitseinsatzes wies Herr Fiebig”, daar bent u blijkbaar 
ook bij geweest, “auf den sich aus der Durchführung der geplanten Aktion 
notwendigerweise ergebenden Wandel der politischen Linie hin. Der Reichs-
kommissar hätte ihm gegenüber in einer persönlichen Rücksprache zum Aus-
druck gebracht, daß er zur größten Härte entschlossen sei und daß politische 
Bedenken zurückstehen müßten.” Erinnern Sie das nicht?

1  Brief van ss-Hauptsturmführer (Fahrenholtz) van sd iii C 5 aan sd-Außenstelle 
Amsterdam, e.a., 15.04.1942.
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fiebig: Ja, ich erinnere mich sogar sehr genau. Der Reichskommissar hat mich 
kommen lassen und hat sich darüber ausgesprochen, dass die deutschen Dienststel-
len nach seinen Anweisungen nicht mitarbeiten; denn die Einstellung gegenüber 
dieser Maßnahme war im Allgemeinen bei den deutschen Dienststellen negativ.

president: “Der Reichskommissar hätte ihm gegenüber”, staat hier, “zum 
Ausdruck gebracht, dass er zur grössten Härte entschlossen sei”.

fiebig: Und da hat der Reichskommissar mich kommen lassen, und hat 
gesagt, welche technischen Schwierigkeiten stehen in den Betrieben nun wirk-
lich dagegen, dass die Hauptabteilung Soziale Verwaltung die Maßnahmen 
durchführen könnte. Darauf habe ich gesagt, es stehen rein sachliche Gründe 
gegenüber, dass man nicht einfach Menschen, die eingearbeitet sind auswech-
seln kann. Zweitens steht dem gegenüber, dass die politischen Auswirkungen 
das Gegenteil bringen, von dem was er will. Dann arbeiten nämlich nicht nur 
die Leute noch die da bleiben schlecht, sondern es tauchen weitere Leute unter 
und unsere Leistungen sind ineffektiv. Es ist also ein Unsinn, wenn diese Wei-
sungen durchgetrieben werden. Daraufhin hat er mir erklärt, er lässt diesen 
Standpunkt nicht gelten und verlangt es. Er hat auch noch andere Herren mit 
dazu geholt, die denselben Auftrag bekamen, das weiter zu sagen, dass er mit 
aller Schärfe vorgehen würde, auch gegen uns, wenn seine Anweisungen durch 
die Hauptabteilung Soziale Verwaltung, wenn die nicht nachgekommen sind.

president: Ja, er hat auch gesagt: “daß politische Bedenken zurückstehen 
müßten”. Das hat er gesagt.

fiebig: Ja, ich habe erklärt, das ist eine politisch völlig unrichtige Maßnahme, 
die er betreibt, und die das Gegenteil erreicht von dem, was er will. Er will doch 
letzten Endes irgend etwas produzieren, und wenn er nun etwas tut…

president: Es ist nicht vernünftig es so zu tun.
fiebig: Nein.
president: Da haben Sie darüber gesprochen.
fiebig: Ja. Ich habe das sehr klar gesagt, dass ich das für absolut abwegig 

halte. Darauf hat er mir den Auftrag gegeben, ich hätte das weiter zu geben, in 
meinem Kreise, und hätte seine Meinung eindeutig zum Ausdruck zu bringen.

president: Ja, Sie wollten es anders.
fiebig: Wir wollten es anders. Wir waren gegen eine… Fast die ganzen deut-

schen Dienststellen bis auf die Hauptabteilung Soziale Verwaltung waren Geg-
ner dieser Maßnahmen.

president: Dan is de rest misschien ook fout wat Fahrenholtz hier in zijn 
Stimmungsbericht zegt: “Fiebig wies daraufhin, daß die niederländischen 
Betriebsführer für die Durchführung der Aktion in ihren Betrieben verant-
wortlich gemacht würden. Im Falle der Weigerung von Facharbeitern, der 
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Dienstverpflichtung Folge zu leisten, hielt Herr Fiebig ebenfalls ein scharfes 
Vorgehen für erforderlich. Zweckmäßigerweise müßte umgehende Festnahme 
und Überführung in das polizeiliche Durchgangslager Amersfoort erfolgen.” 
Das hat also Fahrenholtz auch wieder nicht richtig wiedergegeben?

fiebig: Ganz bestimmt. Ich bitte, Herrn Fahrenholtz, der ja als Zeuge hier 
ist, darüber zu befragen, Herr Präsident, denn so was habe ich nie gesagt.

president: Also, es ist nicht wahr?
fiebig: Nein.
president: Het begin is wel waar: de rijkscommissaris die wilde het wél en 

u wilde het níet.
fiebig: Ja, wir wollten es alle nicht.
president: Fahrenholtz heeft gezegd dat u hebt gereageerd door daarmee 

in te stemmen, und zu sagen, “daß die niederländischen Betriebsführer für die 
Durchführung der Aktion in ihren Betrieben verantwortlich gemacht würden. 
Im Falle der Weigerung (…) hielt Herr Fiebig ebenfalls ein scharfes Vorgehen 
für erforderlich“.

fiebig: Nein.
president: “Zweckmäßigerweise müßte umgehende Festnahme und 

Überführung in das polizeiliche Durchgangslager Amersfoort erfolgen.” Das 
ist öfters erfolgt!

fiebig: Ich habe genau das wiedergegeben, was der Reichskommissar an 
Anweisungen erteilt hat, damit darüber keine Unklarheiten sind, wenn nach der 
Leitlinie solche Befehle vom Reichskommissars gegeben werden und ich würde 
sie den anderen Stellen nicht zur Kenntnis geben, dann würde das absolut falsch 
sein. Ich habe niemals das gesagt. Ich bitte den Herrn Fahrenholtz gegebenen-
falls hierzu zu befragen.1

procureur-fiscaal: Dus de rest is wel goed. Het ene gedeelte van het rap-
port, als het maar niet op u slaat, is het wel goed, maar het andere is mis.

fiebig: Ja, es tut mir leid, Herr Procureur.
procureur-fiscaal: Es tut mir nícht leid.
fiebig: Ich habe bisher zu allen Punkten, zu denen ich die Wahrheit zu sagen 

gehabt habe, habe ich sie gesagt.
procureur-fiscaal: Sie hatten bisher keine Veranlassung.
president: Sie müssen sagen, was Sie richtig achten. Hier ist ein Vermerk vom 

25. April 1942, “Arbeitseinsatz nach Deutschland. Sitzung bei der Rüstungsin-
spektion am 25.4.1942”. Es ist fast jeden Tag eine Sitzung da gewesen.

1  Naar aanleiding van dit verzoek legde Fahrenholtz op 8 juni 1949 voor de Haagse 
notaris P.H. van den Steen een beëdigde verklaring af die Fiebigs lezing op dit punt 
onderschreef.
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fiebig: Es ist zum mindesten jede Woche eine Sitzung bei der Rüstungsin-
spektion gewesen.

president: 25. April.  Daar staat het het slot: “Sowohl von der Hauptab-
teilung Soziale Verwaltung”… Waren Sie damals schon Haupt dieser Hauptab-
teilung?

fiebig: Nein, ich bin nie das Haupt gewesen.
procureur-fiscaal: Plaatsvervanger, Stellvertreter?
president: “Sowohl von der Hauptabteilung Soziale Verwaltung wie auch 

von Herrn Fiebig wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, nunmehr auch 
mit der Durchkämmung der grösseren Betriebe – in erster Linie handelt es 
sich dabei um Rüstungsbetriebe – zu beginnen, da erst von dieser Seite grös-
sere Mengen von Arbeitern freizumachen wären. Herr Fiebig unterstrich die 
unbedingte Notwendigkeit der Vermittlung von Arbeitskräften damit, dass er 
anführte, dass  im Reich die u.k.-Stellungen…” Was sind “u.k.-Stellungen”?

fiebig: Wahrscheinlich Unabkömmlichkeitsstellungen. Unabkömmlich. Es 
gibt einen Begriff für die militärische Unabkömmlichkeitsstellung.

president: “… für die Jahrgänge 1908 bis 1922 ausnahmslos – also auch für 
die Rüstungsbetriebe – aufgehoben worden seien. Die niederländischen Arbei-
ter würden im Reich auch nur mit Arbeiten an Aufträgen beschäftigt, die sich 
nicht nach ausserhalb verlagern liessen.” Ist das richtig, was hier steht?

fiebig: Ich kenne das Schreiben.
president: Nein, ob Sie das so gesagt haben?
fiebig: Ich kann mich im Augenblick nicht besinnen. Ich kann wohl dazu 

insoweit Stellung nehmen, dass ich mich erinnern kann, dass diese Frage immer 
wieder aufs Tapet gekommen ist, nachdem der Reichskommissar einmal in der 
Richtung entschieden hatte, dass diese Metallfacharbeiter durch eine Aktion 
der Hauptabteilung Soziale Verwaltung durchgeführt werden sollte.

president: Ich wollte nur herauskommen lassen, dass Sie nur in deutschem 
Belang gegen den holländischen Belang gehandelt haben.

fiebig: Nein, ich habe nur…
president: Oder ist es nicht wahr, was hier steht?
fiebig: Ich habe nie in dem Sinne meine eigene Meinung wiedergegeben, 

denn ich hatte darin nichts zu sagen. Ich konnte nur wiedergeben, was ich als 
technischer Experte gefragt wurde vom Reichskommissar und was der Reichs-
kommissar als Entscheidung gab. Ich habe niemals in der Form eine eigene 
Meinung da vertreten. Denn die widerspricht meiner Auffassung.

president: Das ist also auch nicht richtig? All diese Vermerke sind nicht 
richtig?

fiebig: Nein, wenn das so ist, wie das dort behauptet wird, ich hätte von mir 
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aus, diesen Arbeitseinsatz gefördert, oder so etwas gesagt, so muss ich das ganz 
energisch bestreiten.

president: “Nunmehr auch mit Durchkämmung der grösseren Betriebe zu 
beginnen”?

fiebig: Ich muss es ganz energisch bestreiten und bitte nur, Herr Präsident, 
dass dann Herr Fahrenholtz, wenn die Berichte von seiner Abteilung sind, hier 
noch mal als Zeuge gehört wird.

president: Ein Hauptsturmführer hat es…1 Bekamen Sie diese Rapporte 
nicht?

fiebig: Nein, ich kenne so was nicht. Ich bitte überhaupt Herrn Fahrenholtz 
darüber zu fragen, über den Fall. Ich kenne diesen Bericht überhaupt nicht.

president: Ein Vermerk vom 23. Mai ’42 [van Fahrenholtz]. Es geht wie-
der um “Vermittlung von 30.000 Metallfacharbeitern in das Reich, Sauckel 
Aktion”.

fiebig: Ja, dazu habe ich schon mal eingehend Stellung genommen. Aber ich 
kann es noch mal wiederholen, wenn…

president: Nein, das ist nicht nötig. “Beispiel dafür sei, die Durchkämmung 
der Philips-Werke in Eindhoven, die anfänglich nur 600 Kräfte, später 1000 frei-
willig abzugeben bereit wären. Hierzu hatten sie”, das ist freiwillig, “bereits die 
Einwilligung Boenings. Unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Richtlinien 
bei der Durchkämmung müßten jedoch 2300 Facharbeiter aus den Philips-Werke 
herausgezogen werden, wozu Fiebig dann den strikten Auftrag erteilte. Oberst-
leutnant Dr. Gladow wandte sich nach erheblichen Auseinandersetzungen an 
Generalfeldmarschall Milch, um die Durchkämmung der Philips-Werke in dem 
Ausmaße zu verhindern und um Fiebigs Anweisungen rückgängig zu machen. 
Anläßlich einer Anwesentheit in Berlin hat Fiebig seinerseits Reichsminister Speer 
die gleiche Frage vorgetragen da sie grundsätzlichen Charakter trug und hat auf 
Verlangen des Ministers folgenden Vermerk niedergelegt.” Und dann folgt ein 
Vermerk. Das ist wahrscheinlich dann auch nicht richtig?

fiebig: Nein, das stimmt, aber vielleicht nicht ganz so, wie es da gesagt wird. 
Vorgang ist folgender: die Auskämmaktion war vom Reichskommissar befoh-
len, auch nachdem wir dagegen Stellung genommen haben, war der Befehl 
erteilt worden. Danach waren von Philips nicht 600, sondern 6000 angefordert 
worden. Daraufhin ist Herr Dr. Nolte, der heute morgen hier als Zeuge war, 
zu mir gekommen, hat gesagt, das ist unmöglich, dann kann ich den Betrieb 
nicht weiterführen. Daraufhin habe ich gesagt, wie können Sie das sachlich 

1  Het Vermerk van 25.04.1942 over de Arbeitseinsatz was geschreven door 
ss-Hauptsturmführer Michel van de sd iii C 5, niod, 77, 1047.
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im Einzelnen begründen, damit wir gegenüber der Hauptabteilung Soziale 
Verwaltung nun mit unserer gegensätzlichen technischen Auffassung durch-
kommen können. Machen Sie eine Aufstellung über die einzelnen Betriebe, wie 
dort die Schlüssel festgesetzt sind und welche Kräfte – es handelte sich damals 
um einen Umtausch, es sollten Facharbeiter herausgezogen, und Hilfsarbeiter 
eingesetzt werden – welche Kräfte Sie da überhaupt freigeben können, ohne 
dass der Betrieb leidet. Und dann wollen wir versuchen mit dieser Liste bei 
der Hauptabteilung Soziale Verwaltung mit unserem Standpunkt durchzukom-
men, keine 6000 Leute abzugeben, sondern möglichst wenig.

president: Hinterher hat man gesagt: Herr Boening fand gut, am Ende sind 
1300 gegangen.

fiebig: 1300 sind gegangen.
president: Und Sie haben gesagt: 2300.
fiebig: Nein, es sind 6000 gefordert worden und dann ist das technisch auf-

gestellt worden von Nolte und seinen Ingenieuren, welche Leute man überhaupt 
austauschen kann, und dann ist bei der Hauptabteilung Soziale Verwaltung 
verhandelt worden. Ich hatte ja direkt nichts damit zu tun, ich hatte nur, ich 
wurde in Anspruch genommen, wenn hier Streitpunkte waren. Der Streitpunkt 
war zwischen der Rüstungsinspektion, dem Oberst[leutnant] Dr. Gladow und 
der Hauptabteilung Soziale Verwaltung. Daraufhin wurde ich beauftragt, tech-
nisch zu überprüfen, welcher Standpunkt richtig war. Da habe ich Nolte gebe-
ten um die Unterlagen, habe diese Unterlagen mit ihm durchgeprüft und habe 
gesagt, 6000 Menschen sind überhaupt nicht möglich, also das Maximale, 
nach dem was Nolte aufstellt, das liegt bei 2300 – neue Verhandlungsphase. Es 
ist darüber erneut verhandelt worden und darauf ist die Entscheidung zwischen 
Boening und Nolte so ausgefallen, dass 1300 Leute das Äusserste ist, was Phi-
lips abgeben kann.

president: “Fiebig sieht die tiefere Ursache dieses Versagens in der Person 
des Präsidenten Boening (eine Auffassung, die anscheinend in der Hauptab-
teilung Soziale Verwaltung geteilt wird). Boening wird als zu schwach in der 
Durchführung seiner Aufgabe bezeichnet, was durch sein häufiges Fernsein 
noch negativer in Erscheinung tritt. Es besteht bei Fiebig und nach seinen Anga-
ben auch beim Generalkommissar zur besonderen Verwendung die Absicht, 
für die Abberufung Boenings zu sorgen.” U klaagt over Boening, dat hij er niet 
hard genoeg achterheen zat.

fiebig: Nein.
president: Het kan mij niets schelen of het veel of weinig zijn. U hebt toch 

wel hier de indruk moeten krijgen bij het bijwonen van die vergaderingen, dat 
de politiek van Duitsland was een dwangpolitiek.
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fiebig: Diese Metallfacharbeiteraktion ist mir beim Reichskommissar erzählt 
worden, ist eine Aktion gewesen, die nicht mit Zwang durchgeführt wurde, 
sondern mir ist erklärt worden, mehrfach erklärt worden, dass nur Leute, die 
sich freiwillig bereit erklären und auch mit Schein unterschrieben, dass sie frei-
willig gehen, dass die nach Deutschland kommen. Nach dieser Aktion erst sind 
die Zwangmaßnahmen gekommen.

procureur-fiscaal: En daar had u niets mee te maken, daar mocht u zich 
niet mee bemoeien met deze hele kwestie.

fiebig: Ich bin vom Reichskommissar ständig in die Streitigkeiten hinein 
versetzt worden.

procureur-fiscaal: Of ze daar opdrachten kregen, dat had u zelf moeten 
bedenken.

fiebig: Ich bin als Techniker…
procureur-fiscaal: Dat is geen terrein van de bezetter, daar moet de bezet-

ter vanaf blijven.
fiebig: Wenn solche Dinge an mich herangetragen werden, dass ich tech-

nisch überprüfen soll, welcher Standpunkt der einen oder anderen deutschen 
Dienststelle richtig ist, technisch, dann kann ich mich dem nicht entziehen.

procureur-fiscaal: Maar het hele terrein, daar moet de Duitser vanaf blij-
ven, dat is verboden terrein voor de bezetter.

fiebig: Ja, das mag…
president: U hebt straks gezegd dat u met een “überbetriebliche Rationali-

sierung” nichts zu tun hatten.
fiebig: Nein.
president: Hier is een afschrift van een brief van 11 september 1942 gete-

kend door Fiebig. “Zur Durchführung der mir von dem Herrn Reichsminister 
für Bewaffnung und Munition übertragenen Aufgaben habe ich für meinen 
Arbeitsbereich Ingenieurskommissionen gebildet, deren Aufgabe es zunächst 
sein wird, bei der überbetrieblichen Rationalisierung der niederländischen 
Industrie mitzuwirken.”1 Haben Sie das auch nicht richtig geschrieben?

fiebig: Nein, das habe ich ganz richtig geschrieben, in unserem Interesse, 
denn wir wollten möglichst viel produzieren und keine Betriebe geschlossen 
haben.

president: Das verstehe ich wohl, aber Sie haben gesagt, dass Sie mit der 
überbetrieblichen Rationalisierung nichts zu tun hatten.

fiebig: Nicht in Bezug auf das Schließen. Ich bin nur daran interessiert gewe-
sen, dass keine Betriebe geschlossen wurden.

1  Brief van Fiebig aan Karl Reinhardt, 11.09.1942.
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president: Soeben haben Sie auseinandergesetzt, Sie haben mitgeteilt, dass 
es zwei Rationalisierungen gab, eine überbetriebliche, womit Sie nichts zu tun 
hatten, und eine andere Rationalisierung, und mit der lezteren hatten Sie zu 
tun. Und jetzt schreiben Sie hier, dass: “Zur Durchführung der mir von dem 
Herrn Reichsminister für Bewaffnung und Munition übertragenen Aufgaben 
habe ich für meinen Arbeitsbereich Ingenieurskommissionen gebildet, deren 
Aufgabe es zunächst sein wird, bei der überbetrieblichen Rationalisierung der 
niederländischen Industrie mitzuwirken.” Ich verstehe, dass Sie wóhl mit der 
überbetrieblichen Rationalisierung zu tun hatten.

fiebig: Nein, denn sie stand unseren Wünschen und Forderungen entgegen. 
Und jetzt war von der Hauptabteilung Gewerbliche Wirtschaft diese Maßnahme 
getroffen worden, und ich bin dagegen vorgegangen und habe gesagt, es ist 
nicht möglich, dass Ihr einfach diese Betriebe schließt, die wir im Betrieb haben 
wollen. Ich bilde dafür Kommissionen, und wenn Ihr einen Betrieb schließt, 
werden wir durch Fachkommissionen diese Betriebe überprüfen, ob sie doch 
nicht für uns notwendig sind. Das war der Sinn.

president: Sie haben aber keine Anordnungen darüber zu geben…
fiebig: Nein, das kann ich nicht.
president: … und keine Bestimmungen, und so weiter.
fiebig: Nein.
president: Sie schreiben weiter: “Sie haben die von mir herausgegebe-

nen Anordnungen, Bestimmungen, Anweisungen und Richtlinien in vollem 
Umfange einzuhalten und sich unter Hintenanstellung aller persönlichen Inte-
ressen jederzeit zur Dienstleistung zur Verfügung zu stellen. Die Ihnen übertra-
genen Arbeiten sind zum grössten Teil Kriegsaufgaben, für deren pünktliche, 
gewissenhafte und technisch einwandfreie Durchführung Sie mir gegenüber die 
volle Verantwortung tragen.” Sie schreiben hier: “die von mir herausgegebenen 
Anordnungen”.

fiebig: Ja, gegenüber der Ingenieurkommission, und das waren ja meine 
Mitarbeiter, die sich an meine Weisungen zu halten hatten, von denen war ich 
selbstverständlich… an die gab ich… und zwar die Weisungen, die Betriebe zu 
überprüfen, dass Stilllegung verhindert wurde, weil sie gegen unsere Interessen 
waren.

procureur-fiscaal: Daarmee had u niets te doen.
fiebig: Natürlich, ich bin doch das technische Instrument gewesen. Wenn 

solche Fragen, die ja nur technisch beurteilt werden, es kann doch keine Ver-
waltung…

procureur-fiscaal: Als het maar naar Duitsland ging, dan was het wel 
goed.
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fiebig: Das interessierte mich in dem Sinne gar nicht, denn wir wollten die 
Leute ja hier behalten, denn ich brauchte ja hier Leute. Ich kann nachweisen, 
dass ich 30.000 Leute noch ’43 von der Hauptabteilung Soziale Verwaltung für 
die Betriebe hier…

procureur-fiscaal: Dat deed u niet in het belang van de arbeiders, maar in 
het belang van Duitsland.

fiebig: Also in dem Belange meiner Aufgabe.
procureur-fiscaal: Dus in het belang van Duitsland.
fiebig: Ja, ich könnte…
procureur-fiscaal: Als het in belang van Duitsland was geweest: alle 

arbeiders naar Duitsland, dan had Fiebig alle arbeiders…
fiebig: Nein, das hat er gar nícht getan.
procureur-fiscaal: Omdat het toevallig anders uitkwam.
fiebig: Nein, das hat er nícht getan.
procureur-fiscaal: Omdat het toevallig anders uitkwam!
fiebig: Nein, auch nicht, weil es zufällig…
procureur-fiscaal: Omdat het in het belang van Duitsland was dat hier in 

Nederland veel geproduceerd werd.
fiebig: Nein.
procureur-fiscaal: Daarom mochten ze hier blijven, niet omdat het voor 

de arbeiders van belang was. Dat blijkt uit de rapporten al meer dan voldoende.
fiebig: Nein, das ist nicht…
procureur-fiscaal: Dat zegt uzelf: een arbeider, die naar het buitenland 

wordt getransporteerd, die werkt alleen maar voor 75 %.
fiebig: Jawohl.
procureur-fiscaal: En waarom? Dus niet… u was niet tegen de deporta-

tie, omdat het niet in het belang van de arbeider was, maar omdat die alleen 
[maar] voor 75 % werkte, en hier in Holland daar werkte die voor 100 % voor 
de Duitsers.

fiebig: Ja, Herr Procureur, ich bin doch als Techniker dafür da, den technisch 
günstigsten Gesichtspunkt in meiner Arbeit zu beurteilen, wenn die Aufgabe…

procureur-fiscaal: U moet het openbare leven hier in Nederland herstel-
len, regelen, verder niets.

fiebig: Aber es ist doch so, dass diese Sache nun tatsächlich, die ich vertreten 
habe, dass keine Leute hier herauskommen, dass das ein Vorteil ist, da können 
Sie mir doch keinen Vorwurf machen, dass ich es vielleicht aus einem anderen 
Motiv gemacht habe.

procureur-fiscaal: Nein, nicht “vielleicht”, das war das einzige Motiv.
fiebig: Nein, es ist sogar in Nürnberg jetzt in dem Wilhelmstraßen-Pro-
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zess ausdrücklich erklärt worden, dass das Motiv, wenn ich etwas tue, wohl 
sekundär ist, wenn es dem Erfolg entspricht.1 Wenn der oberste Internationale 
Gerichtshof diesen Ausspruch tut, dann wird er wohl nicht ganz von der Hand 
zu weisen sein.

procureur-fiscaal: Uw innerlijke bedoeling was heel anders. Dat was 
alleen maar Duitsland, en het belang van de arbeiders was helemaal niet belang-
rijk.

fiebig: Weshalb wollen Sie mir dauernd etwas schlechtes unterstellen, Herr 
Procureur? 

procureur-fiscaal: Omdat het zo is, omdat het de zuivere waarheid is, en 
anders niets.

fiebig: Sie kennen mich ja persönlich gar nicht.
procureur-fiscaal: Maar dat interesseert mij niet, de feiten wijzen het uit.
fiebig: Nein, das sind keine Tatsachen.
president: Aber mit der überbetrieblichen Rationalisierung hatten Sie wohl 

zu schaffen?
fiebig: Nur am Rande, wenn es sich bei dieser Rationalisierung um die Ver-

letzung der von mir zu vertretenden Interessen handelte. Ich hatte aber keine… 
das heißt ich wollte Betriebe in Betrieb haben, und wollte produzieren, und die 
übrige überbetriebliche Rationalisierung hatte unter Umständen die Absicht, 
Betriebe zusammenzulegen, wenn die Materialfrage darin entscheidend war, 
dass man alle Betriebe nicht laufen lassen konnte. Das ist also ein ganz natür-
licher Vorgang.

president: Es ist sehr vieles fabriziert in diesen Jahren in Holland.
fiebig: An sich ist die Beschäftigung gut gewesen.
president: Sehr gut, ja.
fiebig: Ja.
president: Und wie ist es möglich, dass im Zivilbedarf… hoe zegt men dat: 

dat daar niet aan voldaan is?
tolk: Wie kam es, dass die Bürgerbevölkerung nicht das hatte, was nötig war?
fiebig: Ja, weil nicht genügend Rohstoffe da waren.
president: Maar de grote productie, waar ging die dan heen?
fiebig: Bitte?
president: De grote productie, waar ging die dan heen?
fiebig: Ja, das war ja, dass Rohmaterial aus Deutschland hereinkam mit den 

1  Het zogenaamde Wilhelmstraßen-Prozess (of het Ministerien-Prozess) was het een 
na laatste (en tevens omvangrijkste en langdurigste) van de twaalf Neurenberger 
processen tegen voormalige vooraanstaande nazi’s. Het proces begon in november 
1947, terwijl de vonnissen in april 1949 werden geveld.
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Aufträgen, und dann im Lohnverfahren hier erledigt war und wieder rausging. 
Es ging aber auch ein sehr großer Teil im Export nach Spanien und Schweden, 
wofür von Spanien und Schweden Gegenlieferungen nach Holland gemacht 
wurden. Auch im Lande geblieben sind.

president: Dan heb ik hier een brief van uzelf, “Betrifft: Arbeitseinsatz.” 
Aan het slot schrijft u: „Nachdem der Herr Reichskommissar und der Herr 
Generalkommissar z.b.V. [zur besonderen Verwendung] den Plan für den Ein-
satz der Arbeitskräfte gebilligt haben, die im Zuge der Stilllegungsmassnahmen 
und der Durchführung der sonstigen Anordnungen über den totalen Kriegsein-
satz frei werden, überreiche ich Ihnen Durchdruck dieses Arbeitsplanes und 
bitte die in der Rü-Be-Ko zusammengeschlossenen Dienststellen, nunmehr alles 
zu veranlassen, dass die Betriebe der niederländischen Industrie schnellstens 
mit dem Aufstocken beginnen. Bei dem zu erwartenden Widerstand gewisser 
industrieller Kreise wird keine andere Möglichkeit bestehen als diesen Firmen 
die notwendigen Anweisungen zu erteilen. Um auch gleichzeitig von hollän-
discher Seite aus diese notwendigen Massnahmen voranzutreiben, wird die 
Organisation der Gewerblichen Wirtschaft durch ihre Wirtschafts-, Fach- und 
Unterfachgruppen veranlasst werden, auf die Industrie ebenfalls entsprechend 
einzuwirken.”1 Hier schreiben Sie: “Bei dem zu erwartenden Widerstand gewis-
ser industrieller Kreise”.

fiebig: Ja.
president: U zei tot dusverre altijd dat Nederlandse industrielle Kreise frei-

willig mitgearbeitet haben.
fiebig: Aber ich glaube, das…
president: Wat is dit dan?
fiebig: … das ist, glaube ich, aus dem Jahre ’43.
president: Ja.
fiebig: Wir haben von dem Beginn gesprochen, heute Morgen, das heißt 

beim Beginn der Kapitulation, wie sich die Zusammenarbeit entwickelt hat. 
Und dieses ist, wenn ich mich nicht irre, aus dem Jahr ’43. Darf ich fragen, wann 
das ist?

president: 4. April ’43.
fiebig: 4. April ’43. Es handelt sich um Folgendes. Es war festgestellt worden, 

dass eine ganz große Anzahl von Betrieben sich weit über ihre Leistungsfähig-
keiten mit Aufträgen, deutschen Aufträgen vollgesogen hatten, dass sie kurze 
Termine angegeben hatten, und diese Termine nicht einhielten. Es war daher 

1  Circulaire van Fiebig, 04.04.1943, als bijlage bij brief van Generalkommissar 
z.b.V. aan alle Beauftragten des Reichskommissars, 16.04.1943. 
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notwendig, dass diese zusätzliche Arbeitskräfte bekamen, um diese Aufträge 
nach den angenommenen Terminen auch termingerecht abzuliefern. Und das 
bedeutete, dass wir den Leuten aber nicht genügend Facharbeiter stellen kon-
nten, sondern dass wir auch Hilfsarbeiter, die anzulernen waren, den Werken 
auch zur Verfügung stellen mussten. Und dort war gesagt worden, dass die-
ses Anlernen von Hilfsarbeitern zu umständlich wäre, dass man dafür nicht 
genügend Facharbeiter hätte, und dass man sich dem gerne entziehen wollte. 
Ich stand auf dem Standpunkt, wenn man so viel Aufträge angenommen hat, 
mehr als man verdauen kann, und als man sich vertraglich, lieferungsmässig 
verpflichtet hat, muss man auch dafür sorgen, dass man die Leute, die man 
kriegen kann, dann anlernt um diese Aufträge auszuführen. Das ist die Frage 
der Aufstockung. Zum Beispiel, ich kann Ihnen da eine Zahl nennen, bei der 
Aviolanda waren ungefähr damals zwischen 14 und 1600 Menschen beschäf-
tigt, und der Auftragsbestand mit den akzeptierten Terminen hätte mindestens 
eine Belegschaftsanzahl von 2600 Menschen erfordert. Jetzt war dieser Auf-
tragsbestand… der steigerte sich immer weiter, die Leute nahmen immer weiter 
Aufträge hinein, konnten aber mit diesen Leuten nicht weiter kommen. Jetzt 
wurde ihnen gesagt, Facharbeiter sind in genügendem Umfange nicht vorhan-
den, Ihr müsst auf die Hilfsarbeiter, die noch frei sind, zurückgreifen, die müsst 
Ihr Euch anlernen, Ihr müsst Euch die Mühe machen, die müsst Ihr anschulen. 
Ja, da wurde gesagt, das macht die Schwierigkeiten, oder da haben wir die 
Einrichtungen, da haben wir den Platz nicht für. Da haben wir gesagt, da muss 
auch der Platz zu finden sein um die Leute zu schulen. Man kann die Hilfsarbei-
ter nicht auf der Straße liegen lassen, und auf der anderen Seite sagen, wir haben 
nicht genug Leute um zu arbeiten. Entweder nimmt man dann keine Aufträge 
mehr an, als ich mit der Belegschaft machen kann, oder, wenn ich dauernd 
mehr Aufträge und die Termine dafür annehme, muss ich auch die Leute heran-
holen. Dann muss ich mir die Mühe machen, die Leute anzulernen. Und das 
hatte ich von verschiedenen Industriellen gehört, dass es ihnen unbequem ist, 
dass sie sich dieser Mühe unterzogen, Leute anzulernen, und ich stand auf dem 
Standpunkt, wenn der Betreffende A sagt, muss er auch B sagen, und dann soll 
er dafür sorgen, dass er seine Leute, die er dazu braucht, auch reinholt.

president: U hebt dus wel beseft dat toen niet vrijwillig werd meegewerkt, 
overal in de Nederlandse industrie.

fiebig: Ja, das ist ’43 sicher nach Stalingrad in Erscheinung getreten.
president: En toen bent u doorgegaan?
fiebig: Bitte, nein, ich bin nie durchgegangen, ich habe es immer möglich 

gemacht, mich mit den Leuten zu verständigen. Ich bin selbst zum Beispiel nach 
der Aviolanda gefahren, und habe denen gesagt: “Hören Sie mal. Ich höre von 
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den Dienststellen, die Sie betreuen, dass Sie sich derartig voll Aufträge saugen, 
dass Sie Ihre Termine nicht einhalten, wie stellen Sie sich das vor?”

procureur-fiscaal: Maar daar had u niets mee te maken. Dat was een 
kwestie tussen de fabriek in Duitsland en de fabriek hier, wanneer ze eventueel 
voor de rechter komen, daar had u niets mee te maken.

fiebig: Nein, das war nämlich meine…
procureur-fiscaal: U had er niets mee te maken.
fiebig: Doch.
procureur-fiscaal: U mocht zich daar niet mee bemoeien.
fiebig: Doch.
procureur-fiscaal: Nee.
fiebig: Das war nämlich meine…
procureur-fiscaal: Daar had de bezetter niets mee te maken.
fiebig: Doch. Wenn die Bedingung des Auftrages, den der Andere freiwillig 

nimmt, diese Dinge mit Beinhaltung…
procureur-fiscaal: Het kan me niet schelen wie u de opdracht geeft om 

mee te maken [lees: doen], de bezetter als zodanig niet.
fiebig: Nein, der Andere, der den Auftrag annimmt, hat da mitzureden, 

denn der hat die Bedingung, die der Vergeber des Auftrags akzeptiert.
procureur-fiscaal: Van wie ging de opdracht uit voor een bepaalde fabriek 

in Duitsland?
fiebig: Ja.
procureur-fiscaal: Naar wie ging de opdracht? Naar een bepaalde fabriek 

in Nederland?
fiebig: Nein, da wurde nämlich über die Zentralauftragstelle gegangen, oder 

es wurde zum Beispiel über die Rüstungsinspektion der Auftrag gegeben, oder 
über die Gewerbliche Wirtschaft.

procureur-fiscaal: Het was dus tussen twee ondernemingen, daar heeft 
de bezetter niets mee te maken. De Duitse fabriek, de Duitse ondernemer kan 
daar moeilijkheden maken.

fiebig: Nein, der Holländer, der brauchte ja die Aufträge nicht zu nehmen, 
wenn er sich darum bewirbt und will den Auftrag haben, und er akzeptiert die 
Bedingungen, kann er doch nachher nicht sagen: ich bin dazu gezwungen wor-
den. Er ist ja nicht dazu gezwungen worden.

procureur-fiscaal: Overigens kunt u de hand uit de zak doen als u praat.
fiebig: Er ist doch nicht dazu gezwungen worden.
president: Kent u de “Arbeitsanweisung für die Prüfungskommission zum 

Arbeitseinsatz”?
fiebig: Das kann ich im Augenblick nicht sagen.
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president: Ik heb hier namelijk een brief van 13 mei van de Hauptabteilung 
Soziale Verwaltung in Amsterdam. “Vorgang: Schreiben des Beauftragten 
für die Niederlande des Reichsministers für Bewaffnung und Munition vom 
16.4.43.” Das waren Sie, nicht wahr, Beauftragter für die Niederlande?

fiebig: Ja.
president: In diesem “Schreiben teilt mir [Buckan] der Herr Beauftragte 

folgendes mit”, en dan krijgen wij een brief van u, die is er bijgevoegd, en die 
is namelijk gericht aan alle Fachberater und Reichsfachvermittler bei den nie-
derländischen Arbeitsämtern, en die wordt bij die brief die geschreven wordt, 
gevoegd: “Arbeitsanweisung für die Prüfungskommission zum Arbeitseinsatz”. 
Da haben Sie doch wohl mit zu schaffen gehabt? Om te voorkomen dat er te veel 
mensen naar Duitsland zouden gaan.

fiebig: Nein.
president: Om te voorkomen dat er te veel mensen hier zouden weggaan.
fiebig: Ich habe ja schon in der Voruntersuchung erklärt, dass ich in Bezug 

auf die Metallarbeiteraktion vom Reichskommissar als Sachverständiger in 
Anspruch genommen worden bin, wenn Streitfragen zwischen den Dienststel-
len der HSV [Hauptabteilung Soziale Verwaltung] und den drei betreuenden 
deutschen Dienststellen entstanden. Und um diese Streitigkeiten zu schlich-
ten, wurde unter dem Vorsitz des Rüstungsinspekteurs, Geschäftsführung Dr. 
Heinemann von der Gewerbliche Wirtschaft, Kommissionen gebildet. Diese 
Kommissionen bestanden aus Arbeitseinsatzleuten und aus Ingenieuren, auf 
meinen Vorschlag hin, Ingenieure aus Deutschland, und zwar aus Betrieben, 
die hier nach Holland Aufträge gegeben hatten. Da war der Gesichtspunkt 
für mich, wenn Ingenieure aus Betrieben, die hier Aufträge liegen haben in 
den Kommissionen sind, werden sie die Dinge mit andern Augen begucken, als 
jemand anders, der nicht an der Ausführung seiner Aufträge interessiert ist. 
Und meine Aufgabe war es, die Fachleute dort mit zur Verfügung zu stellen, 
durch Benennung, wo solche Möglichkeiten waren, wo man in Deutschland auf 
solche Fachleute zurückzugreifen hatte. Und diese Kommissionen, die traten 
jede Woche einmal Sonntag beim Rüstungsinspekteur zusammen und berichte-
ten. Wenn jetzt Schwierigkeiten auftraten, dass die betreuende Dienststelle, wie 
die Rüstungsinspektion, Gewerbliche Wirtschaft und zast, mit der Sozialen 
Abteilung nicht einig werden konnte, dann wurden diese Dinge unter Umstän-
den an mich herangetragen, und ich gefragt, ob das technisch gerechtfertigt ist, 
was der Eine fordert, oder was der Andere machen will. Das war meine Aufgabe 
dabei.

president: Und die “Prüfungskommission zum Arbeitseinsatz”, die Arbeits-
anweisungen, die kende u wel?

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   149Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   149 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



150

het proces-fiebig

fiebig: Die ist nicht von mir, und ich habe sie auch nicht gelesen, das war 
eine Sache…

president: Het was wel van belang om dat te lezen, want anders haalden ze 
arbeiders onder uw vingers weg.

fiebig: Ja, ich entschied ja, wenn ich solche Sachen vorgelegt bekam, nicht 
nach dem, was die HSV und die Rüstungsinspektion sagten, sondern ich wurde 
ja gefragt: was ist technisch richtig? Also ich musste mir technisch den Betrieb 
angucken, musste dann sagen, ja, die Forderung ist wahrscheinlich überhaupt 
unsinnig, die kann man nicht machen, oder sie muss so und so reduziert sein.

president: In der Arbeitsanweisung kommt dann vor:  “Jegliche Rücksicht-
nahme ist bei dem totalen Kriegseinsatz fehl am Platze”.

fiebig: Ja, ich kenne sie nicht.
president: “Geschädigt wird letzten Endes nur das Reich, unsere Forderun-

gen müssen hart aber überlegt und gerecht sein.” U ziet…
fiebig: Ja, ich kenne sie nicht.
president: … de opvatting van de regering was dan anders dan de uwe.
fiebig: Nein, aber ich kenne diese spezielle Sache nicht.
president: Maar u kent waarschijnlijk wel de “Anordnung des Reichsmi-

nisters für Bewaffung und Munition und des Generalbevollmächtigten für den 
Arbeitseinsatz”?

fiebig: Ich kann es nicht sagen.
president: Eine Anordnung des Reichsministers für Bewaffnung und Muni-

tion, die kennen Sie doch wohl.
fiebig: Ja, ich weiß nicht, um welche es sich handelt.
president: Vom 16. Februar ’43, über den Arbeitseinsatz.
fiebig: Wollen Sie sie mir bitte vorlesen, Herr Präsident?
president: “Einsatz der Arbeitskräfte, die im Zuge der Stilllegungsmass-

nahmen und der Durchführung der sonstigen Anordnungen über den totalen 
Kriegseinsatz frei werden.” Das ist von Ihrem Departement.

fiebig: Ja.
president: Von Ihrer Stelle, Bewaffnung und Munition.
fiebig: Ja, es gab ja verschiedene Ämter bei uns, nicht nur meins.
president: “Im Zuge der Stilllegungsmassnahmen und der Durchführung 

der sonstigen Anordnungen über totalen Kriegseinsatz”.
fiebig: Ja, wovon soll das sein?
president: Het begint: “Durch die verschiedenen Stilllegungsmassnahmen 

und sonstigen Anordnungen über den totalen Kriegseinsatz werden für die 
Rüstungswirtschaft neue Arbeitsreserven in erheblichem Ausmass erschlos-
sen. Diese Reserven sind auf dem schnellsten Wege und mit bestmöglichem 
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Wirkungsgrad der Rüstungsproduktion nutzbar zu machen, einmal durch 
unmittelbaren Einsatz in Deutschland und zum anderen durch Anlernen und 
Umschulen in und für die holländische Industrie.” Daar weet u toch van?

fiebig: Ja, mag sein, aber ich kann mich nicht besinnen auf diese Sache.
president: Maar het is van uw eigen Dienststelle.
fiebig: Ja.
president: En dan hebben wij nog een rapport van Hans-Joachim Fahren-

holtz. Dat is waarschijnlijk weer niet goed. “Anforderung von 30.000 Metall-
facharbeitern zum Arbeitseinsatz in Deutschland im Jahre 1942”, getekend 
door Fahrenholtz. Er schreibt: “Bei der Besprechung der Einzelheiten waren 
sich die Beteiligten darüber klar, dass ihre Aufgabe vor allem in der Sicherung 
der in den Niederlanden von ihnen betreuten Produktion bestehen müsste.” Het 
staat dus in verband met de Duitse oorlogvoering. Ik heb u dit laten zien om u 
te tonen, dat van die vrijwilligheid van de Nederlandse bedrijven, dat niet zo 
vreselijk veel overblijft, als men dit allemaal hoort.

fiebig: Herr Präsident, ich habe auch nur erklärt, dass wie ich hier her kam, 
und wie diese Dinge begannen, dass da von irgendwelchen Schwierigkeiten 
nicht die Rede sein konnte.

procureur-fiscaal: Later hebt u gezegd: tot Stalingrad.
fiebig: Das habe ich eben gesagt.
procureur-fiscaal: Dat heeft u ook gezegd.
fiebig: Und späterhin, das war aber heute Morgen, es stand nicht zur Frage, 

es stand zur Frage: wie war es zu Beginn, wie ist die Zusammenarbeit erfolgt? 
Bis ’43 und späterhin, zu mir persönlich ist bis ’43 und nach ’43 auch niemand 
gekommen, und hat gesagt, ich verweigere einen Auftrag.

president: Dan heb ik hier nog een bijlage B4-A7, weer van een vergadering 
waar u niet bij geweest bent van de raad van bijstand van de Hoofdgroep Indus-
trie op 19 mei ’42. Daar ging het over: levering van arbeiders. “De Heer Van 
Doorne wijst er onder andere op” (hij is van de Hoofdgroep Industrie) “dat de 
arbeiders worden gedwongen een verklaring te onderteekenen, dat zij vrijwillig 
naar Duitsland gaan, tegen welke handelwijze spreker ernstig protest aantee-
kent.” U ziet hoe de vrijwilligheid bij de Nederlandse industrie is. Wat moeten 
zij er nu tegen doen?

fiebig: Ja, ich kenne ja nicht die einzelnen Vorgänge, die da sind. Es mag 
sicher vorgekommen sein, dass auch 1942 schon von der Arbeitseinsatzbehörde 
mit Mitteln gearbeitet worden ist, die nicht gut zu heißen sind. Aber ich habe 
damit nichts zu tun gehabt. Ich kann ja auch nun nicht überall wissen, was 
irgendeine andere Dienststelle macht, die nicht zu mir gehört, oder mit der ich 
weiter nichts zu tun habe.
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president: Maar de politiek van de Duitsers blijkt hier toch wel uit. Wat je 
ook maar oppakt, van welke Dienststelle ook: dat is dwang.

fiebig: Ja, das gebe ich zu, dass wir sicher nicht im Kriege alles so gut 
gemacht haben, vielleicht auch, weil es nicht anders zu machen war. Ich glaube 
bestimmt, dass wir Fehler gemacht haben, vielleicht sogar recht große, sonst 
hätten wir den Krieg nicht verloren.

president: Op 19 april 1941 schreiben Sie, dat is dus nogal vroeg (bijlage 
B4-A8): “Für einen Sonder-Arbeitseinsatz für Deutschland haben Sie im Ein-
vernehmen mit der zuständigen Abteilung der Rüstungsinspektion 58 Fachar-
beiter zu stellen. Die fachliche Unterteilung…”, enzovoort. En aan het slot: “Die 
weitere Durchführung durch das zuständige Sozialamt erfolgt an Montag, den 
28.4.41, in Ihrem Betrieb. Für die reibungsfreie und termingerechte Durch-
führung haftet der verantwortliche Leiter des Betriebes.”

fiebig: Jawohl, das stimmt. Der Vorgang ist folgendermaßen gewesen…
president: Wat bleef er dan van vrijwilligheid over?
fiebig: Bitte?
president: Wat blijft er nou voor een vrijwilligheid over?
fiebig: Ich glaube, Herr Präsident, wenn Sie die Besprechung, die ich Ihnen 

nun wiedergeben werde hören, [beigewohnt hatten,] dann werden Sie vielleicht 
doch anders denken.

president: ‘Vielleicht’…
procureur-fiscaal: Maar hier staat het toch!
president: … bei der Besprechung… vielleicht denken Sie da[nn] anders, ich 

kann es nicht anders lesen, nicht wahr? “Für die reibungsfreie und terminge-
setzte Durchführung haftet der verantwortliche Leiter des Betriebes.”

fiebig: Ja, weil…
president: Gebeurt dat niet dan is die “Leiter”, dan worden daar maatrege-

len tegen genomen.
fiebig: … die Herren hatten ja mit mir eine Vereinbarung getroffen, der 

Vorgang war folgendermaßen. Es war… Für einige Aufträge auf Hamburger 
Werften, wurden etwa 700 oder 1000 Facharbeiter benötigt, und zwar waren 
das Aufträge für Zulieferungen für Aufträge, die hier auf holländischen Werf-
ten lagen, und die Hauptabteilung Soziale Verwaltung war mit der Rüstungsin-
spektion damit belastet, daraufhin kamen die Herren zu mir, und sagten, ob ich 
meinen Einfluss und meine Bekanntschaft mit den Werftleitern dazu benutzen 
wollte, um bei der Sache behilflich zu sein. Ich sage, um was handelt es sich? Es 
handelt sich um diese Sache, ich will versuchen mich mit den Herren in Verbin-
dung zu setzen. Ich habe Herrn Overweg, Herrn Damme und ich glaube Herrn 
Endert…
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president: Endert, ja.
fiebig: … die drei Herren zu mir gebeten, und dann habe ich ihnen gesagt: 

meine Herren, Sie haben die und die Aufträge, dafür liegen die Zulieferungen 
auf Hamburger Werften. Die Hamburger Werften kommen mit der Sache nicht 
klar, wir brauchen so und so viel Facharbeiter, etwa 700 oder 800 Mann. Kön-
nen Sie mir die freiwillig auf ein Viertel Jahr oder für vier Monate zur Verfü-
gung stellen? Dann ist darüber eine Stunde diskutiert worden. Daraufhin habe 
ich den Herren gesagt, es kommen nur solche Leute in Frage, die von sich aus 
freiwillig hin gehen. Denn wir können keine Leute für diese dringende Auf-
gabe gebrauchen, die da schon mit Widerwillen hin gehen, sondern sie müssen 
Freude an der Arbeit haben. Dann sind wir nach einer Stunde übereingekom-
men, dass die Herren mit ihrer Industriegruppe oder ihrer Betriebsgruppe sich 
darüber unterhalten, und dass sie den Herren von dieser Maßnahme erzählen 
werden und für diese Maßnahme sprechen werden. Wir sind die Liste durchge-
gangen, der Betriebe, welche Betriebe in Frage kommen, wie viel der einzelne 
stellen kann, der einzelne Betrieb, und die Herren machten sich anheischig, in 
einer Besprechung mit ihren Kollegen, die Angelegenheit in Ordnung zu brin-
gen, baten mich aber – da sie von sich aus nicht als die Urheber und Anre-
ger gelten wollten – an die Beteiligten ein Schreiben, das mit ihnen zusammen 
aufgesetzt ist, herauszugeben, damit dahinter der Anschein steckte, dass es 
nicht von ihnen herauskam, dass sie nicht die Urheber waren, sondern dass der 
 Wunsch von uns aus kam. Das ist gemacht worden, die Leute sind alle freiwillig 
[gegangen], es ist keiner genommen worden, ich habe die Herren ausdrücklich 
verpflichtet, keinen zu nehmen, der von sich aus nicht dazu bereit war. Sie sind 
rüber gegangen, nach vier Monaten ist ein Teil ausgelöst worden, die anderen 
haben sich noch mal vier Monate weiter verpflichtet. Nach acht Monaten sind 
sie alle zurück gewesen.

procureur-fiscaal: Er had geen één weg mogen gaan.
fiebig: Bitte?
procureur-fiscaal: Volkenrechtelijk had er geen één mogen gaan.
fiebig: Wenn ich jemand frage, ob er freiwillig eine Arbeit tun will…
procureur-fiscaal: Waarom stelde u die vraag?
fiebig: Ja, warum soll ich denn nicht fragen können?
procureur-fiscaal: Nee.
fiebig: Natürlich.
president: Maar afgezien daarvan, de directeuren hadden er toch geen 

belang bij dat het gebeurde?
fiebig: Doch insofern, als es Zulieferungen waren für die Aufträge, die auf 

ihren Werften lagen. Es waren bestimmte Zulieferungen, die notwendig waren 
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und wodurch hier die Arbeiten nicht so voran gingen, wie das notwendig war.
president: Maar waarom moesten zij er dan zo vreselijk over denken?
fiebig: Ja, weil die Einstellung da…
president: Zij zijn tamelijk bij de hand, hoor.
fiebig: Bitte?
president: Zij zijn tamelijk snugger, ze hebben goed begrip.
tolk: Sie sind im Allgemeinen sehr geschickt, die Herren.
president: Sie verstehen das wohl?
fiebig: Ja, die waren auch sehr geschickt.
president: Sie verstehen, was Vorteil war, sehr gut, die Herren Endert und 

Overweg, und ich verstehe nicht warum sie so lange darüber sprechen mussten.
fiebig: Ja, sie haben gesagt, wenn wir hier die Leute so lange weggeben, kom-

men wir hier nicht voran. Da habe ich ihnen klar gemacht, Sie kommen jetzt in 
Rückstand, weil Ihnen die Zulieferungsteile fehlen. Es ist vernünftiger dann, 
die Leute dort arbeiten zu lassen, wo die Zulieferung gemacht wird, damit die 
Fertigstellung nachher weitergehen kann.

president: Haben sie das selber nicht begriffen?
fiebig: Sie wollten nicht auf die Anregung eingehen die ich ihnen machte.
president: Warum nicht?
fiebig: Ja…
president: Und warum muss dann geschrieben werden, “Für die reibungs-

freie und termingesetzte Durchführung haftet der verantwortliche Leiter”?
fiebig: Ja…
president: Was heißt das?
fiebig: Ja, das ist…
president: Wenn es nicht geschah, was dann?
fiebig: Es war eine freundliche Aufforderung.
president: Ist das freundlich? Und wenn Sie unfreundlich werden, was sagen 

Sie dann?
fiebig: Nein, wenn wir im Deutschen sagen: freundlich, dann meinen wir, 

das ist eine Aufforderung mit einem leichten Nachdruck, also wenn ich sage, 
Sie verstehen mich.

president: Ja, ja, dat is de stok achter de deur. Darum sage ich, wo ist die 
Freiwilligkeit?

fiebig: Die Freiwilligkeit war ja durch die Vereinbarung schon gegeben. Die 
Herren hatten mir erklärt, sie besprechen das mit den Herren…

procureur-fiscaal: Toen kwam u uit Duitsland; wij zitten hier lekker en 
wij hebben een klein stokje achter de deur.

fiebig: Da haben sie mich ja darum gebeten. Sie haben ja gebeten, ich…
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procureur-fiscaal: Als dat in orde is, als dat werkelijk een zuivere overeen-
komst en afspraak is…

fiebig: Ja.
procureur-fiscaal: … dan hoeft u heus niet te komen en te zeggen: en denk 

er aan, je bent er zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor. Ik had het kunnen 
begrijpen, als u geschreven had: met vriendelijke groeten, hoogachtend – maar 
dit is de typische Duitse methode.

president: En verder, ze hebben het alleen gedaan, de heren (want ze weten 
hun belang wel), ze hebben het alleen gedaan omdat ze wisten wat er anders 
gebeuren zou.

fiebig: Nein, das war ja gar nicht die Absicht.
president: Verhaftet?
fiebig: Nein. Es ist ja vorher mit den Herren genau gesprochen worden, wenn 

sie es nicht machen wollen, dann sollen sie es sagen.
procureur-fiscaal: Zo heeft toch het hele Duitse systeem zich hier ont-

wikkeld, als dwang, dwang, en nog eens dwang, en dan zou uw Dienststelle 
toevallig een uitzondering hierop gevormd hebben? Ach kom, u praat hier niet 
tegenover Duitsers. Wij geloven niet alles wat u hier zegt.

president: Ich will jetzt met Ihnen besprechen, was in der Anklageschrift 
steht. U erkent, dat u geweest bent, dat u heeft bekleed de verschillende betrek-
kingen die hierboven in de dagvaarding zijn vermeld, met uitzondering van…

fiebig: Also die…
president: … Stellvertreter des Generalkommissars für Finanz und Wirt-

schaft.
fiebig: Ja, bin ich nicht gewesen.
president: Waren Sie nicht.
fiebig: Ich war Vertreter, ich habe ihn vertreten für die Hauptabteilung 

Wirtschaft, und Soziale Verwaltung ab September ’44.
president: Wat betreft die Hauptabteilung Wirtschaft und die Hauptab-

teilung Soziale Verwaltung, das ist richtig?
fiebig: Ja, aber nicht Stellvertreter, dann wäre ich in seine Gesamtbefugnisse 

eingetreten. Ich habe praktisch nur die Dienstaufsicht bei diesen Abteilungen 
mitgeführt, weil sie bei mir im Büro gemeinschaftlich waren.

president: Also, es war so, wie es im Anfang der Anklageschrift gestellt ist. 
Das ist richtig?

fiebig: Bitte?
president: Diese Funktionen haben Sie gehabt, nicht wahr?
fiebig: Nicht alle.
president: Welche nicht?
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fiebig: Zum Beispiel ist Beauftragter für Bewaffnung und Munition gesagt 
worden und nachher Beauftragter für Rüstung und Kriegsproduktion, das ist 
ein und dasselbe.

president: Das ist ein anderer Name für dasselbe, später verändert. Beide 
Funktionen haben Sie ausgeübt.

fiebig: Aber es ist eine Stelle.
president: Aber übrigens ist es richtig? Ist es richtig wiedergegeben?
fiebig: Ich weiß es im Augenblick nicht, darf ich noch mal…
president: Ich will noch mal… Welke functie niet? Beauftragter des Reichs-

ministeriums für Bewaffnung und Munition…
fiebig: Ja.
president: … ist dasselbe wie Beauftragter für die Niederlande des Reichs-

ministers für Rüstung und Kriegsproduktion. Es ist dasselbe, aber beide haben 
Sie bekleidet.

fiebig: Jawohl.
president: Es ist ein anderer Name für dasselbe.
fiebig: Jawohl.
president: Vorsitzender des Sparstoffenausschusses. Ist auch richtig?
fiebig: Ja.
president: Leiter der Gauhauptstelle Technik?
fiebig: Die hat überhaupt nicht gearbeitet.
president: Hat nicht gearbeitet?
advocaat: Is nooit in werking geweest.
president: Niet gewerkt. Haupt der Hauptabteilung Technik des Gene-

ral-kommissariats für Finanz und Wirtschaft?
fiebig: Von Herbst ’43 bis August ’44 nur, die ist aufgelöst worden im August 

’44.
president: Vorsitzender des Beirats der zast?
fiebig: Ab ’43.
president: Rüstungsobmann, ist auch richtig? Stellvertreter des General-

kommissars für Finanz und Wirtschaft voor wat betreft Hauptabteilung Wirt-
schaft und Hauptabteilung Soziale Verwaltung, auch richtig?

fiebig: Nein, nicht Stellvertreter. Das bezeichnen wir nicht als Stellvertreter.
president: Was dann, was ist es dann?
fiebig: Im Vertretungsfalle, das heißt, wenn…
procureur-fiscaal: Hebt u geen woord daarvoor?
fiebig: Bitte?
procureur-fiscaal: Een woord…
fiebig: Vertreter.
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president: Vertreter.
fiebig: Vertreter im Behinderungsfalle.
procureur-fiscaal: ‘Stell’ moet er uit.
president: Fischböck ist fortgegangen, nicht wahr, und Sie waren hier allein, 

Sie vertraten, solange Fischböck nicht hier war.
fiebig: Bis auf die Dinge, die weiter durch sein Sekretariat weiterbehandelt 

wurden. Er hatte sein Sekretariat hier weiter, unter Calmeyer, der absolut auch 
weiter in Fischböcks Linie lag und ich hatte lediglich von Fischböck den Auf-
trag, das, was in seiner Abwesenheit an Anordnungen ergangen war, büromäs-
sig zu überwachen. Das war meine Aufgabe.

president: Beauftragter für die Niederlande… das haben wir schon gehört.
fiebig: Jawohl.
president: Vorsitzender der Rüstungs- und Beschaffungskommission?
fiebig: Jawohl.
president: Unter dieser Rüstungs- und Beschaffungskommission standen 

vier oder fünf andere Kommissionen?
fiebig: Nein, da gab es nur Mitglieder der Rüstungs- und Beschaffungs-

kommission. Das waren der Rüstungsinspekteur persönlich (nicht die Dienst-
stelle), der Leiter der Hauptabteilung Gewerbliche Wirtschaft, der Leiter der 
Zentral auftragstelle, der Rüstungsobmann, der Beauftragte [für Bewaffnung 
und Munition], und der Leiter der Hauptabteilung Soziale Verwaltung.

president: Sie hatten doch wohl eine sehr hohe Stellung, nicht wahr?
fiebig: Habe ich die Frage verstanden: meinen Sie in Bezug…
president: Als Beauftragter für Bewaffnung und Munition waren Sie die 

höchste Autorität hier in Holland?
fiebig: Nein.
president: Unter Minister Speer.
fiebig: Nein, als Beauftragter, nein. Als Beauftragter stand ich zum Bei-

spiel in gleicher Linie wie der Rüstungsinspekteur, in gleicher Linie wie der 
Rüstungsobmann, oder zum Beispiel die Gewerbliche Wirtschaft hatte Aufga-
ben auch unseres Ministeriums mitzuerledigen, die Zentralauftragstelle. Und 
wenn man überhaupt eine Rangordnung macht, dann standen sie nebeneinan-
der.

president: Aber zwischen Ihnen und Minister Speer stand niemand?
procureur-fiscaal: Afdelingshoofden.
fiebig: Doch. Es standen erstmal zwei Amtschefs, der Amtschef Saur vom 

Technischen Amt und vom Rüstungslieferungsamt, der Amtschef Dr. Schieber, 
außerdem noch dazwischen der General Schindler.

president: Ja. Het wordt u tenlastegelegd wat de eerste van de punten betreft, 
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dat u met schending van de wetten en gebruiken van de oorlog het een en ander 
heeft gedaan. Of u de wetten en gebruiken geschonden heeft, dat weet u niet?

fiebig: Ich bin davon überzeugt, nach meiner Auffassung, dass ich es nicht 
getan habe.

president: Ja, aber Sie können es nicht wissen, denn Sie kennen diese 
Gebräuche und Gesetze nicht.

fiebig: Ich habe mich bemüht, jetzt wie ich hier detiniert war, mir englische 
Texte der Auslegung der Haager Landkriegsordnung und deutsche Texte zu 
lesen und die habe ich mir wochenlang durchgelesen und habe mich bemüht, 
sie mit meinem Laienverstand auch juristisch zu verstehen. Ich bin danach der 
Auffassung, dass, ich weiß nicht, ob es nun Artikel 53 ist oder 23…

president: Ja, sagen Sie ruhig…
fiebig: … da heißt es: an sich ist der Eingriff in Privateigentum nur dann 

gestattet, wenn es die Notwendigkeit des Krieges erheischt, so heißt die deut-
sche Übersetzungstext bei von Liszt.

President: In welchem Artikel steht das?
fiebig: Entweder 23 oder 53.
procureur-fiscaal: 46 en 47, 52 en 53.
fiebig: Artikel 23, g Haager Abkommen vom 18. Oktober 1907.
president: Ja.
fiebig: Da heißt es: [verboten ist:] “die Zerstörung oder Wegnahme feind-

lichen Eigentums außer in den Fällen, wo diese Zerstörung oder Wegnahme 
durch die Erfordernisse [lees: Notwendigkeiten] des Krieges dringend erheischt 
wird”.

procureur-fiscaal: [verboden is:] “Vijandelijke eigendommen te vernielen 
of in beslag te nemen, behalve in geval dat vernielen of in beslag nemen door 
oorlogsnoodzaak gebiedend wordt gevorderd.”

fiebig: Und in Artikel  53, Absatz 2: “und überhaupt jede Art von Kriegs-
vorräten können, selbst wenn sie Privatpersonen gehören, mit Beschlag belegt 
werden.” Bei Friedensschluss müssen sie aber zurückgegeben und die Entschä-
digung geregelt werden.

procureur-fiscaal: Hele speciale voorwerpen.
fiebig: Ja.
procureur-fiscaal: In artikel 47 staat: “Plundering is uitdrukkelijk ver-

boden.” In artikel 46 staat: “De eer en de rechten van het gezin, het leven der 
personen en de bijzondere eigendom (…) moeten worden geëerbiedigd.”

fiebig: Ja, aber hier in diesen beiden Artikeln steht ja auch etwas anderes. Da 
steht ja, “die Zerstörung oder Wegnahme feindlichen Eigentums außer in den 
Fällen, wo diese Zerstörung oder Wegnahme”…
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procureur-fiscaal: Inbeslagneming staat er.
fiebig: Das ist die deutsche Übersetzung, wie ich sie bei von Liszt gefunden 

habe. Sonst heißt es Anforderung gleich Requisition in Klammern – “durch die 
Erfordernisse [lees: Notwendigkeiten] des Krieges dringend erheischt wird”. 
Das ist Artikel 23, g, und in 53, Absatz 2 heißt es, “und überhaupt jede Art von 
Kriegsvorräten können, selbst wenn sie Privatpersonen gehören, mit Beschlag 
belegt werden. Beim Friedensschlusse müssen sie aber zurückgegeben und die 
Entschädigungen geregelt werden.”1

procureur-fiscaal: “Kriegsvorräten” staat er helemaal niet.
fiebig: Ja, in der deutschen Übersetzung von von Liszt, die ich hier aus der 

königlichen Bibliothek…
procureur-fiscaal: “Alle middelen te land, ter zee en in de lucht tot de 

overbrenging van berichten, tot vervoer van personen of zaken”…
fiebig: Nein, in der Übersetzung von von Liszt…
president: Die deutsche Übersetzung spricht von “Kriegsvorräten”.
procureur-fiscaal: Oh ja?
fiebig: Der Text hier, von der königlichen… ich habe mir von der königli-

chen Bibliothek die Unterlagen kommen lassen, in dem von Liszt den Text…
president: Richtig. Also Sie meinen auch jetzt noch, dass diese Zurlastle-

gung nicht ist: Handlungen met schending van de “wetten en gebruiken van de 
oorlog”.2

fiebig: Nein, ich kann mich nicht dazu…
president: Sie meinen, es ist alles erlaubt, was getan wurde.
fiebig: Alles, um Gottes willen nicht alles, Herr Präsident.
president: Nein, aber alles, was hier unter 1 [van de tenlastelegging] 

umschrieben ist.3

fiebig: Ja, was mir vorgeworfen wird, das glaube ich auch noch heute, dass 
das unter diesen Artikeln der Haager Landkriegsordnung gerechtfertigt war. 
Ich habe ja auch nichts zu meinem persönlichen Nutzen getan.

president: Nein, darum geht es gar nicht, um persönlichen Nutzen.
fiebig: Nein, ich meine nur, es ist doch wohl so, dass ich einen Auftrag von 

meinem Minister über die Wehrmacht bekam durch den General Schindler im 
September persönlich von ihm überbracht. Und für mich war die Frage die: wie 
ist dieser Auftrag beinhaltet? Ich habe mir das überlegt. Ich wusste als Soldat, 

1  Franz von Liszt, Das Völkerrecht, 12. Auflage, Berlin, 1925, 591; 593.
2  Bedoeld wordt het Landoorlogreglement.
3  Verwarrend is dat Fiebig het heeft over punt 2 van de tenlastelegging (plundering), 

terwijl de president nog steeds bezig is met punt 1 daarvan (de inschakeling, enz. 
van het Nederlandse bedrijfsleven).
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dass man nicht an fremdes Eigentum in einem besetzten Gebiet herankann, 
sondern dazu eine Requisition notwendig ist, und zwar eine Requisition, von 
jemandem, der dazu auch im Rahmen seiner Stellung berechtigt ist. Für mich 
ist die Frage aufgetreten, ich habe den General sofort gefragt, ich sage, nach 
meiner Auffassung kann das nicht stattfinden ohne die Genehmigung und ohne 
die Weisung des Reichskommissars. Ich werde also diese Weisung nicht weiter-
geben, bevor ich nicht beim Reichskommissar gewesen bin, und dessen Stellung 
eingeholt habe. Ich bin zum Reichskommissar gefahren, habe ihm gesagt, hier, 
bitte schön, diese Weisung habe ich einmal befehlsmässig über den General 
Schindler schriftlich vorliegen, ich habe aber auch telefonisch schon die Wei-
sung durchbekommen, ich bin der Auffassung, dass ich von mir aus darüber 
nicht entscheiden kann, sondern dass Sie als Zivil-Verwaltungschef…

president: Ja, ja, das können wir ja später besprechen.
fiebig: Ja.
president: Also Sie sind der Meinung, dass Sie nicht verstossen gegen die 

Gesetze und Gebräuche des Krieges.
fiebig: Nein.
president: Da sind Sie jetzt der Meinung, jetzt, wo Sie erst nach der Kapitu-

lation Kenntnis genommen haben vom Haager Abkommen.
fiebig: Nein, ich war vorher auch der Überzeugung, dass meine Oberen an 

mich keine Anforderungen stellen. Ich habe das absolut in dem Glauben…
president: Und jetzt können Sie nachgehen, was Sie erkennen können und 

was nicht, dann können wir später in der folgenden Sitzung sehen, was noch 
weiter vorgelesen wird.

fiebig: Ja.
president: Es wird zur Last gelegt, dass: u hebt meegewerkt aan de poli-

tiek ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel, ten behoeve van de Duitse 
oorlogvoering aan het inschakelen en omschakelen, het rationaliseren en het 
exploiteren van het gehele Nederlandse bedrijfsleven. Hebt u aan die politiek 
meegewerkt?

fiebig: Also, eine Politik in dem Sinne, wie es hier als etwas Strafbares vor-
geworfen wird, an der habe ich nach meiner Auffassung nicht mitgewirkt. Ich 
bin mir durchaus darüber klar, dass meine Tätigkeit selbstverständlich nicht 
aus dem Rahmen des Krieges und auch nicht aus dem Rahmen der Stärkung 
unseres Potentials…

president: Spreekt u niet te veel, u krijgt later de gelegenheid om u te ver-
dedigen. De vraag is alleen of u kunt erkennen dat u meegewerkt hebt aan het 
inschakelen en omschakelen, rationaliseren, exploiteren van het gehele Neder-
landse bedrijfsleven of een deel van dit bedrijfsleven.
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fiebig: Nicht unter Drohung, was da im zweiten Teil steht…
president: U hebt wel meegewerkt, maar nicht unter Drohung.
fiebig: Nicht unter Drohung. Ich habe es selbstverständlich als meine Auf-

gabe betrachtet…
president: Gut, das genügt, ich wollte nur die Tatsache feststellen und später 

können wir darüber sprechen. Sie erkennen das also, dass Sie ‘meegewerkt’ 
haben, aber nicht unter Drohung, ‘aan de politiek van inschakelen en omscha-
kelen, rationaliseren en exploiteren van het Nederlandse bedrijfsleven of van 
vele of meerdere Nederlandse bedrijven, voor zover uit een Duits oogpunt voor 
de Duitse oorlogvoering van belang’. Nicht wahr?

fiebig: Das ergab sich ja aus der Aufgabe.
president: Das steht fest, nicht wahr?
fiebig: Es ergab sich daraus.
president: Und weiter… er wordt gezegd: “door uit te voeren (…) de Duitse 

politiek van inschakelen in verband met de door Duitsland gevoerde oorlog van 
het bedrijfsleven en van de bedrijven in de bezette gebieden ten dienste van die 
oorlogvoering”. Was het in het algemeen de politiek van de Duitsers om zoveel 
mogelijk het Nederlandse bedrijfsleven of het bedrijfsleven in de bezette gebie-
den in te schakelen voor de Duitse oorlogvoering, of niet?

fiebig: Mir ist der Gedanke überhaupt in der Form gar nicht gekommen, 
Herr Präsident.

president: Bestond er tatsächlich een politiek van de Duitse regering om 
zoveel mogelijk de industrieën in de bezette gebieden in te schakelen ten behoeve 
van het Duitse oorlogspotentieel? Das können Sie doch nicht bestreiten, nach-
dem was wir jetzt besprochen haben?

fiebig: Ja, ich bin in dem Sinne kein Politiker, ich habe meine Aufgabe gar 
nicht…

president: Das brauchen Sie auch nicht zu sein, es ist nur eine tatsächli-
che Frage. Bestand das, oder bestand das nicht? Hat Deutschland so viel wie 
möglich, das bedrijfsleven von dem besetzten Gebiet… einge…

fiebig: Ganz allgemein sicher, das ist meine Überzeugung.
president: Ganz allgemein sicher. En aan die politiek, daar hebt u aan mee 

gedaan? Is het juist, dat die inschakeling ten dele vrijwillig is geschied in belang 
van de Nederlandse industrie?

fiebig: Ja.
president: Is het juist, dat die ook ten dele onvrijwillig is gebeurd?
fiebig: Mir gegenüber nicht. Ich habe nie eine Weigerung…
president: Maar in het algemeen, hebben de Duitsers … is dus de Neder-

landse industrie geheel vrijwillig ingeschakeld en opgegaan in het Duitse 
bedrijfsleven, zoals hier staat?
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fiebig: Ich habe keine Kenntnis…
president: Nein, nicht Sie, aber im Allgemeinen?
fiebig: Ich habe keine Kenntnis…
president: Nein, nicht Sie, aber im Allgemeinen?
fiebig: Nein, ich bin nicht der Auffassung, dass irgendwie das unter einem 

Zwang, der so gewesen ist, dass daraus Folgen entstanden sind.
president: Sie sind der Meinung, dass kein Zwang gebraucht worden ist.
fiebig: Nein, in dem Bereich, wo ich Einblick hatte und wovon ich Kenntnis 

hatte, habe ich mich jederzeit zur Wehr gesetzt…
president: Das war ein großer Bereich, Sie übersahen doch sicher…
fiebig: Nein, ich sah nur einen sehr engen Bereich, [nicht] zum Beispiel das 

ganze Gebiet der Landwirtschaft, das ganze Gebiet der Nährmittelindustrie, 
das ganze Gebiet der Textielindustrie, und so weiter. Mein Sektor war ja prak-
tisch die Eisen- und Metallerzeugende und verarbeitende Industrie.

president: Dus u ontkent dat daar dwang is gebruikt, pressie is uitgeoefend 
in die richting, en u stelt dat ook na ’43, na Stalingrad, vrijwillig alles is gedaan 
wat de Duitsers verlangden.

fiebig: Ich kann nur dazu antworten, an mich ist nie irgend etwas herange-
bracht worden, wo jemand sich geweigert hat, mir gesagt worden ist, daraus 
sind Maßnahmen zu treffen.

president: Dat is ook niet nodig, als u met een pistool voor me staat, en zegt: 
u moet dat doen, dan zou ik waarschijnlijk zeggen: doe maar.

fiebig: Ja, wir hatten keine Pistolen, wir nicht, ich ging in diesem Anzug, ich 
habe nie eine Waffe getragen.

president: Nee, u had wel pistolen, u had de hele Sicherheitsdienst achter u.
fiebig: Ich aber nicht, ich bin immer… und meine Mitarbeiter…
president: Nein, Sie waren Zivilist, nicht wahr?
fiebig: Ja.
president: Kein Militär.
fiebig: Wir haben aber…
president: U had bevel over talloze anderen, u kon de Sicherheitsdienst 

inschakelen.
fiebig: Nein, ich nicht, ich könnte höchstens…
president: Wat betekent het in uw verklaringen dan, dat er “mit aller Härte 

vorgegangen wird”?
fiebig: Wobei?
president: Wir haben es soeben besprochen. Wenn die Anordnungen nicht 

eingehalten werden.
fiebig: Das ist nicht meine Äußerung gewesen, sondern ich habe die Äuße-

rung des Reichskommissars wiedergegeben.
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president: Ja, maar het is ook niet wat u betreft, maar in het algemeen, het 
Duitse optreden. Is u niet bekend geworden, dat de Duitsers hier op tal van 
gebieden met dwang zijn opgetreden?

fiebig: Doch, ich weiß, dass dies auf polizeilichem Gebiet der Fall gewesen 
ist.

president: En u denkt dat het hele Nederlandse bedrijfsleven voor zijn eigen 
plezier zijn arbeiders heeft zien wegvoeren?

fiebig: Auch nicht.
president: En dat het zeker niet gebeurd was, als man nicht mit Maßnah-

men gedroht hatte.
fiebig: Das glaube ich sicher, wenn nach ’43, die Drohung mit den Maßnah-

men ein Zwang bedeutet hätte.
president: Und nicht nur gedroht hat, sondern teilweise ‘zugepasst’.
fiebig: Teilweise auch durchgeführt. Ja, aber das lag nicht in meinem Auf-

gabenbereich.
president: Ten dele door dreiging van bedrijfssluiting. Is het u wel bekend 

dat de Duitsers met bedrijfssluiting hebben gedreigd wanneer men niet deed, 
wat zij wouden?

fiebig: Auf dem Gebiete des Einzelhandels ist mir das bekannt gewesen.
president: Dat was de Duitse politiek. Alles wordt gesloten, was nicht dem 

Deutschen nutzt, nicht wahr?
fiebig: Also in dieser Formulierung habe ich das nie gehört.
president: Es ist vielleicht etwas…
fiebig: Ja, in der Formulierung habe ich es nie gehört. Ich habe wohl es in 

der Formulierung gehört, dass man sagt, man kann nicht so viele Betriebe offen 
lassen, und alle leisten sie bei dieser geringen Beschäftigung gar nichts, es ist 
zweckmässiger, wenn der Einzelbetrieb mehr hat, aber in der Form habe ich die 
Formulierung nie gehört.

president: Hebt u gehoord dat er andere zakelijke of persoonlijke schade-
lijke maatregelen, dat die in het vooruitzicht werden gesteld – nog een andere 
maatregel dan die van bedrijfssluiting?

fiebig: Ich habe nicht gehört, dass die…
president: Verwalter, zum Beispiel.
fiebig: Verwalter habe ich ja selbst in drei oder vier verschiedenen Fällen 

beantragt, dass der Reichskommissar Verwalter einsetzt, weil diese Betriebe 
mit ihren Aufträgen nicht so vorgingen, wie sie an Hand der übernommenen 
Verpflichtungen getan hätten. Sie verwendeten mehr Material, als dafür zuge-
schrieben war, trotzdem sie darauf aufmerksam gemacht wurden. Sie nahmen 
trotzdem mehr Aufträge an, als sie verdauen konnten, daraufhin…
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president: Und wenn sie nicht taten, was man vorgeschrieben hatte, dann 
wurden Maßnahmen genommen… und zwar energische.

fiebig: Aber sie übernahmen ja diese Aufträge freiwillig, sie hatten sich ja um 
diese Aufträge bemüht, und hatten die Bedingung akzeptiert.

procureur-fiscaal: Ze hadden de grondstoffen toch gekocht, het was hun 
eigendom.

fiebig: Nein, da sind…
procureur-fiscaal: Ze mochten die opdrachten uitvoeren of naast zich 

neerleggen, maar ze waren natuurlijk aansprakelijk tegenover die fabriek.
fiebig: Nein, es ist immer so gewesen, bei diesen ganzen Aufträgen…
procureur-fiscaal: De ‘totale Krieg’ van u, daar hebt u dat andere beeld 

dat u nu nog helemaal tracht door te voeren.
fiebig: Nein, Herr Procureur, es ist doch so, der hat den Auftrag angenom-

men, und da steht in den Bedingungen drin, dass er das gekaufte Material nur 
die vorgesehene Zweckbestimmung verwenden darf und wenn er den Auftrag 
nicht ausführt, muss er das Material zurückgeben. Das ist ein Teil der Liefe-
rungsbedingungen und Bestimmungen.

president: Dus als ze het niet deden, dan kregen ze geen materiaal?
fiebig: Ja, aber wenn sich jemand bewirbt und nimmt die Bedingungen an, 

dann muss er sie doch auch erfüllen. Das ist doch eine ganz normale Sache.
president: Wat zou er met Wilton-Fijenoord gebeurd zijn als ze gezegd had-

den: nee, ik weiger te werken voor de Duitsers?
fiebig: Darf ich mal ganz offen ein Wort sagen, Herr Präsident, zu dieser 

Frage?
president: Ja.
fiebig: Technisch und wirtschaftlich, wir wären überhaupt nicht in der Lage 

gewesen, wenn sie 1940 alle ‘nein’ gesagt hätten…
president: Ja.
fiebig: … wir hätten da gestanden und hätten nichts tun können.
president: Habe ich schon 1940 gesagt, dass wir alle ‘nein’ sagen müssen.
fiebig: Ja, dann sind Sie einer von den Herren, die die Dinge klarer gesehen 

haben. Wir wären überhaupt nicht in der Lage gewesen…
president: Maar wanneer Wilton-Fijenoord alleen geweigerd had?
fiebig: Ich glaube sicher, dass die [Kriegs]Marine so dran interessiert gewe-

sen wäre, dass sie irgend jemand als Aufsicht hineingesetzt hätte.
president: Aber die Arbeiter hätten nicht gearbeitet.
fiebig: Dann glaube ich, wäre es ein ganz schwieriges Problem für uns gewor-

den. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage gewesen wären, dagegen…
president: Und wenn Sie in der Lage gewesen wären, was hätten Sie dann 

gemacht?
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fiebig: Tja, das ist natürlich eine Gewissensfrage, die Sie da stellen, Herr 
Präsident.

president: Sie brauchen die Frage nicht zu beantworten, ich weiß es wohl, 
was Sie gemacht hätten. “Welke inschakeling nimmer zou zijn verkregen indien 
Nederland niet ten gevolge der oorlogshandelingen was gaan behoren tot door 
en (…) ten behoeve van Duitsland bezet gebied”. Meinen Sie, dass das alles vor-
gefallen wäre, wenn Nederland nicht besetzt war?

fiebig: Dann wäre es nicht nötig gewesen. Wenn kein Krieg war.
president: Dachten Sie, dass die niederländische Industrie so mitgearbeitet 

hat und ihre Arbeiter nach Deutschland geschickt…?
fiebig: Ich glaube, dass die Niederlande, wenn sie nicht im Kriege gewesen 

wären, wie im ersten Weltkrieg auch, unsere Aufträge sehr gerne ausgeführt 
hätten. Ich meine, wir haben ja im ersten Weltkrieg ganz erhebliche Aufträge 
über die Niederlande, soweit das nachher noch möglich war, bis die schwarzen 
Listen kamen, ausgeführt bekommen.

procureur-fiscaal: Ook ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel?
fiebig: Ja.
procureur-fiscaal: Kunt u dat aantonen?
fiebig: Ja.
procureur-fiscaal: U mag het allemaal zeggen.
fiebig: Ich darf Ihnen sogar sagen, dass das Büro für U-Boot-Konstruktionen 

bis 1932 im Haag gewesen ist, dass hier zum Beispiel die ganze Aufrüstung in 
der U-Boot-Waffe ihre Grundlage in der Arbeit des Büros für die U-Boot-Kon-
struktionen im Haag gewesen ist.1

procureur-fiscaal: Ontstond de oorzaak nu door de bezetting?
fiebig: Ich verstehe das nicht.
procureur-fiscaal: Ontstond de noodzaak nu door de bezetting?
fiebig: Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
procureur-fiscaal: Bestond de noodzaak nu om te werken voor Duitsland 

door de bezetting? We waren toch afgesneden van onze overzeese gebiedsdelen, 
van de export naar Amerika en de import uit Amerika.

fiebig: Ja, ja, sie wären auch gezwungen gewesen, wenn sie, ohne mit uns im 
Krieg gewesen zu sein, von ihren Rohstoffen und Absatzquellen abgeschnitten…

procureur-fiscaal: Daarom staat er toch juist [in de tenlastelegging]: de 
door Duitsland begonnen aanvalsoorlog.

1  Bedoeld wordt het Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw nv (Inkavos) in Den 
Haag. Dit werd opgericht in 1922 en was een mantelorganisatie van de Duitse 
Reichs marine. Dit Nederlandse bedrijf werd gebruikt om de bewapeningsbe-
perkingen die het Verdrag van Versailles aan Duitsland oplegde, te omzeilen.
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fiebig: Bitte?
procureur-fiscaal: Daarom is het helemaal niet, dat de Engelsen en Ame-

rikanen dat zouden hebben gedaan. U kunt het voorbeeld niet omdraaien.
fiebig: Ich weiß, dass englische Besatzung im Hafen von Amsterdam war, 

dass sogar die Schleusensprengungen des Nordseekanals durch einige sehr 
mutige Holländer gegenüber den Engländern verhindert worden sind.

procureur-fiscaal: Wanneer?
fiebig: Vor der Kapitulation.
procureur-fiscaal: Ja natuurlijk, na 10 Mei ’40, nadat Duitsland was bin-

nengevallen.
fiebig: Die sollen aber schon…
procureur-fiscaal: Die Fransen zijn ook in Nederland geweest.
fiebig: Die sind aber schon vorher da gewesen.
procureur-fiscaal: Nee, geen enkele.
fiebig: Ja, nach dem, was ich an einwandfreien Unterlagen aus englischer 

Quelle gelesen habe, muss das stimmen.
procureur-fiscaal: Klets. Quatsch. Dat is nonsens, dat zijn leugens.
fiebig: Ja, dann muss der Engländer lügen. Ich wiederhole ja nur, was ich aus 

englischen…
procureur-fiscaal: Nee, wat is de bron?
fiebig: Ich habe doch selbst vierzehn Monate…
procureur-fiscaal: Wat is de bron?
fiebig: Ich habe doch selbst vierzehn Monate bei den Engländern…1 Lesen 

Sie Liddell Hart.
procureur-fiscaal: Noemt u mij de bron.
fiebig: Ja, lesen Sie Liddell Hart.
procureur-fiscaal: Welk boek?
fiebig: Ja, lesen Sie Liddell Hart.
procureur-fiscaal: Welk boek?
fiebig: Über den Krieg.2

procureur-fiscaal: Welke schrijver, hoe is de titel, welke pagina?!
fiebig: Das kann ich Ihnen so aus dem Kopf nicht sagen, ich sage Ihnen, lesen 

Sie Liddell Hart, und suchen Sie in Liddell Hart. Er ist ja praktisch beinahe 
eingesperrt worden, weil er das geschrieben hat. Das weiß auch jeder, dass er 
da in sehr…

1  Fiebig doelde op zijn verblijf in Britse interneringskampen in Duitsland van mei 
1945 tot april 1947.

2  Basil Henry Liddell Hart (1895-1970) was een Britse oorlogscorrespondent en 
mili tair historicus. Onduidelijk is welk boek van hem Fiebig op het oog had.
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procureur-fiscaal: Dat u dat nu zelf gelooft, deze nonsens…
fiebig: Warum soll ich es denn nicht glauben?
procureur-fiscaal: … als dat al geschreven is.
fiebig: Ja, weshalb soll ich es denn nicht glauben, wenn Liddell Hart es 

schreibt.
procureur-fiscaal: Waar waren dan de Engelsen? Zaten die in Venlo, in 

Winschoten en in Maastricht?
fiebig: Ich habe nur gesagt, wo ich gehört habe, wo sie gesessen haben.
procureur-fiscaal: En op welke dag?
fiebig: Das kann ich Ihnen nicht so genau sagen, jedenfalls vor der Kapitula-

tion.
president: Laten wij niet verder praten over dergelijke onzin, dat gaat buiten 

de zaak om. Dus naar uw mening was niet het Nederlandse gebied bezet ten 
behoeve van Duitsland? Of heeft u het hier bezet ten behoeve van Nederland, in 
het Nederlandse belang? Es steht in Ihrer Anklageschrift, nicht wahr.

fiebig: Ich verstehe es nicht.
tolk: Haben Sie die Niederlande besetzt zu Gunsten der Niederlande, oder 

zu Gunsten von Deutschland?
fiebig: Darüber kann ich nichts sagen.
president: Nein. “Door en ten behoeve van Duitsland bezet gebied”, es steht 

in der Anklageschrift.
tolk: Von Deutschland und zu Gunsten von Deutschland besetztes Gebiet.
fiebig: Aber darüber kann ich doch nichts sagen, ich bin doch kein Militär, 

ich habe doch den Krieg nicht gemacht, ich kann doch dazu nichts sagen.
president: “Zonder enige rechtens (…) aanvaardbare grond”. En de gron-

den waarop u dat gedaan hebt, waar vinden wij die nu? Rechtens aanvaardbare 
grond? De medewerking aan deze politiek? Welke grond geeft u daarvoor aan, 
dat Duitsland op zodanige wijze de Nederlandse industrie heeft ingeschakeld in 
het Duitse oorlogspotentieel?

fiebig: Das ist ja nicht von mir aus veranlasst worden, sondern ich kann nur 
wiederholen, wie der Ausgangspunkt war.

president: Ja, Sie wissen keinen Grund weshalb? Sie können nicht sagen 
welcher Grund?

fiebig: Weshalb ich da mitgearbeitet habe?
president: Welke rechtens aanvaardbare grond er is voor de handelingen, 

die hier net besproken zijn.
fiebig: Das kann ich nicht sagen, Herr Präsident.
president: Das können Sie nicht sagen. Sie wissen nicht einen Grund anzu-

geben?
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fiebig: Nein, das kann ich wirklich nicht sagen.
president: Warum Deutschland so gehandelt hat? Und es war nicht zum 

Behuf des Besatzungsheeres, nicht wahr?
fiebig: Aber im Wesentlichen doch. Aber ganz entscheidend. Es ist doch so, 

dass sich das Besatzungsheer beständig geändert hat, doch ständig gewechselt 
hat, und das andere waren reine zivile Aufträge auf reiner ziviler, ökonomischer 
Grundlage.

president: Alles was fortgenommen ist, ist das Ihrer Ansicht nach alles für 
die Besatzungsmacht gewesen? Alles was fortgenommen ist und geliefert ist?

fiebig: Von wann ab?
president: ’40 bis ’45.
fiebig: Ja, überwiegend. Das andere ist ja ein reiner ökonomischer Verkehr, 

zum Beispiel Herr Dr. Hirschfeld hat sich ja doch immer in diesen Fragen zus-
ammen mit uns beschäftigt, und es ist mir niemals aufgetaucht, dass der der 
Auffassung war, dass kein Handelsverkehr zwischen uns sein sollte, kein Güter-
verkehr.

president: Dan is het misschien het beste de zitting maar te schorsen tot 10 
juni.

procureur-fiscaal: Nu heb ik net gehoord van mijn ambtgenoot dat dan 
de zaak-Wölk zal zijn, mijnheer de president.1

president: Kunnen wij in een andere zaal?
procureur-fiscaal: Oh, wij zouden een andere zaal kunnen, ja, dat is waar.
president: Juffrouw Boon, dan zullen wij nu de zitting schorsen tot 14 juni.

1  Strafzaak tegen de Duitser Herbert Johannes Wölk, Außenstellenleiter van de Sicher-
heitspolizei en de sd te Rotterdam.
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Openbare terechtzitting van dinsdag 14 juni 1949  
Tweede zittingsdag, aanvang 10.00 uur

president: De zitting is geopend. U bent Richard Fiebig, geboren te Kiel 9 
november 1899, nu gedetineerd. Het hof is samengesteld in dezelfde samenstel-
ling als de vorige maal, dus de geschorste zaak wordt nu voortgezet. Er zijn een 
aantal getuigen, juffrouw Boon, die u opgeroepen hebt.

advocaat: Ja, mijnheer de president.
president: Wie zijn dat?
advocaat: Van Heijst…
president: Het zijn de heren Van Heijst, Kruijff en dr. Leopold.
advocaat: Ja.
president: Zijn dat de enige getuigen die u…
advocaat: Dat zijn de enige getuigen.
president: Die nu aanwezig zijn. En van de kant van het Openbaar Minis-

terie zijn geen getuigen?
procureur-fiscaal: Nee, mijnheer de president.
president: Dan de eerste getuige, deurwaarder. [tot Fiebig] U kunt gaan 

zitten.
advocaat: De heer Van Heijst.
president: Is Van Heijst gehoord? 
Griffier: Van Heijst komt in verklaringen voor, mijnheer de president.
president: Mijnheer Van Heijst, hoe zijn uw voornamen?
getuige van heijst: Johannes Petrus, mijnheer de voorzitter.
president: Johannes Petrus. Ik zie in de dagvaarding: F.W. Dat is dus niet 

juist. Dat is dan een andere Van Heijst. Johannes Petrus van Heijst. En u woont, 
mijnheer Van Heijst?

getuige van heijst: Spoorsingel 79, Delft.
president: Spoorsingel 79, Delft. En uw leeftijd is?
getuige van heijst: Eh…
president: Dat is niet makkelijk?
getuige van heijst: 70 jaar.
president: 70 jaar. En uw beroep?
getuige van heijst: Industrieel.
president: Industrieel. U bent geen familie van Fiebig?
getuige van heijst: Nee, mijnheer de president.
president: U bent geroepen een verklaring in zijn zaak af te leggen. Bent u 

daartoe bereid?
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getuige van heijst: Ja, mijnheer de president.
president: Wilt u dan de eed afleggen dat u de waarheid, niets dan de waar-

heid, de volledige waarheid wilt zeggen?
[Volgt beëdiging van Van Heijst als getuige.]
president: Dank u wel. Juffrouw Boon, wat hebt u mijnheer Van Heijst te 

vragen?
advocaat:  Mijnheer Van Heijst, welk soort bedrijf leidde u tijdens de bezet-

ting?
getuige van heijst: Welk soort bedrijf?
advocaat: Ja.
getuige van heijst: Metaalbedrijf.
advocaat: Welke functie bekleedde u?
getuige van heijst: Algemeen directeur.
advocaat: Is uw bedrijf gedurende de bezetting stilgelegd?
getuige van heijst: In begin wel, dat wil zeggen, in begin, eh… hebben we 

vanzelfsprekend, eh… niet veel gedaan.
advocaat: Wat zegt u?
getuige van heijst: Ik kan mij ’t niet meer zo goed herinneren.
advocaat: Wat noemt u ‘begin’?
getuige van heijst: Ja, het begin in 1940 natuurlijk, nietwaar. Ik weet niet 

meer precies hoe het gelopen is, want het is nu tien jaar geleden. Even kijken, ja, 
stilgelegd was het niet, maar we werkten niet. We maakten toen noodkachel-
tjes, geloof ik, ja.

president: In 1940.
getuige van heijst: In 1940, ja. Nee, nee, niet in 1940 toen de oorlog afge-

lopen was. In 1940 niet, nee, daar ben ik mee in de war. In 1940, toen werkten 
we hoofdzakelijk voor de Artillerie-Inrichtingen ook, en maakten radiatoren en 
ketels. En toen de oorlog uitbrak, toen was de hele boel natuurlijk in de war; 
daar hebben wij met veel minder mensen gewerkt. De eerste veertien dagen, daar 
kwamen de mensen niet op[dagen], dus daar waren niet veel mensen in de fabriek.

advocaat: Dat was alleen in de eerste veertien dagen?
getuige van heijst: Ja.
advocaat: Voerde u voor de bezetting opdrachten uit voor het Staatsbedrijf 

der Artillerie-Inrichtingen?
getuige van heijst: Ja, dat voerden we zeker uit.
advocaat: Deed u dat ook gedurende de bezetting?
getuige van heijst: Gedurende de bezetting deden wij het ook, ja.
advocaat: Deed u dat vrijwillig?
getuige van heijst: Nee, niet vrijwillig. Helemaal niet vrijwillig. We heb-
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ben de opdrachten gekregen ook van de Artillerie-Inrichtingen en we werkten 
altijd voor de Artillerie-Inrichtingen, en dan werkten wij dus samen.

advocaat: Door wie werd u dan gedwongen? Door de Artillerie-Inrichtingen?
getuige van heijst: Door de Artillerie-Inrichtingen niet natuurlijk. Die 

waren alleen maar tussenpersonen, hè. Door de Duitse bezetting vanzelfspre-
kend.

advocaat: Kunt u dat nog nader preciseren?
getuige van heijst: Ja, hoe dat nu precies gegaan is, dat weet ik natuurlijk 

ook niet. Uiteindelijk is er toen een commissie bij ons geweest, ook met de Artil-
lerie-Inrichtingen meen ik ook, en toen zijn we zo van lieverlee voor de Duitse 
bezetting gaan werken.

advocaat: U zegt, daar is een commissie bij u geweest.
getuige van heijst: Ja.
advocaat: Was daar ook iemand van de Artillerie-Inrichtingen bij?
getuige van heijst: Ik geloof van wel, maar zeker kan ik mij ’t niet meer 

herinneren.
advocaat: Kunt u ook ongeveer zeggen tot welk bedrag u opdrachten heeft 

uitgevoerd voor de Artillerie-Inrichtingen?
getuige van heijst: Dat zou ik u niet kunnen zeggen, nee.
advocaat: Heeft u tijdens de bezetting ooit iets met de heer Fiebig te maken 

gehad?
getuige van heijst: Nee. Ik zou zeggen, we hebben wel met hem te maken 

gehad, maar ik persoonlijk niet.
procureur-fiscaal: In oktober ’44 werden daar op last van Fiebig materi-

alen weggehaald bij u?
getuige van heijst: Ja, ja, natuurlijk.
procureur-fiscaal: Dus inzoverre hebt u toch wel iets met Fiebig te maken 

gehad.
getuige van heijst: Ja.
procureur-fiscaal: Met de dienst van Fiebig.
getuige van heijst: Met de dienst van Fiebig vanzelfsprekend.
procureur-fiscaal: Nou ja, juist. Het gaat niet erom, dat u nu met Fiebig 

persoonlijk…
getuige van heijst: Oh ja, kijkt u eens, het is voor mij moeilijk natuurlijk 

om op al die dingen een antwoord te geven. Daarom heb ik eindelijk de dingen 
die wij genoteerd hebben vroeger, heb ik hier opgeschreven. Als ik u dat even 
mag overhandigen?

president: Ja, een ogenblik alstublieft, juffrouw Boon, die vraagt u…
getuige van heijst: Oh, pardon.
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president: U moet wel hierin [de microfoon] spreken, mijnheer Van Heijst. 
U krijgt het gevoel van onbeleefd te zijn, maar het is toch zo… Juffrouw Boon 
vraagt u, en u spreekt maar hierin.

getuige van heijst: Ja, ja.
president: En dan zullen we straks eens kijken wat u verder genoteerd hebt.
advocaat: Bent u veroordeeld na de bezetting voor uw werkzaamheden tij-

dens de bezetting?
getuige van heijst: Helaas wel. Wat noemt u veroordeeld tijdens de bezet-

ting en na de bezetting?
advocaat: Of u na de bezetting veroordeeld bent voor uw werkzaamheden 

tijdens de bezetting?
getuige van heijst: Ja, ja.
advocaat: Dank u.
president: Mijnheer Van Heijst, u bent indertijd gehoord als getuige door 

de heren Walder en Van Aalst. Herinnert u zich dat? Die hebben een onderzoek 
ingesteld.

getuige van heijst: Walder en Van Aalst? Nee, nooit van gehoord.
president: Het zijn rechercheurs geweest.
getuige van heijst: Nee.
president: Het waren rechercheurs van de politie van ’s-Gravenhage en het 

proces-verbaal is afgesloten, als ik het goed zie, in januari ’49. Kent u dat?
getuige van heijst: Nee.
president: Er komt een verklaring van u in voor. Misschien is het beste als 

ik die u dan voorlees… 
getuige van heijst: Ja.
president: … als u niet meer weet dat u gehoord bent. Die verklaring die is 

u voorgelezen… Herinnert u zich dat u gehoord bent?
getuige van heijst: Nee, niet door die personen.
president: Wel door anderen?
getuige van heijst: Ja, anderen wel, ja.
president: Wie waren dat dan?
getuige van heijst: Ja, twee rechercheurs.
president: Twee rechercheurs.
getuige van heijst: Namen weet ik niet.
procureur-fiscaal: Kunnen het Janssen en Van Aalst geweest zijn?
getuige van heijst: Nee, ook niet. Is het misschien een broer van me 

geweest? Ik heb een broer die overleden is.1

1  Josephus Hubertus Maria van Heijst, technisch directeur van J.B. van Heijst, 
geboren 24.05.1886 en overleden 17.03.1949.
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president: “Johannes Petrus van Heijst”…
getuige van heijst: Dat ben ik.
president: …“geboren 9 October 1878 te ’s-Gravenhage”…
getuige van heijst: Ja, dat ben ik.
president: … “directeur van de”…
getuige van heijst: Ja, ja, ja, dat ben ik.
president: … “die aangifte deed”, staat hier, “en verklaarde” aldus. Dan zal 

ik u uw verklaring voorlezen.
getuige van heijst: Ja.
president: En ik wou graag van u vernemen wat er nu juist en wat er niet 

juist van is. “Voor Mei 1940 was ons bedrijf ingericht voor het vervaardigen van 
ketels, stalen ramen en stans- en fraiswerken en oorlogsmateriaal. Wij voerden 
orders uit voor de Hembrug en de [Koninklijke] Marine.”

getuige van heijst: Dat is juist.
president: “Onmiddellijk na de capitulatie kregen wij op onze firma bezoek 

van verschillende Duitse instanties, die op de hoogte wouden komen…”
getuige van heijst: Ja, ja, inderdaad.
president: … “van de inrichting van ons bedrijf”. Ja, is dat nu juist?
getuige van heijst: Ja, dat is juist.
president:  U wist het zo straks niet zo precies, en als u het niet meer zo pre-

cies weet, dan kunt u dat rustig zeggen.
getuige van heijst: Nee, nee, nee, absoluut, dat is waar.
president: Het kan hier fout staan natuurlijk.
getuige van heijst: Verschillende Duitse instanties, dat herinner ik mij heel 

goed.
president: Ja. “Ongeveer einde 1940 werd ons bedrijf, nadat wij verschil-

lende malen besprekingen met leden van de „Rüstungsinspektion“ hadden 
gehad, door de Rüstungsinspektion onder dwang ingeschakeld voor de Duitse 
oorlogvoering te werken.” Weet u dat nog? U hebt het toen verklaard, maar het 
kan wel zijn dat u het nu niet meer weet. “Ongeveer einde 1940 werd ons bedrijf 
nadat wij verschillende malen besprekingen…”

getuige van heijst: Eind ’40… ’41?
president: Eind ’40.
getuige van heijst: 1940, ja, hm.
president: “Nadat wij verschillende malen besprekingen met de leden van 

de Rüstungsinspektion hadden gehad ”. Weet u dat er mensen van de Rüstungs-
inspektion waren?

getuige van heijst: Ja, ja.
president: Van de Rüstungsinspektion.
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getuige van heijst: Daar ben ik nu niet zo zeer bij geweest. Dat was meer 
mijn broer, die had de technische afdeling.

president: Jawel.
getuige van heijst: Maar in ieder geval heb ik dat verklaard.
president: U hebt er een verklaring afgelegd, en nu wou ik weten wat u daar-

over inderdaad kunt meedelen onder ede en wat niet aan het hof.
getuige van heijst: Ja.
president: En “door de Rüstungsinspektion onder dwang ingeschakeld voor 

de Duitse oorlogvoering”.
getuige van heijst: Ja.
president: Maar nu straks, toen juffrouw Boon u vroeg naar dwang, dwang, 

u wist niet precies… maar wat voor dwang was dat? Dat interesseert het hof 
natuurlijk wel om het te weten.

getuige van heijst: Ja, wat voor dwang was dat?
president: Stonden ze met revolvers voor u, of hebben ze gezegd: uw vrouw 

en kinderen…
getuige van heijst: Ja, daar is zo vreselijk veel gebeurd, ja.
president: Maar als je nou onder dwang wordt ingeschakeld, met andere 

woorden tegen je zin, dan onthoud je dat nog wel. Waar bestond die dwang uit? 
Dreiging met sluiting van het bedrijf? Dreiging met wegjagen van de directie en 
in Duitse handen nemen, of, zoals ik zeg, uw vrouw vermoorden en kinderen 
ophangen? U weet het niet meer?

getuige van heijst: Ja, ik weet het waarachtig niet meer.
president: Maar hoe kunt u dan zeggen dat het onder dwang geschied is?
getuige van heijst: Ja, dat was toch allemaal dwang, zou ik zeggen, niet-

waar.
president: Ik zal het u verder voorlezen. “De dwang tot werken bestond 

uit het dreigen, dat als wij niet voor hen wilden werken, wij voor de gevolgen 
moesten instaan.”

getuige van heijst: Oh ja, dat is zo dikwijls gezegd, dat is niet alleen in 
1940 gezegd worden, dat is herhaalde malen gezegd.

president: “Namen van Duitsers die in opdracht van de Rüstungsinspektion 
deze besprekingen hebben gevoerd, zijn mij niet bekend. Wij werden verplicht 
hulzen voor granaten, gereedschappen voor diverse doeleinden te vervaardi-
gen.” Is het juist? “Hulzen voor granaten” en “gereedschappen voor diverse 
doeleinden”.

getuige van heijst: Juist, ja, juist, ja.
president: “Het materiaal voor het vervaardigen daarvan werd ons door de 

Duitsers ter beschikking gesteld.”

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   174Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   174 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



175

bijzonder gerechtshof te ’s-gravenhage, 5de kamer te rotterdam 

getuige van heijst: Ja, hm. Nou, dat was eigenlijk door de Hembrug, 
maar ze gaven het ons. Oh, nee, toch niet, een gedeelte door de Duitsers en een 
gedeelte door de Hembrug. Hoe was dat toch?

president: Gedeeltelijk dus.
getuige van heijst: Ja.
president: “Deze werkzaamheden zijn door ons uitgevoerd tot September 

1944. Ons bedrijf werd toen wegens gebrek aan electrische stroom stilgelegd en 
werkte niet meer voor de Duitsers.” Is dat juist?

getuige van heijst: Dat is juist, ja.
president: En hier volgt nu een gedeelte dat het hof ook van belang acht. Dus 

verzoek ik u goed op te letten of het juist is wat er staat. “Ongeveer October 
1944 kwamen er enige tijd mij onbekende Duitsers bij mij op het kantoor en 
vertelden mij, dat zij in opdracht van de Beauftragte für die Niederlanden des 
Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion Richard Fiebig, de machi-
nes, die in onze fabriek aanwezig waren, kwamen vorderen.”

getuige van heijst: Dat is makkelijk om dat te beantwoorden, dat heb ik 
hier helemaal op schrift.

president: Oh, juist. Dat zullen we dan straks bekijken…
getuige van heijst: Ja.
president:  … maar zoals het hier staat, is het goed?
getuige van heijst: Dat is goed, ja.
president: “Zij vertelden mij, dat ik mijn volle medewerking maar moest 

verlenen”.
getuige van heijst: Ja.
president: Moest u meedoen?
getuige van heijst: Nee. Ja, ja, en ik moest de mensen toespreken, enzo-

voort.
president: Zo niet, wat zou er dan gebeuren? Zoudt u dan gearresteerd 

worden?
getuige van heijst: Ja, mag ik het even voorlezen?
president: Nee, nee, het interesseert mij om het van uzelf te weten.
getuige van heijst: Ja, juist, ja, ja, ja, zeker. Ze waren met zijn vieren of met 

zijn vijven… en ik ken de namen uit mijn hoofd natuurlijk niet, maar de namen 
staan hier wel in. En toen dreigden ze mij, uiteindelijk, dat ik toch de mensen… 
zeiden ze, dat ik de mensen toe moest spreken, dat de mensen kalm moesten 
blijven, dat ze mee moesten helpen aan het afbreken…

president: Demonteren.
getuige van heijst: … aan het demonteren van de machines. En daar ben ik 

al direct gaan zeggen: nee, dat mag ik niet doen en dat kan ik niet doen, en toen 
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begonnen ze te dreigen. Ze zouden me gevangen kunnen nemen, en ja, enfin…
president: Met allerlei dreigementen?
getuige van heijst: Met allerlei dreigementen en toen heb ikzelf gezegd: 

nou, ik sta hier, en het is makkelijker om ze dan ineens mee te nemen.
president: Dus u hebt niet meegewerkt?
getuige van heijst: Absoluut niet.
president: U hebt dus geweigerd om mee te werken?
getuige van heijst: Absoluut. Absoluut.
president: Dat staat hier ook: “Ik weigerde echter mijn medewerking te 

verlenen. De dag daarop werd mijn fabriek omsingeld door leden van de Weer-
macht.”

getuige van heijst: Juist, ja.
president: “Andere Duitsers kwamen de fabriek binnen en het nog aanwe-

zige personeel in de fabriek werd gedwongen de machines te demonteren.”
getuige van heijst: Juist, ja.
president: De mensen die moesten meedoen, die wouden niet?
getuige van heijst: Die moesten meedoen.
president: Wouden die niet, of wouden ze wel?
getuige van heijst: Nee, absoluut niet.
president: “Toen het grootste gedeelte van de machines was weggehaald, 

kreeg ik een Anforderungsbescheid, hetwelk was getekend door de Aussenstel-
lenleiter des Beauftragten für die Niederlande des Reichsministers für Rüstung 
und Kriegsproduktion, Richard Fiebig, Blink.”

getuige van heijst: Ja. Dat was ons van de instanties, van onze instanties 
natuurlijk gezegd, dat we niets mochten afgeven, of we moesten een bewijs 
daarvoor krijgen.

president: U kreeg in ieder geval een Anforderungsbescheid.
getuige van heijst: Ja, ja.
president: En die was getekend door Blink, staat hier. “Een fotocopie van 

bedoeld bewijs stel ik U hierbij ter hand”, en dat is dan bij het dossier onder 
B3-A20. Juffrouw Boon, daar doe ik dan meteen mededeling van. “De machi-
nes zijn naar verschillende adressen in Duitsland gezonden.”

getuige van heijst: Ja.
president: “Of alles daar is aangekomen, is niet bekend. Betaling voor de 

weggevoerde machines hebben wij nooit ontvangen.”
getuige van heijst: Nee, wij hebben geweigerd om ze te ontvangen.
president: Hoe dan? Vertelt u eens? Is die u aangeboden?
getuige van heijst: Ja, ze hebben er zelf op aangedrongen om rekeningen 

te sturen.
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president: Nu ja, goed, dat is nog geen betaling ontvangen.
getuige van heijst: Nee, nee, we hebben het op grond van de…
president: U hebt geen rekeningen gestuurd?
getuige van heijst: Wij hebben geen rekeningen gestuurd.
president: Maar is u betaling aangeboden? In geld? Zo, daar heb je je geld! 

Of een cheque?
getuige van heijst: Nee, dat is niet gebeurd. Wij hebben geen rekeningen 

gestuurd en we weigerden ook om het geld te ontvangen.
president: Maar het geld is u aangeboden? U hebt gezegd: als het geld komt, 

dan willen wij het niet hebben.
getuige van heijst: Ja, absoluut. Dat hebben we zeker gezegd.
president: “Ik had aan niemand het recht of de toestemming gegeven 

bedoelde machines die mij geheel in eigendom toebehoorden, weg te voeren.” 
De schade van deze wegvoering bedraagt 506.000 gulden. Kan dat?

getuige van heijst: Dat zou kloppen, ja.
president: “Via de Rüstungsinspektion zijn verschillende leden van ons per-

soneel verplicht te werk gesteld op fabrieken te Duitsland.” Dat is uw verklaring 
hier. Dus die verklaring geeft juist weer, wat u meedelen kan?

getuige van heijst: Absoluut. Ik hoef er geen woord van terug te trekken. 
Alleen dat is hier nog een beetje duidelijker [doelt op zijn meegebracht rapport].

president: Nou, dat stuk, dat kunt u dan aan juffrouw Boon geven, als die 
er belang in stelt. [tot Boon] Hij heeft thuis een verklaring opgeschreven. Heeft 
een van de heren nog iets te vragen?

procureur-fiscaal: Nee, mijnheer de president.
president: Dan wordt u bedankt, mijnheer Van Heijst.
fiebig: Ich hätte noch gern eine Frage gestellt. Verzeihung, Herr Zeuge, Sie 

sagen: Sie sind bedroht worden, wenn Sie nicht an der Rückführung mitar-
beiteten. Gleich hinterher haben Sie aber gesagt, Sie haben sich geweigert und 
sind nicht verhaftet worden. Auf der einen Seite sagen Sie, Ihnen ist mit der 
Verhaftung gedroht worden falls Sie nicht mitarbeiteten, aber Sie haben sich 
dann geweigert, und Sie sind nicht verhaftet worden. Sie müssen doch auch wis-
sen, wer da gewesen ist. Sie sind doch vierundhalb Jahre von einer Dienststelle 
betreut worden. Können Sie noch sagen, welche Dienststelle das war? Waren 
das Herren in Uniform, oder in Zivil?

getuige van heijst: Herren in Uniform.
fiebig: Ja. Von welcher Dienststelle waren die denn in Uniform?
getuige van heijst: Van de Rüstung, meen ik, nietwaar?
fiebig: Ja, von der Rüstungsinspektion. Kennen Sie meine Dienststelle? 

Haben Sie mit der irgendwie zu tun gehabt?

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   177Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   177 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



178

het proces-fiebig

getuige van heijst: Ich?
fiebig: Ja, oder mit der Dienststelle.
president: Met de Dienststelle Fiebig, bedoelt verdachte, niet met Fiebig zelf.
getuige van heijst: Met de Dienststelle Fiebig hebben we, ja, dat ging alle-

maal over Fiebig, nietwaar?
president: U hebt een Anforderungsbescheid gekregen, is het niet?
getuige van heijst: Ja, mijnheer de voorzitter.
president: Nou, en dat Anforderungsbescheid van wie kwam dat? Dat is 

B3- A20? De fotokopie is hier bij de stukken. Maar, verdachte, u weet toch, dat 
hier een Anforderungsbescheid van uw Dienststelle bij…

fiebig: Verzeihung, Herr Präsident, ich habe ja nicht nach der Anforderung 
gefragt, sondern ich habe gefragt vom wem der Zeuge vierundhalb Jahr betreut 
ist, und von wem er bedroht worden ist,…

president: Oh, juist.
fiebig: … und ob das Herren in Zivil waren, oder in Uniform? Also ich 

frage ja gar nicht um die Frage des Anforderungsbescheides. Ich habe, ja, in 
der ganzen Voruntersuchung erklärt, dass ich zu der ganzen Angelegenheit 
selbstverständlich stehe. Es handelt sich hier nur darum, ich werde in Punkt 
1 der ‘dagvaarding’ beschuldigt, dass ich eine Politik der Drohung durchge-
führt habe. Ich möchte jetzt von dem Herrn Zeugen wissen, ob ich jemals, oder 
jemand meiner Dienststelle, gedroht habe. Jetzt sagt der Zeuge hier bei der 
Anforderung durch meinen Außenstellenleiter wäre er bedroht worden mit Ver-
haftung falls er sich weigert mitzuarbeiten. Gleichzeitig sagt der Herr Zeuge, er 
hätte sich geweigert mitzuarbeiten, er ist aber nicht verhaftet worden. Das ist 
doch ein Widerspruch.

president: Dat is geen Widerspruch.
fiebig: Ja.
president: Je kunt ook dreigen en niets doen.
fiebig: Ja, das ist ein…
president: Ik kan toch elk ogenblik dreigen en…
fiebig: Ja, Verzeihung, Herr Präsident…
president: Dat deden de Duitsers heel veel.
fiebig: Verzeihung, Herr Präsident, der Herr Zeuge hat aber auch gesagt, er 

wäre schon gezwungen worden 1940, unter Zwang.
president: Maar hij had het over wegvoeren, daar spreekt hij over en daar 

zegt die: daar ben ik bedreigd.
fiebig: Verzeihung, Herr Präsident…
president: U wilt toch niet betwisten dat door uw Dienststelle herhaaldelijk 

gedreigd is?
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fiebig: Von meiner Dienststelle ist nicht gedroht worden.
president: Dan kent u de stukken niet, dan zal ik het u straks voorlezen.
fiebig: Bitte?
president: Dan kent u de stukken niet, dan zal ik ze u straks voorlezen. Er 

is voortdurend gedreigd.
fiebig: Ich frage ja den Herrn Zeugen, also ich möchte von dem Herrn Zeu-

gen eine Antwort auf meine Frage haben, wer gedroht hat, und ob das Leute in 
Zivil waren, oder in Uniform. Meine Dienststelle trug keine Uniform. Der Herr 
Zeuge hat erklärt, es waren Leute in Uniform von der Rüstungsinspektion. Ich 
habe auch den Herrn Zeugen gefragt, von wem er vierundhalb Jahr betreut 
worden ist. Darauf hat er erklärt von der Rüstungsinspektion.

president: Dat heb ik allemaal gehoord, dat heb ik allemaal gehoord.
fiebig: Ja.
president: Vraagt u maar.
fiebig: Ja, dann sind Sie gefragt worden, ob Ihnen Bezahlung angeboten 

worden ist. Sie sagen, Sie sind aufgefordert worden, dass Sie eine Rechnung 
einschickten. Und Sie haben keine Rechnung eingeschickt?

getuige van heijst: Nee.
fiebig: Ja, weshalb haben Sie keine Rechnung eingeschickt?
getuige van heijst: Nein.
fiebig: Ja, weshalb nicht?
president: Waarom niet?
getuige van heijst: Omdat het ons verboden was.
president: Door wie?
getuige van heijst: Door de mensen met wie wij te maken hadden.
president: Wie waren dat?
getuige van heijst: Ja, van de, van de… van wie ging dat uit? Het was ons 

uitdrukkelijk verboden om iets vrijwillig af te geven, nietwaar, en zo gauw we 
een factuur zouden schrijven, dan zouden we strafbaar wezen, zo is het eigen-
lijk.

president: Hebt u het verstaan?
fiebig: Ja, aber, Herr Zeuge, Ihnen ist doch mit der Frage, eine Rechnung 

einzuschicken auch Bezahlung angeboten worden. Denn wozu müssten Sie 
sonst eine Rechnung einschicken?

getuige van heijst: Nee, waarachtig niet, geld is ons nooit aangeboden 
geworden. Zelfs daar is er nog getracht om ons… daar waren er toen mensen 
die werden gestuurd door die instantie dan en toen verplichtten ze ons nog om 
de mensen die daar gestuurd waren…

president: Om de kosten te betalen.
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getuige van heijst: En daar hebben we nog heel wat moeite en zorg erover 
gehad, en op een gegeven ogenblik, ik was toen ziek en ik bleef in mijn bed, toen 
kwam de bedrijfsleider van ons, die kwam naar ons toe en die was bedreigd. Ze 
zouden hem beslist vandaag nog gevangen nemen als die mensen niet uitbetaald 
zouden worden.

procureur-fiscaal: Beschouwde u dat als roof, wat daar gebeurde?
getuige van heijst: Ja, vanzelfsprekend.
procureur-fiscaal: Ja, dat is het ook. Ik wou alleen maar weten…
getuige van heijst: Ja, absoluut, natuurlijk, absoluut.
procureur-fiscaal: … het was uw eigendom en het werd tegen uw wil 

weggehaald.
getuige van heijst: Absoluut, helemaal, maar ook helemaal. We hebben 

ons verschrikkelijk er tegen verzet. We hebben natuurlijk gevaar gelopen. Nou 
ja, uiteindelijk, ze hebben me niet doodgeschoten en ze hebben me niet gearres-
teerd.

procureur-fiscaal: De fabriek is omsingeld en onder dwang is de rommel 
weggehaald.

getuige van heijst: Ja.
procureur-fiscaal: De rommel: er zijn machines weggehaald.
getuige van heijst: Dat is geen rommel.
procureur-fiscaal: Nee, inderdaad.
fiebig: Der Herr Procureur meint, die Fabrik sei umzingelt gewesen, Sie 

haben aber gesagt, es wären nur einige Herren gekommen.
procureur-fiscaal: De dag daarop, de dag daarop.
getuige van heijst: De dag daarop is de hele zaak, werd alles afgezet. Ik 

mocht mijn eigen fabriek niet meer uit. En ik moest een bonnetje hebben van 
iemand die ervoor aangewezen was om me uit mijn fabriek te laten.

president: Verdachte, kunt u een rekening noemen die wel ingezonden is, 
die betaald is?

fiebig: Wollen Sie es bitte übersetzen, ich verstehe nicht?
tolk: Können Sie eine Rechnung angeben, die Sie bekommen haben, und die 

beglichen wurde?
fiebig: Ich habe keine Rechnung bekommen, weil ich dafür nicht zuständig 

war. Von uns aus ist nur die Kontrolle der Ausstellung der Anforderungsbe-
scheide durchgeführt worden. Das andere war nicht unsere Aufgabe. Wir haben 
nur immer wieder darauf gedrängt, dass Rechnungen ausgestellt wurden, und 
dass auch bezahlt wurde. Ich kenne eine ganze Reihe Fälle, wo Zug um Zug 
bezahlt worden ist. Aber…

president: Heeft u nog een vraag aan deze getuige te stellen?
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fiebig: Nein, danke schön.
president: Dank u wel, mijnheer. U kunt gaan zitten. Juffrouw Boon, mag 

zeggen of de getuige moet blijven of kan weggaan.
advocaat: Ik heb geen bezwaar als de getuige wil weggaan.
president: [tot de procureur-fiscaal] U ook niet? [tot Van Heijst] Dan kunt 

u, als u dat wenst, gaan.
advocaat: Is het mogelijk dat mijn cliënt een glas water krijgt?
president: Ongetwijfeld.
[Volgende getuige]
president: Wat zijn uw naam en voornaam?
getuige kruijff: Gerard Kruijff.
president: De Kruijff.
getuige kruijff: Kruijff alleen.
president: Oh, Kruijff.  K r u ij f f, is dat juist? En uw leeftijd, mijnheer De 

Kruijff, mijnheer Kruijff?
getuige kruijff: 7 Juni 1904.
president: U bent net jarig geweest. Dan is u 45 jaar nu. U woont in Soest?
getuige kruijff: Daar woon ik.
president: En uw beroep is?
getuige kruijff: Fabrikant in metaalwaren.
president: U bent geen familie van verdachte?
getuige kruijff: Nee. 
president: U bent geroepen om een verklaring af te leggen in zijn zaak. Bent 

u daartoe bereid?
getuige kruijff: Ja.
president: Wilt u dan de eed…
getuige kruijff: Kan ik een belofte afleggen alstublieft, edelachtbare?
president: Waarom wilt u een belofte afleggen?
getuige kruijff: Omdat ik doopsgezind ben.
president: U bent doopsgezind. Wilt u dan nazeggen: dat beloof ik.
getuige kruijff: Dat beloof ik.
president: Juffrouw Boon, wat wilt u mijnheer Kruijff vragen?
advocaat: Mijnheer Kruijff, is het juist dat u enige functie bekleedde bij de 

[economische] collaboratie-afdeling van de PRA?
getuige kruijff: Ja, inderdaad.
advocaat: Welke functie had u daar?
getuige kruijff: Ik was aanvankelijk hoofd van de afdeling Oost, collabo-

ratie-onderzoek, in de provincie Utrecht.
advocaat: U hebt daar natuurlijk de [economische] collaboratiezaken 

behandeld.
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getuige kruijff: Inderdaad.
advocaat: Was uw indruk dat deze collaboratie onvrijwillig of vrijwillig 

werd verleend tijdens de bezetting?
getuige kruijff: In den beginne is het zo geweest, dat vrijwel het hele 

bedrijfsleven – voor zover ik dat in de verschillende zaken heb kunnen onder-
zoeken – met de pet in de hand gegaan is naar de Duitse instanties om te vragen 
of ze alstublieft mochten werken. Ik heb hiervan brieven gezien.

procureur-fiscaal: Wilt u tegen de president praten, want ik wil het ook 
graag horen? Als u zo praat, dan kunt u zich toch verstaanbaar maken via de 
[wire] recorder.

getuige kruijff: Ik heb inderdaad gevonden diverse brieven waaruit bleek 
dat men in den beginne althans vroeg om werk, voor de Duitsers te mogen 
werken.

president: U hebt een aantal brieven gevonden, ja. En u spreekt over het héle 
bedrijfsleven. Hebt u diverse brieven van het hele bedrijfsleven gevonden?

getuige kruijff: Ik  heb uit het bedrijfsleven brieven gevonden van de 
metaalindustrie, van de bouwmaterialenhandel.

president: Ja, daar zijn er brieven geweest, dat hoeft u niet te verklaren, dat 
weten we allemaal.

getuige kruijff: Waar ik de brieven zelf van gezien heb.
president: Ja, ja, u spreekt over het héle bedrijfsleven, dat is niet juist.
getuige kruijff: Voor zover ik het heb kunnen beoordelen uit allerlei soor-

ten zaken van verschillende grondslag, dus nv’s, eenmanszaken, kleine en grote 
aannemers. Uit zaken, die wij onderzocht hebben is dit gebleken, dat men in het 
begin van de bezetting gevraagd heeft: mogen we alstublieft werken? En als dat 
werk niet mogelijk was om…

president: Welke percentage van het hele bedrijfsleven had u onder ogen 
gehad?

getuige kruijff: Dat is heel lastig te zeggen, edelachtbare, want in den 
beginne heb ik in Amersfoort gewerkt en had ik uiteindelijk een beperkt rayon 
dat ik te onderzoeken had. Maar later ben ik overgegaan naar het kantoor in 
Utrecht, heb toen het grootste deel van Utrecht-Oost ook nog behandeld en 
daarna ben ik overgegaan naar Amsterdam, waar mij allerhande zaken in han-
den geweest zijn.

president: Hoeveel zaken hebt u in totaal, denkt u, behandeld?
getuige kruijff: Dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Vooral niet, omdat op 

het laatst, eind ’47 en begin ’48, ik in Amsterdam opdracht had om heel veel 
dossiers voorlopig te bestuderen, en te kijken: zijn dit zaken die voor verdere 
behandeling in aanmerking komen of niet? En dit aantal is vrij groot geweest.
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president: Ja, als u het goed bestudeerd hebt, kan het niet zo vreselijk groot 
zijn. Ik ken collaboratiedossiers ook en dat neemt ontzaglijk veel tijd om ze te 
bekijken.

getuige kruijff: Daar zijn ook hele dunne dossiers bij geweest. Ik heb soms 
wel eens uit de archiefkasten op een dag, zonder dat ik de zaak vluchtig hoefde 
te doen, een honderd dossiers door kunnen werken. Dat waren zeer dunne dos-
siers. De grote zaken, dat ging natuurlijk niet per honderd in een dag. Daar had 
je wel een paar dagen nodig…

procureur-fiscaal: Gewaagden de dunne dossiers van enige collaboratie?
getuige kruijff: Daar waren soms wel gevallen bij, die een aanwijzing gaven 

voor collaboratie. Een levensmiddelenzaak waarvan uit de Duitse archieven te 
voorschijn gekomen zijn alle mogelijke bestelbonnen, lever dit en lever dat. Deze 
zaken zijn praktisch gesproken niet voor een nader onderzoek in aanmerking 
gekomen.

president: Ik heb er nu een indruk van gekregen. Juffrouw Boon stelt op het 
ogenblik de vragen. Neemt u mij niet kwalijk dat ik u interrumpeerde, juffrouw 
Boon.

advocaat: Zijn u gevallen bekend waarin deze collaboratie van Duitse zijde 
door dwang is verkregen?

getuige kruijff: Dat is niet geweest in het allereerste begin, dit is pas later 
gekomen. En het is niet precies te zeggen, volgens mijn ervaring tenminste, 
wanneer dat precies begonnen is, want de dwangmaatregelen zijn langzaamaan 
gekomen. Als ik me goed herinner, is dat eigenlijk pas begonnen in ’42, voor 
zover ik het heb kunnen nagaan, dat er van dwang sprake was. Toen kreeg men 
de volgende figuur: de verschillende bedrijven, en vooral de kleinere bedrij-
ven, die moesten opgeven hoeveel percentage van het werk wat ze verrichtten 
gemaakt werd ten bate van Duitse instanties, dus bijvoorbeeld opdrachten van 
de Rüstungsinspektion en opdrachten van de Zentralauftragstelle. En bij dit 
onderzoek werd soms gezegd: denk eraan, dat je Duitse opdrachten krijgt, want 
anders wordt je bedrijf gesloten. Ik mag misschien even hier naar voren brengen 
dat dat, wat ik nu zeg, dat dit een persoonlijke ervaring is uit mijn eigen bedrijf 
en ik heb dat getest met de ervaring van andere mensen, en die hebben een over-
eenkomstige ervaring opgedaan.

president: Hebt u enige indruk, enig idee van hoeveel bedrijven gesloten 
zijn?

getuige kruijff: Het zijn vele honderden geweest, edelachtbare, misschien 
wel duizenden. Ik moet natuurlijk… Waar ik geïnformeerd heb, is hoofdzakelijk 
geweest in de metaalnijverheid, omdat ik daar zelf ook werkte. Maar ik weet wel, 
dat de verschillende ambtenaren die geweest zijn bij mij, gezegd hebben dat dat 
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duizenden geweest zijn. Men heeft hierin voornamelijk getroffen die bedrijven 
die… uitsluitend getroffen de bedrijven die geen Duitse opdrachten hadden en 
ook de kleinere bedrijven. In het begin was het zo dat men zei: zorg dat je Duitse 
opdrachten krijgt. Na enige tijd is het geworden: zorg dat je tenminste 50 % aan 
Duitse opdrachten hebt, en later is het nog hoger geworden. Als je dat aantal, 
dat percentage van Duitse opdrachten niet had dan ging je bedrijf onherroepelijk 
dicht en die mensen die daar werkten, die zouden moeten onderduiken dus.

president: En als ze niet onderdoken?
getuige kruijff: Ja, dan was natuurlijk de mogelijkheid dat ze naar Duits-

land zouden gaan.
procureur-fiscaal: Gaan? Weggevoerd worden, bedoelt u.
getuige kruijff: Inderdaad. Dat werd natuurlijk aan alle kanten zoveel 

mogelijk voorkomen, maar dat was voor verschillende kleinere ondernemingen 
niet mogelijk, financieel om dit te voorkomen.

procureur-fiscaal: Dus u kreeg de indruk uit dit onderzoek, dat alles was 
ingesteld op de Duitse oorlogvoering.

getuige kruijff: Inderdaad. Dat was na ’42 zeer beslist.
procureur-fiscaal: Na dat zoet gefluit, zoals we dat ook van Seyss-Inquart 

eerst gehoord hebben, ik bedoel de hele lijn van de Duitse politiek is ook in eco-
nomisch opzicht hier doorgevoerd.

getuige kruijff: Juist, volkomen. Men heeft ook van Duitse zijde getracht 
dikwijls vrijwillig die opdrachten te laten aanvaarden. En wanneer dat niet 
vrijwillig ging, zijn er bedreigingen geuit. Ik kan hier spreken over mijn per-
soonlijke ervaring, dat ik bij de Rüstungsinspektion ontboden werd met de 
mededeling: ik moest een groot aantal verkeersborden maken voor het bezette 
Russische gebied en hiervoor moest ik dan maar opgeven, wat de prijs was en de 
hoeveelheid materiaal die ik nodig had, en dan moest ik maar meteen beginnen. 
Toen heb ik gevraagd of gezegd: ik heb geen materiaal, dus ik kan niet begin-
nen, waarop me geantwoord werd van het bureau van het Rüstungsinspektion: 
u hebt wel materiaal, want hier hebben we de staat van het Rijksbureau voor 
Metalen en u hebt zoveel materiaal liggen, dus u kunt wel beginnen. Toen heb 
ik alleen maar dit geantwoord: dat ik deze toewijzing van materiaal van het 
Rijksbureau gekregen had onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het materi-
aal alleen gebruikt mocht worden voor de opdrachten waarvoor het werkelijk 
bestemd was. En dat was in dit geval voor rijks-, gemeentelijke instellingen, 
voor openbare nutsbedrijven, zoals waterleidingen.

president: Dus niet voor verkeersborden.
getuige kruijff: Geenszins. Toen heeft men mij gezegd, dan zullen we wel 

zorgen dat wij uit Berlijn een materiaaltoewijzing krijgen. Die materiaaltoewij-
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zing is uiteindelijk niet gekomen en toen men bericht had in Den Haag, dat de 
materialen daarvoor niet werden toegewezen, werd ik ontboden en werd me mee-
gedeeld dat er voldoende materiaal in Nederland aanwezig was, en als het niet 
toegewezen mocht worden, dat ik het zou moeten kopen op de zwarte markt en 
ik mocht dan boven de prijs die ik betaalde 10 % extra in rekening brengen, en 
daarbij werd gezegd, dat ik wel rekening moest houden wanneer ik niet voorzien 
was van voldoende Duitse opdrachten, dat het bedrijf dan gesloten zou worden.

procureur-fiscaal: Kunt u ook aan het hof verklaren, de dwang, die dan in 
’42 naar uw ervaring is ontstaan, hoe die mogelijk is geworden als dat bedrijfs-
leven dan toch zo vrijwillig collaboreerde, vrijwillig de opdrachten aanvaardde? 
Dan was de dwang toch helemaal niet nodig?

getuige kruijff: Men wilde steeds meer hebben, want er bestond in Duits-
land, toen hoe langer hoe meer mensen opgeroepen werden voor militaire 
dienstplicht, een grote behoefte aan allerlei artikelen die men ook voor de oor-
logvoering nodig had. En de vrijwilligheid hier in Nederland had zijn plafond 
bereikt en toen was men verplicht te zeggen: nu moeten we de andere bedrijven 
gaan dwingen.

procureur-fiscaal: Ziet u de vrijwilligheid in de eerste periode ook niet 
als een gevolg van de inval van Duitsland in Nederland? Ik bedoel: de overzeese 
grondstoffen, de overzeese orders waren weggevallen. Men was afgesneden van 
een gedeelte van de exportmarkt. Men kon niet meer exporteren naar welk land 
overzee dan ook, zodat dus eigenlijk door de oorlog een zekere – we kunnen 
daarover praten hoe groot, hoever –  een zekere noodzaak was ontstaan om het 
bedrijf in gang te houden, om bij de Duitsers aan te kloppen om orders.

getuige kruijff: Dit is inderdaad het geval. 
procureur-fiscaal: Want het is toch ook zo dat zonder de Duitse inval de 

Duitse orders niet gekomen waren.
getuige kruijff: Dan waren ze zeer beslist niet gekomen. Maar direct, een 

van de eerste maatregelen van de Duitsers is geweest: het verbod van ontslag.
procureur-fiscaal: Ja.
getuige kruijff:  De afvoermogelijkheid, de uitvoermogelijkheid van de 

producten kwam praktisch gesproken te vervallen.
procureur-fiscaal: Alleen naar Duitsland.
getuige kruijff: Dus daar kwam bij: men mocht geen mensen ontslaan. 

Wat moet men dan als groot bedrijf doen? Trachten vast te houden en voort te 
zetten. En hoe lang kunnen we dat uitzingen?

procureur-fiscaal: Dus, als het toen geen persoonlijke dwang was, geen 
dwang van de Duitsers met bedreiging van bedrijfssluiting of met persoonlijke 
maatregelen van gijzeling of wat dan ook, was het toch wel een meer grotere 
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dwang en meer gehele dwang door de oorlogsnoodzaak, door de oorlog.
getuige kruijff: Ik weet zeker, dat een groot aantal bedrijven toen in het 

begin van de oorlog niet vrijwillig voor de Duitsers zouden zijn gaan werken. 
Die zijn er zeer beslist. Dat weet ik, dat heb ik ondervonden in de onderzoeken. 
Er zijn een aantal bedrijven die in den beginne geaarzeld hebben en gezegd 
hebben: we moeten dit niet doen. Maar toen al die Nederlandse militairen weer 
terugkwamen, en ze terugkwamen ook in hun betrekking, en daar de bedrijven 
zaten met een tekort aan afzetgebied, toen zijn ze als het ware gedwongen. En 
nu komt er alleen dit bij: in den beginne hebben die bedrijven die geaarzeld 
hebben, dit schoorvoetend gedaan, maar toen de zaak eenmaal ging draaien, en 
toen bleek dat er zeer grote winsten mee te halen waren, toen hebben ze gezegd: 
nou, laten we nu ook maar volop gaan werken.

advocaat: Mijnheer Kruijff, u spreekt hier van dwang die uitgeoefend is. Is 
deze dwang door de Rüstungsinspektion uitgeoefend?

getuige kruijff: De Rüstungsinspektion heeft verschillende bepalingen 
uitgevaardigd. En die moesten worden uitgevoerd met medewerking van de 
verschillende Rijksbureaus. De Zentralauftragstelle heeft nooit, voor zover 
mij bekend, enige dwang gebruikt, maar de Rüstungsinspektion had als het 
ware het beheer over het bedrijfsleven en kon ook op een ogenblik een bedrijf 
in beslag nemen. Dit is ook bij mij persoonlijk gebeurd: de Rüstungsinspek-
tion heeft het bedrijf in beslag genomen en heeft daarvoor ingeroepen de 
medewerking van de Rijksbureaus. Het Rijksbureau heeft inderdaad, dat is 
mijn persoonlijke ervaring, getracht zoveel mogelijk deze zaak tegen te wer-
ken. Want toen een commissie van drie mensen, waarvan één mijnheer van 
de Rüstungsinspektion, één van het Rijksbureau voor Non-Ferro, en één van 
IJzer en Staal, naar mijn huis gestuurd werden of naar mijn kantoor gestuurd 
werden om daar de machines op te nemen en de waarde te taxeren, toen zijn 
ze met zijn drieën in Soest aangekomen en ze hebben gezegd: weet je wat, laten 
we eerst een kopje koffie gaan drinken. En de mijnheer van IJzer en Staal heeft 
gezegd: ik heb hier nog een kennis, daar ga ik even naar toe. De kennis dat was 
ik, want ik was geen kennis, maar hij is naar me toegekomen en heeft gezegd: 
denk eraan, dat en dat staat je te wachten. Geef de waarde van je machines 
op voor minstens zoveel, want anders worden ze je afgenomen en als schroot 
verkocht. En hebben ze de bepaalde waarde boven de 70 % dan mag je ze 
houden en dan worden ze geregistreerd door de Rüstungsinspektion en die zal 
naar behoefte uit het bedrijf de machines weghalen. Mij werd dan opgegeven 
een percentage…

rechtsgeleerd raadsheer oonincx: Zijn uit uw bedrijf ook machines 
weggenomen?
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getuige kruijff: Pardon?
rechtsgeleerd raadsheer oonincx: Zijn uit uw bedrijf ook machines 

weggenomen?
getuige kruijff: Ja, wanneer men op een ogenblik een aanvraag kreeg uit 

Duitsland of van een fabriek in Nederland die voor de Wehrmacht of voor 
een Duitse instantie werkte: ‘we hebben een machine nodig’, dan ging men bij 
de Rüstungsinspektion kijken, laten we zeggen, een pers van zoveel ton, waar 
hebben we persen staan? En dan werden de persen daarna uitgelicht. Van elke 
machine was een kaart en dan kwamen de kaarten tevoorschijn: daar staat een 
machine, daar halen we ze.

procureur-fiscaal: Mag ik even een opmerking maken aan het adres van 
juffrouw Boon: ik hoop toch niet, dat u nu alles gaat schuiven op de rug van de 
Rüstungsinspektion. Deze verdachte is voorzitter van de zogenaamde Rübeko 
geweest, die bij de Rüstungsinspektion ‘eingegliedert’ was.

advocaat: Ik geloof, dat dat daar niets mee te maken heeft. Hij was geen 
voorzitter, en zoals hijzelf zegt geen Vorgesetzter van de Rüstungsinspektion. 
Hij was alleen na een zekere datum, in 1943, ik weet niet precies...1 Ik krijg 
de indruk van mijnheer Kruijff dat dit voor die datum is, wat hij nu verteld 
heeft.

getuige kruijff: Nee, nee.
advocaat: Is dat na die datum?
getuige kruijff: In 1943. Mijn eigen bedrijf is officieel gesloten op 16 juni 

’43. En toen daarna, toen is het in beslag genomen. En toen is de ot in het bedrijf 
gekomen.

procureur-fiscaal: En toen zat de Rüstungsinspektion onder de Rübeko, 
onder de Rüstungs- und Beschaffungskommission.

advocaat: De Rüstungsinspektion is tot de eind van de oorlog een zelfstan-
dig iets geweest.

procureur-fiscaal: Voor wat betreft het bezette gedeelte van Nederland.
advocaat: Als apparaat van het ministerie van Speer.
procureur-fiscaal: Dat moet u dan maar aantonen.
advocaat: Dat zal ik aantonen.
procureur-fiscaal: Ik zal het tegendeel bewijzen.
advocaat: Dat zal u moeilijk vallen.
president: Juffrouw Boon, hebt u nog vragen aan de getuige te stellen?
advocaat: Ja, mijnheer de president. Mijnheer Kruijff, zijn u gevallen bekend 

1  De advocaat doelde kennelijk op het voorzitterschap van de Rübeko dat Fiebig per 
01.03.1943 bekleedde.
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waarin aannemers en bunkerbouwers zich hebben verscholen achter richtlijnen 
door dr. Hirschfeld verstrekt?

getuige kruijff: Uit mijn eigen onderzoeken is mij dat nauwelijks gebleken. 
De verschillende aannemers hebben zich natuurlijk allemaal beroepen op de 
mededelingen, de richtlijnen die door dr. Hirschfeld gegeven zijn. Daar hebben 
ze zich allemaal op beroepen, maar ik kreeg steeds de indruk dat zij dit meer 
gedaan hebben om zich een houding te geven en om zich te verontschuldigen, 
want daar is in een enkel geval, wat ik persoonlijk onderzocht heb, werke-
lijk gebleken dat het hun inderdaad te doen was om de juiste houding aan te 
nemen. Ze hebben gezocht, ja, generaal Winkelman heeft dit gezegd en mijn-
heer Hirsch feld heeft dat gezegd. Ja, en als Winkelman, ja, als we dat nu gaan 
doen, dan zitten we vast. En als Hirschfeld, dat is toch ook een autoriteit, als 
we die gaan opvolgen dan kunnen we gaan werken. Toen heeft men zeer gaarne 
de verklaringen van dr. Hirschfeld aangenomen. Daar hebben verschillende 
mensen zich terloops op beroepen.

president: De richtlijnen van dr. Hirschfeld die dan verplichtend waren, die 
hebt u niet een rol zien spelen…

getuige kruijff: Nee.
president: … maar eenvoudig de uitlatingen…
getuige kruijff: Ja, men heeft zich er terloops op beroepen, maar in de 

onderzoeken die ikzelf gehad heb, is dit nooit als zeer belangrijk punt naar 
voren gekomen.

president: En dr. Hirschfeld heeft dus geen richtlijnen gegeven, die heeft 
alleen uitlatingen gedaan.

getuige kruijff: Uitlatingen gedaan waarop, men… tenminste verschil-
lende mensen zich hebben beroepen. Ik heb bijvoorbeeld een proces meege-
maakt waar dat als een zeer belangrijk punt naar voren kwam, maar in de 
onderzoeken die ikzelf gehad heb, is dat eigenlijk niet… heeft dat geen grote rol 
gespeeld.

advocaat: Zijn deze mensen dus aannemers en dergelijken vervolgd of…
getuige kruijff: Jazeker, deze zijn ook vervolgd.
advocaat: Weet u ook iets van de inhoud van deze richtlijnen, van deze 

uitlatingen af?
getuige kruijff: Nou, een van de dingen, die mij wel het meest getroffen 

heeft, en dat is eigenlijk al in het begin van de bezettingstijd, dat wij daar ook 
wel eens over gesproken hebben in de kringen van de illegaliteit, dat het begrip 
stations- en transportmogelijkheden, dat dat bijvoorbeeld werd uitgebreid tot 
vliegvelden. En dat men zei: ja, een vliegveld, dat is eigenlijk maar een station. 
Daar heeft men zich ook in de kringen van de illegaliteit, toen dat zo gezegd 
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is, toen dat bekend werd, heeft men zich zeer over verbaasd. Maar dat speelde 
eigenlijk bij deze mensen geen rol. Het was hun om het werk te doen en om de 
verdiensten. En ze hebben gewoon gezegd dit: als die en die, en dan kwamen 
er grote bedrijven naar voren, als die mogen werken, dan mogen wij als kleine 
baasjes dat ook doen.

advocaat: U zegt: uitbreiding van het begrip station tot vliegveld. Is dat van 
dr. Hirschfeld uitgegaan?

getuige kruijff: Ik herinner mij onder andere, om u hier even naar te ver-
wijzen, het proces tegen de Amsterdamsche Ballastmaatschappij.1 Daar is dit 
volledig in besproken en uitgewerkt.

president: Heeft juffrouw Boon nog andere vragen?
advocaat: Nee, mijnheer de president.
president: Heeft een van de heren nog een vraag?
procureur-fiscaal: Ik heb geen vragen meer, mijnheer de president.
president: Dan wordt u bedankt.
fiebig: Verzeihung, Herr Präsident, ich habe noch eine Frage.
president: U hebt nog iets te vragen? Wat wilt u vragen? Wilt u proberen 

duidelijk en kort de vragen te formuleren?
fiebig: Ja. Herr Zeuge, Sie haben ja Gelegenheit gehabt, einmal durch Ihre 

wirtschaftliche Tätigkeit und später durch Ihre Untersuchungstätigkeit, Ein-
blick in die deutschen wirtschaftlichen Dienststellen zu bekommen. Sie haben 
hier während der ganzen Fragen erklärt, dass die Dinge immer in Bezug auf 
die Rüstungsinspektion sich abgewickelt hätten. Sie haben einmal von den 
Betriebsschließungen gesprochen und… haben Sie in dem Zusammenhang 
irgendwie meinen Namen oder den Namen meiner Dienststelle gehört? In 
Bezug auf Betriebsschließungen?

getuige kruijff: Het Rijksbureau…
president: Weet u wat voor positie deze verdachte had?
getuige kruijff: Ik heb dit gehoord.
president: Hoeveel functies had die dan?
getuige kruijff: Hoeveel functies, dat is mij niet bekend.
president: Hier zijn er negen zo wat opgesomd in de dagvaarding.
getuige kruijff: Juist.
president: Het gaat er niet alleen om: wat stelt Fiebig zich ten doel. Want als 

u de vraag wilt beantwoorden, dan moet u toch weten wat hij eigenlijk deed.

1  Bijzonder Gerechtshof Amsterdam, 01.04.1946 en Bijzonder Gerechtshof 
’s-Gravenhage, 13.07.1948 inzake gebroeders A.F. en C.F. de Vilder (directeuren 
van de Amsterdamsche Ballastmaatschappij). Zie Meihuizen, Noodzakelijk kwaad, 
130-136; 651-666.
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getuige kruijff: Kijkt u eens, persoonlijk heb ik in deze kwestie van de 
bedrijfssluiting de naam ‘Fiebig’ nimmer gehoord.

president: Nee, de naam ‘Fiebig’…
getuige kruijff: Heb ik nimmer gehoord. Het was steeds wanneer dat naar 

voren kwam: Rüstungsinspektion geeft die en die opdracht.
president: Ja.
fiebig: Dann habe ich eine zweite Frage. Sie haben ja selbst einen Betrieb 

gehabt. Wer hat diesen Betrieb betreut, oder wie sind die Aufträge da gekom-
men? Wenn ich also mit der Rüstungsinspektion irgendetwas zu tun gehabt 
hätte, dann müsste ich ja da irgendwie auch in Erscheinung getreten sein.

president: Vraagt u de getuige duidelijk, u hoeft geen beschouwingen daar-
aan vast te knopen.

fiebig: Ja, ich habe gefragt, wer die Aufträge erteilt hat und wer Ihren Betrieb 
betreut hat?

president: Juist.
getuige kruijff: Ik heb nimmer enige opdracht van de Rüstungsinspektion 

uitgevoerd.
fiebig: Ja.
getuige kruijff: Dit moet ik op de voorgrond stellen.
fiebig: Ja.
getuige kruijff: Er zijn mij, zoals ik u al zei, van de zijde van de Rüstungs-

inspektion aanbiedingen gedaan, en is van mij geëist om een bepaald werk uit te 
voeren. Toen dit geweigerd is, is uiteindelijk mijn bedrijf gesloten.

fiebig: Ja.
getuige kruijff: En toen het bedrijf gesloten is, is daarna de ot…
fiebig: Ja.
getuige kruijff:  … in het bedrijf werkzaam geweest, heeft daar ook machi-

nes uitgehaald en gebruikte dit voor alles en nog wat.
fiebig: Ja, Sie haben…
president: Is dat juist wat de getuige zegt, of betwist u dat?
fiebig: Bitte?
president: Betwist u wat de getuige zegt? Is dat voor u nieuw, wat u hier 

hoort?
fiebig: Nein, aber ich wollte es hören vom Herrn Zeugen.
president: Ja, ja, maar u betwist het niet. Ik krijg soms de indruk als of u 

niet geweten hebt, dat de Duitsers inderdaad het hele Nederlandse bedrijfsleven 
ingeschakeld hebben en met dwang geforceerd hebben voor Duitsland…

fiebig: Verzeihung, Herr Präsident, es geht ja um meine Person…
president: Ja.
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fiebig: … und mir wird ja etwas vorgeworfen, und ich wünsche mich vertei-
digen zu können gegen die Vorwürfe.

president: U mag u verdedigen zo veel als u wilt. Ik vraag u alleen of u dat 
nieuw is.

fiebig: Ja.
president: U hebt wel geweten wat er gebeurde?
fiebig: Ja, Herr Präsident, es ist doch ganz klar, wenn ich in eine solche Auf-

gabe technischer Art hineingestellt werde, die mit allen wirtschaftlichen Din-
gen Berührungspunkte hat, dass ich da einen gewissen Einblick in den Gesamt-
ablauf habe.

president: Maar uit uw verklaringen in het dossier blijkt af en toe dat u van 
dingen die wij allemaal wisten, zegt dat u het niet wist.

fiebig: Nein, das ist auch so.
president: Dit wist u dus wel?
fiebig: Das ist auch selbstverständlich, dass ich viele Dinge nicht wissen 

kann.
president: Nee, maar zeer belangrijke dingen niet.
fiebig: Nein, das kann ich auch nicht wissen, wenn ich mit ihnen nichts zu 

tun habe.
president: Ja, ja. Heeft u nog een vraag te stellen?
fiebig: Ja. Es ist vorhin von Ihnen gesagt worden… Sie sind gefragt wor-

den, dass durch den Krieg Holland von allen Absatzgebieten und Liefergebieten 
abgeschnitten worden ist. Aber es ist doch wohl auch so gewesen, dass Hol-
land vorher auch in Handelsbeziehungen mit Deutschland gestanden hat. Dass 
große Aufträge hierher gegeben sind, dass das an sich nichts Neues war.

getuige kruijff: Dat is inderdaad juist, maar we moeten hier rekening 
mee houden, bijvoorbeeld met een van de volgende problemen. Dat is dit, dat 
de invoerrechten van Duitse producten naar Nederland en van Nederlandse 
producten naar Duitsland kwamen te vervallen, terwijl de invoerrechten naar 
België en Frankrijk gehandhaafd werden. Daarbij kwam, dat op een gegeven 
ogenblik de Nederlandse gulden gedevalueerd werd ten opzichte van de Duitse 
Reichsmark, waardoor als het ware de handel met andere landen nog meer 
bemoeilijkt werd. Ik heb hier ook persoonlijk mijn ervaringen opgedaan, waar 
ik een bepaald artikel steeds uit België betrokken heb voor de oorlog en ande-
ren betrokken dit uit Duitsland, en dat het nu zo was dat hetzelfde artikel van-
uit Duitsland nu in eens veel goedkoper werd, omdat er vanuit België ineens 
24 % invoerrechten opkwamen, terwijl bovendien de Nederlandse gulden ten 
opzichte van de Reichsmark voor de betaling in België natuurlijk ook weer 
ongunstig kwam te staan. Dus is dit ook een maatregel geweest, die het inder-

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   191Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   191 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



192

het proces-fiebig

daad moeilijk heeft gemaakt om een order uit te voeren. Dit is natuurlijk niet 
de hoofdzaak, maar dit is toch een van de maatregelen geweest, die ertoe bijge-
dragen heeft.

fiebig: Ja, aber der Geschäftsverkehr zwischen Holland und Deutschland ist 
doch nichts Neues gewesen.

getuige kruijff: Nee, dat is altijd groot geweest. Maar het is alleen veel 
groter geworden en door de oorlogsomstandigheden…

fiebig: Ja.
getuige kruijff: … heeft men eigenlijk het afzetgebied met andere volken 

kleiner gemaakt.
fiebig: Ja, danke, ich habe keine Fragen mehr.
president: U wordt bedankt. Juffrouw Boon… Pardon, een van de raads-

heren wil nog een vraag stellen.
militair raadsheer van der staay: Mijnheer Kruijff, ik vraag u alleen dit. 

Zoudt u dit willen zeggen, die opdrachten… Was dat een schriftelijke opdracht?
getuige kruijff: Nee, ik heb geen schriftelijke opdracht gehad. Ik heb 

opdracht gehad toen voor het vervaardigen van grote partijen van die borden 
voor Rusland en mij is erbij gezegd, ik moest direct beginnen.

militair raadsheer van der staay: Dus mondeling?
getuige kruijff: Dat is een mondelinge opdracht geweest.
militair raadsheer van der staay: U hebt geen handtekening?
getuige kruijff: Nee.  Men heeft daarmee eigenlijk willen wachten totdat 

de materiaaltoewijzing uit Berlijn zou zijn gekomen. Die is niet gekomen. Dus…
militair raadsheer van der staay: Ja, u sprak over opdrachten. Dit was 

er maar één!
getuige kruijff: Ja, ik heb natuurlijk wel van andere zijde ook wel pogingen 

gekregen, je moet dit maken en je moet dit maken. Een Duitse instantie geeft 
bijvoorbeeld opdracht aan een gemeente: je moet voor de veiligheid van motor-
verkeer – dat toen in die tijd uitsluitend Duits verkeer was – die en die bebake-
ning maken. Ja, dat waren opdrachten van gemeenten die niet uitgevoerd zijn.

militair raadsheer van der staay: Dat ging ook onmogelijk.
getuige kruijff: Ja, ik heb wel eens van de gemeente dan… maar de gemeente 

kreeg opdracht van een Duitse instantie, dat en dat moet er zijn. De gemeente 
droeg het mij op en die dingen zijn dan praktisch gesproken nooit uitgevoerd.

militair raadsheer van der staay: Dank u wel.
president: Juffrouw Boon, wilt u dat de getuige blijft?
advocaat: Als de getuige vertrekken wil, heb ik daar geen bezwaar tegen.
president: En het Openbaar Ministerie?
procureur-fiscaal: Ik heb geen bezwaar dat de getuige vertrekt.
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president: Mijnheer Kruijff, u kunt gaan als u wilt. U kunt ook blijven. Vol-
gende getuige: dr. Leopold, hoe zijn uw voornamen?

getuige leopold: Reintjo.
president: En uw achternaam is Leopold. U woont waar?
getuige leopold: Wassenaar, Oranjelaan 15.
president: Uw beroep is?
getuige leopold: Scheikundige.
president: En uw leeftijd?
getuige leopold: 48 jaar.
president: U bent geen familie van de heer Fiebig?
getuige leopold: Nee, mijnheer de president.
president: U bent geroepen om hier een verklaring in zijn zaak af te leggen. 

Bent u daartoe bereid?
getuige leopold: Ik ben bereid.
[Volgt beëdiging van Leopold als getuige.]
president: De verdediging heeft u opgeroepen. Juffrouw Boon, wilt u de 

getuige vragen?
advocaat: Mijnheer Leopold, welke was uw functie gedurende de bezet-

ting?
getuige leopold: Gedurende de bezetting was ik van december ’40 af aan-

gesteld bij het Rijksbureau voor Chemische Producten. Eerst bij de sectie Verf 
en naderhand had ik de verdeling van ijzer en staal over de chemische industrie.

president: Welk Rijksbureau zegt u?
getuige leopold: Rijksbureau voor Chemische Producten.
advocaat: Heeft u in deze functie ooit iets van Fiebig gemerkt?
getuige leopold: Nooit. Ik heb de naam ‘Fiebig’ pas na de oorlog voor de 

eerste keer horen noemen.
[Aanwijzing over de microfoon]
advocaat: U heeft waarschijnlijk in de tijd dat u op het Rijksbureau werk-

zaam was, kennis gemaakt met verschillende maatregelen van verschillende 
Duitse instanties.

getuige leopold: Inderdaad.
advocaat: Werkten deze belemmerend op de gewone gang van zaken?
getuige leopold: Ze werkten in zoverre belemmerend als de fabrikanten 

moeite hadden om hun Nederlandse klanten te voorzien.
procureur-fiscaal: Hoe kwam dat zo?
getuige leopold: Omdat de grondstoffen uitgedeeld werden door de Duitse 

instanties en daarbij onmiddellijk bepaald werd, dat dat gedeelte voor de bin-
nenlandse markt bestemd was.
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procureur-fiscaal: Waarvoor was het andere gedeelte bestemd?
getuige leopold: Dat was voor de Duitse markt bestemd.
procureur-fiscaal: Was dat een groot gedeelte?
getuige leopold: Dat hing ervan af. Dat hing van het artikel af, of het voor 

de Wehrmacht belangrijk was, ja dan nee.
advocaat: Heeft u wel eens getracht aan deze maatregelen van de bezetter 

te ontkomen?
getuige leopold: Wij hebben inderdaad op het Rijksbureau voor Chemi-

sche Producten alles gedaan om hieraan te ontkomen. We hebben vele maatre-
gelen gesaboteerd door ze veel te langzaam uit te voeren en we hebben zo veel 
mogelijk getracht om dat gedeelte van de industrie dat werkte voor de Neder-
landse markt te helpen.

procureur-fiscaal: Waarom wilde u dat saboteren? Ja, ik weet het wel, 
maar ik wou het graag van u horen.

getuige leopold: Wij wilden dit saboteren om te zorgen dat de Duitse 
Wehrmacht niet meer kreeg dan nodig was, de Duitse oorlogvoering niet meer 
geholpen werd dan wij konden vermijden.

president: Er wordt namelijk verondersteld dat de industrie dolgraag het 
deed, dus niet saboteren wou. Het is toch niet helemaal algemeen.

getuige leopold: Dat hangt ook een beetje van de industrie af, mijnheer 
de president. De verfindustrie heeft in het begin graag orders van de Duitsers 
aangenomen. Naderhand zijn ze daar min of meer van teruggekomen. Er zijn 
andere takken van industrie die het minder graag gedaan hebben.

procureur-fiscaal: Waarom heeft de verfindustrie dat graag gedaan?
getuige leopold: Om wat te verdienen.
procureur-fiscaal:  Waren er bepaalde markten weggevallen? Ik bedoel…
getuige leopold: In de verfindustrie werd hier voornamelijk gewerkt voor 

de export en die moest dus op een of andere manier zijn afzet bereiken. Ze heb-
ben in het begin alleen maar naar hun geld gekeken. Het is pas naderhand…

procureur-fiscaal: Was die afzet, was dat voor de oorlog ook naar Duits-
land helemaal, of was dat meer naar…

getuige leopold: Integendeel. Juist naar de andere kant.
procureur-fiscaal: Dus toen de oorlog uitbrak, zat de verffabriek vast?
getuige leopold: Vast wil ik niet zeggen…
procureur-fiscaal: De export, ja, u zegt…
getuige leopold: De export viel voor een gedeelte weg, ja.
procureur-fiscaal: Ja, de verffabriek is een exportfabriek zegt u, dus ze 

moesten nieuwe markten zoeken.
president: Is het mogelijk dat mensen die verf fabriceerden, niet zo dadelijk 
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inzagen dat ook vérf ‘kriegswichtig’ was? Dat ze dachten: nou ja, goed.
getuige leopold: De meesten hebben gedacht dat het niet ‘kriegswichtig’ 

was, behalve de camouflageverf.
procureur-fiscaal: Die is pas later gekomen.
getuige leopold: De camouflageverf is betrekkelijk in het begin al geko-

men. Dat is al begonnen in oktober 1940.
president: Ik kan mij namelijk voorstellen dat verffabrieken denken: nou 

ja, wat doet het er toe, hè? Die Duitsers die er plezier in hebben hun geld uit te 
geven om hun huizen een sierlijk kleurtje te geven…

getuige leopold: Mijnheer de president, dat is toch wel heel kortzichtig.
president: Heel kortzichtig, dat ben ik volkomen met u eens, maar het is 

denkbaar dat het aanvankelijk die gedachte heeft bezeten. Deze mensen die nog 
niet wisten wat totale oorlogvoering is.

procureur-fiscaal: In verband met dat zoete gefluit en in verband met die 
vriendelijke houding van dat later tot tuig zich ontwikkelende Herrenvolk.

getuige leopold: Goed, dat zoete gefluit. Maar we hebben toch allemaal 
onze hersens. Ik heb het toch ook ingezien. Waarom hebben zij het niet ingezien?

procureur-fiscaal: Natuurlijk, er ís gecollaboreerd. Ik wil ook helemaal 
niet zeggen dat er niet gecollaboreerd is.

getuige leopold: Er is grààg gecollaboreerd.
procureur-fiscaal: In de verffabrieken?
getuige leopold: Ook in de verffabrieken. Ook ja.
president: Juffrouw Boon, wilt u verder vragen stellen?
advocaat: Wat deed u na 1942?
getuige leopold: Na 1942 ben ik anderhalf jaar, ja, onderdirecteur geweest 

van een handelsmaatschappij, die voornamelijk handelde in kunstharsen.
advocaat: Is u toen illegaal werkzaam geweest?
getuige leopold: Ook. Dat ben ik van begin af aan, ook in de Rijksbu-

reau-tijd al.
advocaat: Is het juist dat u na de bezetting een van de oprichters van de 

Financieele en Economische Opsporingsdienst is geweest?1

getuige leopold: Inderdaad.
advocaat: Deze Financieele en Economische Opsporingsdienst, werkte die 

plaatselijk of landelijk?

1  Leopold was waarnemend hoofd van de Financieele en Economische Opsporings-
dienst (feod) die gevestigd was aan het Lange Voorhout 13 in Den Haag. De feod 
werd op 15.06.1946 ontbonden en ging over in de Politieke Recherche Afdeling 
Collaboratie (prac) Den Haag. Zie Circulaire dgbr, Bureau Collaboratie, no. 
14530, 06.06.1946.
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getuige leopold: Nee, die werkte landelijk. Wij hadden onder het Militair 
Gezag bevoegdheid om overal onderzoek in te stellen.

advocaat: Dus dat kon zich over heel Nederland uitstrekken, dat onder-
zoek?

getuige leopold: Ja.
advocaat: Tot welke conclusies kwam u op grond van uw onderzoekingen 

bij de Financieele en Economische Opsporingsdienst over de houding van de 
Nederlandse industrie tegenover de bezetters?

procureur-fiscaal: Ik zou eerst willen weten of dat onderzoek zich ook 
inderdaad uitstrekte tot heel Nederland. U hebt de vraag van juffrouw Boon 
beantwoord dat uw onderzoek van dat bureau zich kòn uitstrekken tot heel 
Nederland.

getuige leopold: Wij zijn inderdaad werkzaam geweest in alle provincies 
hier in het land. Het meest geconcentreerd rondom Den Haag, omdat hier de 
gevallen voor ons opgestapeld lagen, maar die gevallen hadden dikwijls hun 
ramificaties [vertakkingen] naar de rest van het land, dus we zijn werkelijk het 
hele land overal door geweest bij dit werk.

procureur-fiscaal: Dat is wat ik had willen vragen, juffrouw Boon.
getuige leopold: Wat de houding van de Nederlandse industrie betreft, we 

hebben toen wel gemerkt dat er heel veel geld verdiend is en dat men heel graag 
het geld verdiend had. Mijn algemene indruk daarbij is geweest dat er hier erg 
slap tegenover de Duitsers is opgetreden. Speciaal wat betreft de metaalindus-
trie, de aannemerij ook, maar niet zo erg als de metaalindustrie.

advocaat: Dus u acht het over het algemeen juist dat de metaalindustrie 
vrijwilliger gecollaboreerd heeft dan de andere takken van industrie?

getuige leopold: ‘Vrijwilliger’ is een moeilijk woord, mijnheer de president. 
Ik bedoel, ze hebben er helemaal niet tegen opgezien. Alle collaboratie hier was 
vrijwillig. Ze hebben het graag gedaan. Ze hebben graag het geld verdiend.

president: Ze, ze, ze…
getuige leopold: De metaalindustrie.
president: Door te spreken over figuren als: dé industrie, dé metaalindus-

trie, nietwaar… U hebt de indruk, dat er een aantal, misschien een groot aantal 
zijn geweest die dat gedaan hebben.

getuige leopold: Inderdaad.
president: Er zijn er ook heel veel geweest die de ernstigste bezwaren er 

tegen hadden, hebben gehad en ook nog hebben.
getuige leopold: Een groot aantal? Mijnheer de president, ik betwijfel het.
procureur-fiscaal: U hebt toch alleen maar onderzocht wat ‘fout’ was? U 

bent toch niet…
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getuige leopold: Inderdaad.
procureur-fiscaal: … u bent toch niet gaan onderzoeken wat ‘goed’ was?
president: Wat deed u in de oorlog? Was u als chemicus benoemd in de 

verfindustrie?
getuige leopold: Ja, was ik aan het Rijksbureau voor Chemische Produc-

ten.
president: En uw ervaring berust op onderzoek van na de oorlog? In de oor-

log bent u niet voor de vraag gesteld door anderen, of ze al of niet een of ander…
getuige leopold: Ik ben vele malen voor de vraag gesteld, omdat ik het ijzer 

verdeelde.
president: Omdat u het ijzer verdeelde?
getuige leopold: Ja, ik verdeelde ijzer en staal over de chemische industrie, 

dus ik ben van begin af aan met deze dingen in aanraking gekomen. Met de 
fabrieken die hiervoor werkten.

procureur-fiscaal: Ja maar, maar tot 1942 of zoiets. Toen u die handels-
maatschappij…

getuige leopold: Inderdaad.
rechtsgeerd raadsheer oonincx: Na 1942 schijnt er meer verzet geko-

men te zijn.
president: Inderdaad.
getuige leopold: Er zijn mij enkele gevallen bekend van fabrieken, dat zijn 

kleinere fabrieken, die inderdaad pertinent geweigerd hebben – ik wil ze hier 
daar een eresaluut voor brengen – om voor de Duitsers te werken, en die daar-
door onaangenaamheden hebben gehad.

rechtsgeleerd raadsheer oonincx: Ja, ik geloof dat we weinig fabrie-
ken hebben gehad die niet voor de Duitsers hebben gewerkt, en die daarmee 
begonnen zijn in 1940, en van wie ik weet dat ze met de gevolgen zijn bedreigd. 
En het bleek bij de besprekingen inderdaad dat mee is gedeeld, dat wanneer 
mijnheer niet, nu op dat moment, in deze kamer van deze deutsche Dienststelle 
deed wat gezegd werd, hij weggevoerd zou worden, of zijn zoon opgepakt. Of 
het waar was, of het gebeurde, dat is een tweede!

getuige leopold: Daar zijn inderdaad fabrieken gesloten.
rechtsgeleerd raadsheer oonincx: Ik heb dat nooit au sérieux genomen 

een en ander, ik heb erom gelachen, daar werd hij woedend om. Toen begreep 
ik opeens dat het menens was.

procureur-fiscaal: Weet u hoeveel fabrieken gesloten zijn?
getuige leopold: Ik kan het u niet zeggen.
procureur-fiscaal: Ongeveer? Loopt dat in de honderdtallen of in de dui-

zendtallen?
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getuige leopold: Zeker niet.
procureur-fiscaal: Zeker niet in de honderdtallen.
getuige leopold: Van de groten is ook geen één gesloten.
procureur-fiscaal: Zeker niet in de honderdtallen.
getuige leopold: Zeker niet in de honderdtallen, tenminste niet naar 

mijn…
procureur-fiscaal: Hoe lang heeft de opsporingsdienst van het Militair 

Gezag gewerkt?
getuige leopold: Die heeft gewerkt als opsporingsdienst, heeft die gewerkt, 

even denken, ik geloof tot juli ’46. Een jaar lang. 
procureur-fiscaal: Dus een jaar lang.
getuige leopold: Toen is hij gesplitst, is hij Vermogensopsporingsdienst 

geworden en prac.
procureur-fiscaal: En hoeveel dossiers zijn er gevormd en in uw handen 

geweest? 
getuige leopold: In de tijd dat ik hoofd van de prac ben geweest? Laat ik 

zeggen: 500 zeker. Belangrijke dossiers, er zijn natuurlijk zeer veel kleinere…
procureur-fiscaal: Dus uw oordeel is gebaseerd op grond van die 500 

dossiers.
getuige leopold: Behalve de andere dingen die ik daarnaast vernomen heb.
procureur-fiscaal: Wat hebt u daar…
getuige leopold: Dat zijn dossiers die niet afgewerkt zijn. De ene zaak 

brengt de andere mee. Dus ik kreeg een indruk over zeer vele zaken, ook in 
andere districten dan het mijne.

president: Juffrouw Boon.
advocaat: Zijn u voorbeelden bekend dat de collaboratie onder dwang is 

verkregen?
getuige leopold: Ik noemde ze net al, mijnheer de president. Er zijn mij 

enkele voorbeelden bekend waar werkelijk onder grote dwang, per slot van 
rekening dat was later, dat was in ’43 pas…

advocaat: Dus na Stalingrad?
getuige leopold: Inderdaad, ik weet niet precies wanneer Stalingrad viel… 

in ’43, ja.
president: Maar dan is het onderzoek toch niet volledig geweest, want uit 

de oorlog zelf weet ik dat er in de zomer van ’40 een geval was van zeer ernstige 
maatregelen.

getuige leopold: Mijnheer de president…
president: Daar bent u niet in aanraking mee geweest?
getuige leopold: Daar ben ik niet… ik wou net zeggen dat gedeelte… we 
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hebben natuurlijk vervolgd, we hebben niet diegenen die niet gecollaboreerd 
hadden, waar we onmiddellijk zagen dat is geen vrijwillige collaboratie, zijn we 
niet verder mee doorgegaan. We hadden genoeg te doen, helaas.

advocaat: Bij uw onderzoek is u ook gestuit op vele gevallen wat geen colla-
boratie bleek, maar wat toch in het vooronderzoek uitgemaakt moest worden: 
is het collaboratie of is het geen collaboratie?

getuige leopold: Inderdaad, daar waren alle mogelijke aangiften, waren 
er, waar wij zo ingedoken zijn in die gevallen, daar bleek het… er kon ook 
gecollaboreerd worden uit volkomen honorabele motieven. Ik bedoel, iemand 
die eenvoudig heeft afgewogen: ja, dit… als ik dit nu doe, ja, en dat andere niet, 
dan zijn wij eenvoudig niet verder gegaan. Dus alleen die gevallen waarin het 
echt om winstbejag ging.

president: Daar waren dus voorschriften, of als het ware, men rekende 
ermee dat men, als men het een en ander niet deed, er nadelige gevolgen zouden 
optreden.

getuige leopold: Ja.
president: Men woog het ene nadeel tegen het andere.
getuige leopold: Speciaal het nadeel wat de grondstoffen betreft.
president: Ja, hoe dan ook een maatregel die maakte dat je fabriek niet meer 

verder kon, of dat je personen van de directie of van de arbeiders kwijtraakte, 
arbeiders naar Duitsland werden gezonden, de directie misschien opgepakt zou 
worden.

getuige leopold: De mogelijkheid bestond inderdaad. 
president: Dat werd wel gedaan.
getuige leopold: Daar zijn ook vele die geen enkele last hebben ondervon-

den. Daar zijn aannemers die nooit iets gemerkt hebben, die niet hebben willen 
werken, die zelfs hun materiaal na de oorlog nog hadden.

president: Ik heb zo’n idee alsof de Duitsers het ook niet weten.
getuige leopold: Dat konden ze niet weten.
procureur-fiscaal: Of ze iets zou overkomen of niet. Dat is juist de typi-

sche Duitse willekeur.
getuige leopold: Dat kon niemand weten.
president: Juffrouw Boon.
advocaat: Zijn u wel gevallen bekend dat ondernemers geweigerd hebben 

Duitse opdrachten uit te voeren?
getuige leopold: Inderdaad, mijnheer de president. Er zijn mij enige geval-

len… daar is een fabriek in Schoonhoven, een fabriekje, ik meen in Kinderdijk, 
een fabriekje in Bennekom, enfin, nog één of twee andere, die ik me nu op het 
ogenblik niet meer precies herinner, op wie werkelijk dwang uitgeoefend werd, 
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die per slot van rekening onteigend zijn, waar de fabrikant of de eigenaar zijn 
boel is kwijt geraakt. Maar uitsluitend de kleinen.

president: Maar hier ook indertijd. Weet u ook dat de heer Philips van de 
Philipsfabrieken gevangen genomen geweest is?

getuige leopold: Dat weet ik, dat wil zeggen, zijdelings gehoord na de oor-
log. Ik weet van de hele Philipszaak niets af, van deze collaboratie.

president: Maar dat was niet nà de oorlog, dat was ìn de oorlog.
getuige leopold: Ja, maar ik heb het pas na de oorlog gehoord, dus ik 

weet... het is mij ter ore gekomen.
procureur-fiscaal: U zegt, u durft maar te zeggen: ik weet van deze colla-

boratie niets af. Dus u weet helemaal niet, of Philips gecollaboreerd heeft en dan 
zegt u: ik weet van deze collaboratie niets af.

getuige leopold: Ik weet van de collaboratie van Philips niets af, mijnheer 
de procureur-fiscaal.

president: Maar ik bedoel, dat is nogal een belangrijk geval, u beoordeelt 
de Nederlandse industrie, Philips is een zeer belangrijke figuur, de onderneming 
Philips, en hier zijn vele stukken waaruit blijkt dat de heer Philips wegens de 
houding die hij tegenover de Duitsers heeft aangenomen, opgepakt en gevangen 
is gehouden.

getuige leopold: Mijnheer de president, ik beoordeel niet de Nederlandse 
industrie. Ik beoordeel een gedeelte van de Nederlandse industrie, ik heb het 
speciaal gespecificeerd.

president: Ja, ja, de indruk die u gekregen hebt.
getuige leopold: De indruk die ik gekregen heb uit de dossiers, die ik 

behandeld heb dus. Het geval-Philips ligt geheel buiten mijn terrein. Daar weet 
ik niets van. We hadden genoeg te doen, helaas.

president: Ik begrijp het volkomen. Juffrouw Boon.
advocaat: Bij de gevallen waar dan dwangmaatregelen zijn toegepast, zijn 

deze van de Dienststelle van Fiebig uitgegaan?
getuige leopold: Dat kan ik met geen mogelijkheid zeggen. De Dienststelle 

van Fiebig ben ik pas gewaar geworden na… ik denk in de loop van… begin van 
’46. Daar heb ik eerst de naam van Fiebig gehoord. Dus ik weet niet waar deze 
dwang van uit is gegaan.

president: U weet niet of het Fiebig is, maar u kunt ook geen andere Dienst-
stelle noemen? Ze werden door ‘de Duitsers’ getroffen.

getuige leopold: Ja, er werd in het algemeen gesproken van ‘de Duitsers’, 
in het algemeen ging het uit van de Beauftragte voor een bepaalde industrie. 
Iedere industrie, iedere tak van een industrie had zijn eigen Beauftragte. Die gaf 
opdracht en dan kwam of de sd of een andere… ik heb me nooit erg verdiept in 
de Duitse instanties, moet u weten.
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president: U ziet wel uit wat u zelf gezegd hebt en wat we hier gehoord heb-
ben, dat we voorzichtig moeten zijn met het vestigen van een indruk, het hebben 
van een indruk waarbij de indruk meebrengt het afgeven op de Nederlandse 
industrie, nietwaar, we hebben allemaal de neiging om het te zeggen.

getuige leopold: Mijnheer de president, ik heb zo veel dossiers gezien, van 
ernstige…

president: Maar van Philips weet u niets.
procureur-fiscaal: De Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, weet u daar 

iets van?
getuige leopold: Daar kan ik niets van weten.
procureur-fiscaal: Nee, maar ik vraag het u. De Hollandsche Metallurgi-

sche Bedrijven in Arnhem?
getuige leopold: Mag ik u even zeggen…
procureur-fiscaal: Nee, ik wens alleen dat u mijn vragen beantwoordt. 

Weet u iets van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek in Hilversum?
getuige leopold: Nee.
procureur-fiscaal: Weet u iets van de Hollandsche Metallurgische Bedrij-

ven in Arnhem?
getuige leopold: Nee.
procureur-fiscaal: Weet u iets van de Aluminium Wals- en Persbedrijven 

in Oudenrijn?
getuige leopold: Nee.
procureur-fiscaal: Weet u iets van de Fokkerfabrieken in Amsterdam?
getuige leopold: Nee.
procureur-fiscaal: Weet u iets van de nv Enkes te Voorburg?
getuige leopold: Niets.
procureur-fiscaal: Weet u iets van de Lips’ Brandkasten- en Slotenfabrie-

ken te Dordrecht?
getuige leopold: Nee.
procureur-fiscaal: Weet u iets van de Werkspoor te Amsterdam?
getuige leopold: Nee.
procureur-fiscaal: Weet u iets van de Kromhout Motoren Fabriek te 

Amsterdam?
getuige leopold: Niet meer dan…
procureur-fiscaal: Weet u iets van de nv Beijnes te Haarlem?
getuige leopold: Nee.
procureur-fiscaal: Weet u iets van de Machinefabriek Holland-Nautic te 

Haarlem?
getuige leopold: Iets, ja.
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procureur-fiscaal: Dat zijn nu een aantal vooraanstaande industrieën.1 Ik 
neem het u helemaal niet kwalijk dat u daar niets van af weet. U kon er niets van 
afweten, u was hoofd van de prac, u had een functie bij de opsporingsdienst 
van het Militair Gezag. Maar dan mag u zich geen oordeel gaan vormen over 
dé Nederlandse industrie. Dan kunt u zeggen: ik heb een klein deel onderzocht 
en dat is mijn oordeel; de ‘goede’ heb ik direct ter zijde gelegd, daar hadden we 
niets mee te maken, daar heb ik dus ook niets onderzocht: dus ik kan u geen 
oordeel geven over de industrie.

getuige leopold: Mijnheer de president, ik ben me niet bewust dat ik iets 
anders gezegd heb dan dat wat mijnheer de procureur-fiscaal op het ogenblik 
me vraagt.

president: Jawel, het maakt een heel andere indruk en ik heb niets anders 
willen zeggen dan dat we vreselijk voorzichtig ermee moeten zijn om te genera-
liseren. En u hebt iets daarvan gezien, u hebt u daarover geërgerd…

procureur-fiscaal: Terecht geërgerd.
president: … en dan heb je de neiging om dat en bloc toe te passen, maar dat 

hebben we allemaal gedaan, en men moet vreselijk voorzichtig zijn om daarover 
een oordeel uit te spreken in het algemeen over de industrie. En dit zijn nu een 
aantal namen die ik ook nog wilde opnoemen, die de procureur-fiscaal heeft 
genoemd, zeer belangrijke fabrieken, en zeer belangrijke ondernemingen, niet-
waar, waar u niets van weet, die misschien allemaal gecollaboreerd hebben, dat 
is een tweede, maar u weet het niet.

getuige leopold: Nee, maar u had me ook andere ondernemingen kunnen 
noemen, mijnheer de president, waar ik niets van weet.

president: Ja, dat kan ook. En daarom is uw oordeel gebaseerd op een zeer 
klein…

getuige leopold: Op een deel van het land.
president: Heeft de verdachte iets te vragen aan deze getuige?
fiebig: Ja.
president: Wilt u uw vragen kort formuleren en niets anders vragen wat niet 

dringend nodig is.
fiebig: Ja, aber ich bitte doch darum…
president: U krijgt de gelegenheid om beschouwingen te houden, straks.
fiebig: Ja, aber ich bitte doch darum, Herr Präsident, dass meine Verteidi-

gung nicht dadurch eingeschränkt wird.

1  Van de door de procureur-fiscaal genoemde bedrijven waren door het Bureau Oor-
logsmisdrijven (boom) te Amsterdam in 1947 processen-verbaal opgemaakt ter 
zake van plundering door de bezetter die dienden als bewijsmateriaal van punt 2 
van de tenlastelegging (zie hierna).
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president: Uw verdediging wordt op geen enkele manier “eingeschränkt”, 
maar het is niet nodig dat u lange verhalen houdt waarvoor u straks de gelegen-
heid krijgt. Getuigen dienen om vragen te beantwoorden, niet om beschouwin-
gen aan te horen.

fiebig: Sie haben einen stärkeren Einblick in die Hierarchie auch bei der 
deutschen Wirtschaftsverwaltung, sicher durch Ihre Tätigkeit gehabt. Damit 
müssten wir auch mit irgendeiner Dienststelle von Ihrem Reichsbüro intimer zu 
tun gehabt haben. Können Sie mir sagen, mit welcher Dienststelle Sie da zu tun 
gehabt haben?

getuige leopold: Ik heb te doen gehad met de Beauftragte voor de chemi-
sche industrie.

fiebig: Ja, und zu welcher Dienststelle des Reichskommissars gehörte der?
getuige leopold: Dat zou ik u niet kunnen zeggen.
fiebig: Das wissen Sie nicht.
procureur-fiscaal: Hebt u ooit gehoord van de Beauftragte des Reichsmi-

nisters für Bewaffnung und Munition?
getuige leopold: Dat is een begrip voor mij, dat wil zeggen, dat is iets 

waarover ik gehoord heb.
procureur-fiscaal: Hebt u gehoord van de Sparstoffausschuss?
getuige leopold: Nee, dat is mij pas na de oorlog ter ore gekomen.
procureur-fiscaal: Sparstoffkommission?
getuige leopold: Nee.
procureur-fiscaal: Gauhauptstelle Technik?
getuige leopold: Nee.
procureur-fiscaal: Hauptabteilung Technik?
getuige leopold: Nee.
procureur-fiscaal: Beirat der zast?
getuige leopold: zast zelf wel.
procureur-fiscaal: Van de Beirat?
getuige leopold: Nee.
procureur-fiscaal: Van een Rüstungsobmann?
getuige leopold: Nooit.
procureur-fiscaal: Van de Rübeko, van de Rüstungs- und Beschaffungs-

kommission?
getuige leopold: Nimmer.
procureur-fiscaal: Dank u wel.
president: Hebt u nog andere vragen?
fiebig: Ja. Wenn Sie mit dem Beauftragten zu tun gehabt haben, dann liegt 

es doch nahe, wenn mir hier vorgeworfen wird von Betriebsschließungen, die 
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unter Drohung und Zwang erfolgt sein sollen, dass Sie dann irgendwie mit mei-
ner Dienststelle oder mit meinem Namen in Berührung gekommen sind. Die 
Namen, die der Herr Procureur alle vorgelesen hat, die sind ja nicht von ’40 ab 
gewesen, sondern da hat eine Dienststelle die andere abgelöst.

president: Ja, dat zijn beschouwingen, verdachte, vraagt u maar of hij met 
uw naam in aanraking gekomen is.

fiebig: Ja, Verzeihung, Herr Zeuge, sind Sie mit mir irgendwie, mit mei-
nem Namen irgendwie in Zusammenhang mit Drohungen oder Betriebs-
schließungen in Berührung gekommen, auf Ihrem Gebiet?

getuige leopold: Ik heb uw naam nooit gehoord tot na de oorlog.
fiebig: Ja. Sind Sie in Ihrer Tätigkeit nachher bei der prac, bei den gan-

zen ‘dossiers’, die Ihnen da vorlagen, irgendwie in Berührung gekommen, 
dass meine Dienststelle, oder mit meinem Namen, Drohungen auf Betriebs-
schließungen oder sonstige Drohungen mit irgendwelchen Zwangsmaßnahmen 
aufgetreten sind?

getuige leopold: Ik kan mij geen enkel geval herinneren.
fiebig: Danke schön.
procureur-fiscaal: Kunt u alle namen van de Außenstellen-leiders van de 

sd noemen?
getuige leopold: Nee, met geen mogelijkheid.
procureur-fiscaal: Ook niet gehoord wel eens?
getuige leopold: Die heb ik wel eens gelezen voor…
procureur-fiscaal: Maar niet na de bevrijding?
getuige leopold: Niet na de bevrijding.
procureur-fiscaal: Wist u niet dat de verschillende hoofden van de afde-

lingen van de sd ondergeschikt waren aan Harster?
getuige leopold: Zeker, ik ken de generaal Harster, daar ken ik de naam 

van, voor de rest niet.
procureur-fiscaal: Wie zijn de Befehlshabers van de sd geweest, denkt u, 

tijdens de bezetting?
getuige leopold: Nee, weet ik op het ogenblik niet zeker, op het ogenblik 

niet meer.
procureur-fiscaal: Vrij logisch dat u de naam ‘Fiebig’ ook niet gehoord 

hebt.
getuige leopold: Het is zeer wel mogelijk, mijnheer de procureur-fiscaal.
procureur-fiscaal: Dank u.
president: Heeft een van de heren nog een vraag? Juffrouw Boon, kan de 

getuige gaan.
advocaat: Als hij gaan wil, dan kan dr. Leopold gaan.
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president: Mijnheer [de procureur-fiscaal] heeft ook geen bezwaar. Dus u 
kunt gaan, u kunt ook blijven.

getuige leopold: Dank u.
president: Dat zijn de getuigen die u had opgeroepen, juffrouw Boon?
advocaat: Ja, mijnheer de president. Zou ik nog eens mogen vragen of mijn 

cliënt een glas water mag hebben?
president: Is er geen glas water gebracht? [tot bediende] Nou, als u dan een 

van de glazen hier van de tafel wilt nemen en dat omspoelen en het aan de ver-
dachte ter hand stellen. [tot de advocaat] Het spijt me dat ik daar niet op gelet 
had, ik dacht dat dat ongetwijfeld gebracht was.

Punt 2 [van de tenlastelegging]. Dan zal ik een aantal verklaringen, gedeelten 
van verklaringen laten voorlezen en van een aantal andere zal ik mededeling 
doen. Griffier, wilt u voorlezen de verklaring van de heer Sprenger van Eijk? Dat 
is dossier B3-A1, voor zover tussen haakjes, van de rest doe ik wel mededeling, 
evenals van de verdere stukken op de Artillerie-Inrichtingen betrekking heb-
bende. Ik heb ergens een haakje gezet.

griffier: Jacques Johan Sprenger van Eijk: “Krachtens art. 1 van de Beschik-
king van Secretarissen-Generaal van het Dept. van Financiën en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart d.d. 24 Juni 1941, zijn de bezittingen, welke te boek 
stonden als behorende tot het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor een 
deel overgenomen door de N.V. Aangezien de eigendommen van het Staatsbe-
drijf, dat ressorteerde onder het Ministerie van Defensie na de Nederlandse 
capitulatie in Mei 1940, Duitse oorlogsbuit waren geworden, werden de door 
de N.V. overgenomen goederen onttrokken aan deze oorlogsbuit. Niettegen-
staande deze, krachtens bovengenoemde Beschikking uitdrukkelijk erkende 
eigendomsrechten, werden gedurende het tijdvak van 15 September 1944 tot 
de capitulatie van de Duitse Weermacht op 5 Mei 1945, de volgende eigen-
dommen der vennootschap behorende tot de fabriek Hembrug, door de Duitse 
bezetter wederrechtelijk weggevoerd, te weten: 1. nagenoeg het gehele machine-
park en de inventaris van de Meetafdeling en het Laboratorium ter waarde van 
2.305.000 gulden; 2. het overgrote deel der magazijngoederen en van het onder-
handen zijnde werk, ter waarde van 2.705.000 gulden; 3.meubilair en diverse 
goederen ter waarde van 160.000 gulden. Voorts werd bij het wederrechtelijk 
leeghalen der fabriek schade toegebracht aan de onroerende eigendommen der 
vennootschap tot een bedrag van 490.000 gulden. Het totaal bedrag der toe-
gebrachte schade kan derhalve worden gesteld op 5.660.000 gulden. (…) De 
Directie heeft zich onafgebroken met alle haar ten dienste staande middelen 
tegen deze plundering verzet.”1

1  Proces-verbaal boom Amsterdam (J.W. Otto) inzake plundering van de Artil-
lerie-Inrichtingen te Zaandam (Hembrug), No. 91 E, 10.02.1947, 1-3.
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president: Dank u wel. De rest van de verklaring van de heer Sprenger van 
Eijk die ik niet voorlees, daar doe ik dan mededeling van. Want anders wordt 
het zo uitvoerig. Evenals van de stukken, die onder B3-A2 in het dossier aanwe-
zig zijn. Tenzij u daaruit bepaalde stukken wenst te doen voorlezen.

advocaat: Wat zijn dat voor stukken?
president: Dat zijn stukken die u in het dossier hebt aangetroffen. Verklarin-

gen verder over deze roof bij de Artillerie-Inrichtingen, zoals die hier genoemd 
wordt.

advocaat: Die kunt u als voorgelezen beschouwen.
president: Dank u wel. Verdachte staat u eens op. Hebt u gehoord de verkla-

ring van de heer Sprenger van Eijk?
fiebig: Ich habe sie nicht voll verstanden.
president: Nicht voll verstanden?
fiebig: Nein.
president: Kent u die verklaring?
fiebig: Nein, ich habe sie auch nicht bei den Akten gelesen, wie ich die gesam-

ten Akten gehabt habe.
president: O, dan hebt u een heleboel niet gelezen, want het zit vast in een 

dossier van, ik denk, ongeveer 300 bladzijden.1

fiebig: Ja, mir ist zwei Tage Gelegenheit gegeben worden, eine Akte von 
Adjudanten Walder…

president: Juist. Sprenger van Eijk verklaart  dat hier met dwang goederen  
zijn weggevoerd van de Artillerie-Inrichtingen tot een bedrag van 5.665.000 gul-
den.

fiebig: Das ist nicht in meinem Auftrage geschehen. Ich bin wohl hinterher 
darüber von anderer Seite unterrichtet worden, dass im direkten Auftrage des 
Ministeriums durch die Wehrmacht dieser Betrieb zurückgeführt worden ist 
und zwar, wie mir gesagt worden ist, weil der Betrieb Staatliche Artillerie-In-
richtingen Hembrug auf Grund der Kapitulationsbedingungen Eigentum…

president: Als u nu spreekt van “zurückgeführt”, wat is dat?
fiebig: Ja, ich darf vielleicht es auslegen, damit Sie es dann besser verstehen, 

Herr Präsident. 
president: Ja.
fiebig: Mir ist gesagt worden, dieser Betrieb wäre zurückgeführt worden, weil 

nach den Kapitulationsbedingungen die Staatliche Artillerie-Inrichtingen Hem-
brug in den Besitz der deutschen Wehrmacht übergegangen ist. Das Eigentum…

1  Hier wordt gedoeld op het proces-verbaal van politie ’s-Gravenhage, afd. Politieke 
Recherche inzake Fiebig, opgemaakt door C.J. Walder en P. van Aalst, 19.01.1949.
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president: Was het wel eens in Duitsland geweest?
fiebig: Nein, das ist ja auch nicht notwendig. Nach den Kapitulationsbe-

dingungen ist dieser Betrieb als Staatsbetrieb der Rüstung und Munition, der 
die Waffen fertigte, in das Eigentum der Wehrmacht übergegangen. Die Wehr-
macht hat diesen Betrieb dort weiter gelassen und hat ihn, so wie mir das gesagt 
worden ist, im September geräumt. Also ich bin über diesen Vorgang überhaupt 
gar nicht unterrichtet gewesen. Ich habe auch weiter nichts damit zu tun und 
bin hinterher davon unterrichtet worden, dass…

president: Alleen, de heer Sprenger van Eijk verklaart dat men scherpe pro-
testen heeft gericht tot de heer Fiebig, van wie…

fiebig: Ja, da müsste ich, dann müsste ich…
president: … van wie geen bericht is gekomen.
fiebig: … dann müsste ich es ja wissen, Herr Präsident, wenn er da behaup-

tet, dass er bei mir Proteste eingelegt hat.
president: U weet ook niet dat er conserven en andere dingen door uw 

Dienststelle zijn weggehaald hier?
fiebig: Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
tolk: Dass Sie auch nicht gewusst haben, dass Konserven und andere Gegen-

stände abtransportiert worden sind?
fiebig: Von meiner Dienststelle?
president: Ja.
fiebig: Ich habe Ihnen schon beim letzten Mal erklärt, Herr Präsident, dass 

ich mit der Sache nichts zu tun gehabt habe.
president: Ja, maar daarom kon u hier ook wel eens niets van geweten heb-

ben.
fiebig: Ja, das ist ja doch durchaus möglich.
president: U hebt het misschien niet geweten, maar ik vind ook dat u het 

weten moest, dergelijke dingen. Maar alles wat u weten moést, hebt u niet 
geweten, wel?

fiebig: Nein.
president: U hebt niet alles geweten wat hier voorgevallen is?
fiebig: Verzeihung, Herr Präsident, ich bin ja nicht derjenige, der verantwort-

lich war für die Gesamträumung. Hier haben ja, die Militärs Räumungen vor-
genommen, da haben andere Dienststellen Räumungen vorgenommen. Davon 
kann ich ja nun nicht unterrichtet sein. Das ist ja auch nicht meine Aufgabe.

president: Nee, nee, nu goed. Maar u hebt verder over de verklaring van 
Sprenger van Eijk…

fiebig: Ich kann, ich kann sie wie sie hier vorgelesen worden ist, kann ich sie 
gar nicht… habe ich sie nicht verstanden. Ich kann also dazu auch nichts sagen. 
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Da muss sie mir übersetzt worden.
president: Aha. [pauze] Dan verzoek ik de griffier voor te lezen de verkla-

ring B3-A3 van mijnheer Gieskes over de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek. 
[tot Fiebig] U kunt gaan zitten, mijnheer. Ik zal straks het wel laten vertalen, 
voor zover het nog nodig is.

griffier: Johannes Gerardus Engelbertus Gieskes, directeur van de nv 
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum: “De N.V. Nederlandsche 
Seintoestellenfabriek maakt deel uit van het Philipsconcern te Eindhoven. Reeds 
direct na de capitulatie van het Nederlandse leger op 14 Mei 1940 werd dit con-
cern onder ‘Verwaltung’ gesteld van de Duitser Dr. Nolte en werd onze fabriek 
ingeschakeld in het Duitse productie-schema. Daardoor werden wij gedwongen 
belangrijke Duitse orders te accepteren, die direct en zijdelings betrekking had-
den op de Duitse oorlogsproductie. Verzet hiertegen had geen doel en werd het 
bedrijf, behoudens diverse sabotageacties, mede in het belang van de arbeiders, 
zo goed mogelijk in de bezettingstijd voortgezet. Aanvankelijk ondervonden 
wij weinig moeilijkheden van Duitse zijde. De acties van Duitse zijde tegen en 
ten nadele van het bedrijf en haar employé’s ondernomen, begonnen eerst in 
begin 1943 met het vorderen van arbeiders ten einde deze in Duitsland te werk 
te stellen en vonden hun climax na Dolle Dinsdag op 5 September 1944 in het 
totaal leeg roven van onze fabrieken. Deze acties kunnen in drie delen worden 
gesplitst, te weten: 1. De deportaties van 170 arbeiders naar Duitsland; 2. De 
plundering van de privé eigendommen der N.V.; 3. De door de militaire nood-
zaak niet gerechtvaardigde verwoesting van de onroerende eigendommen der 
N.V.  (…) In het tijdvak liggend tussen 1 September 1944 en 5 Mei 1945 zijn op 
last van de bezettende macht in zeer grote omvang machines, handelsvoorra-
den, grondstoffen, inventarisstukken aan onze vennootschap toebehorende en 
zich bevindende op haar fabrieksterrein en in haar gebouwen, naar Duitsland 
weggevoerd. De auctor intellectualis, die hiertoe de eerste stoot heeft gegeven, 
was de Verwalter Dr. Nolte (…). De waarde van de geroofde goederen bedraagt 
25.033.571 gulden. (…) Het demonteren en wegvoeren geschiedde volkomen 
onoordeelkundig en ging gepaard met nodeloze vernielingen aan de fabriek en 
installaties.”1

president: Dus dat is het dus. Op bladzijde 5 en 6 staan ook nog een paar 
dingen. Als u dat ook nog even voor kunt lezen.

griffier: “Verder werden onder leiding van Bonath van inrichtingen, die 
moeilijk of in het geheel niet weg te slepen waren, dusdanige delen gedemonteerd 

1  Proces-verbaal boom Amsterdam (J.W. Otto) inzake plundering van de nsf te 
Hilversum, No. 91 D, 15.02.1947, 1-3.
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en weggevoerd, dat het uitermate moeilijk is, deze weer te completeren. (…) Uit 
bovenstaande opsomming, welke allerminst volledig is, blijkt ons inziens ten dui-
delijkste de opzet het bedrijf volkomen te vernietigen. (…) ‘Na een opmerking’ 
(dat is dan Rauch, de chef van het productiebureau der nsf, wordt gehoord en die 
verklaart:1) ‘Na een opmerking mijnerzijds, dat alles eigendom van de nsf was, 
merkte hij [Bonath] op, dat ik dan de situatie toen heel slecht begreep.’ ‘Verstaat 
U goed’, antwoordde hij, ‘alles hier is thans eigendom van de Duitse Staat. Wie 
daarvan iets wegneemt, pleegt diefstal en zal streng gestraft worden.’”

president: Ja.
griffier: Dat is naar aanleiding van een opmerking van die mijnheer Bonath.
president: De rest van de verklaring, dat deel ik dan ook mee, B3-A3, dat is 

de volledige verklaring van de Seintoestellen Fabriek. Juffrouw Boon?
advocaat: Mijn cliënt heeft hier niets van kunnen verstaan. Kan dat ver-

taald worden?
procureur-fiscaal: Het gaat alleen om vast te stellen de systematische roof, 

niet dat deze verdachte dat allemaal heeft doen weghalen, maar dat Nederland 
leeggeplunderd werd. Dus alleen dit punt van de dagvaarding gaat het over.

advocaat: Goed, maar ik geloof dat mijn cliënt het recht erop heeft om de 
stukken die als bewijsmateriaal tegen hem…

president: Uw cliënt heeft hier recht op en ze zullen voor hem vertaald wor-
den, als hij daar nog prijs op stelt, nadat ik hem dan nog even enkele dingen 
verklaard heb. Staat u eens op. Hebt u deze verklaring kunnen volgen?

fiebig: Nein, ich habe eben schon zu meiner…
president: Hoe lang bent u in Nederland geweest?
fiebig: Vierundhalb Jahr.
president: Heeft u niet Nederlands leren spreken?
fiebig: Nein, Herr Präsident, das war ja so eigenartig. Ich habe mich bemüht 

wie ich hierher kam es zu lernen, da ist mir von allen Holländern gesagt wor-
den, ich möchte um Gottes willen deutsch sprechen, das können sie leichter 
verstehen. Dadurch habe ich es nicht gelernt.

president: Ja, Nederlands spreken kan ik mij voorstellen, maar vrijwel alle 
Duitsers die hier geweest zijn, die verstonden Nederlands heel goed.

fiebig: Ja, ich habe mich nicht darum bemüht, weil ich immer wieder gesagt 
bekam, wir können Sie nicht verstehen.

president: Waarom u zich er niet voor ingespannen hebt, dat interesseert 
ons ten slotte niet.

1  Proces-verbaal boom Amsterdam inzake nsf, 15.02.1947, 7: verklaring van J.H.E. 
Rauch.
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fiebig: Sie haben mich gefragt, Herr Präsident.
president: U kunt in ieder geval het Nederlands niet volgen.
fiebig: Nein.
president: Hier is de voorgelezen verklaring van een van de getuigen die 

mededelingen doet over de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek die…
fiebig: Ja, Herr, Präsident, ich habe…
president: … leeggehaald is, weet u dat?
fiebig: Nein, aber ich höre gerade eben, das erste Mal in dem Zusammen-

hang, dass nsf und Nederlandsche Seintoestellen Fabriek – oder wie sie heißt 
– ein und dasselbe sind.

president: Ja.
fiebig: Wenn ich denken würde, dass ich das Wort nsf vorher mal gehört 

hätte, dann hätte ich auch am vorigen Mal gewusst, was Sie mit der niederlän-
dischen Seintoestellen Fabriek gemeint haben.

president: nsf kent u wel?
fiebig: nsf habe ich gehört, den Namen, bin aber selbst nie da gewesen.
president: Nee, maar u weet ook dat die door uw Dienststelle ‘zurückge-

führt’ is.
fiebig: Nein, das ist ein Irrtum. Herr Dr. Nolte hat ja auch erklärt hier, wie 

er am letzten Mal, am 2. Mai, als Zeuge war, dass meine Dienststelle nichts mit 
zu tun gehabt hatte, dass der Befehl von Berlin und vom Luftfahrtministerium 
gekommen ist, und das die auch die Angelegenheit durchgeführt haben.

president: Ja.
fiebig: Es liegt ja auch sogar bei den Akten, die ich gelesen habe, ein Brief 

des Reichsministers Speer, in dem er sich bei Herrn Dr. Nolte als dem allein 
Verantwortlichen persönlich bedankt für seine Arbeit.

president: Dus met de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek heeft uw 
Dienststelle volgens u niets te maken gehad.

fiebig: Nein.
president: Wat deed uw Dienststelle dan en welke fabrieken heeft uw Dienst-

stelle dan ‘zurückgeführt’?
fiebig: Ich habe in der Voruntersuchung schon erklärt, Herr Präsident, dass 

ich persönlich mit irgendeinem Einzelfall überhaupt nichts zu tun gehabt habe. 
Ich weiß es nicht.

president: Nee, u bent alleen de verantwoordelijke man. Maar ik vraag u, 
welke fabrieken uw Dienststelle dan ‘zurückgeführt’ heeft?

fiebig: Ich kann Ihnen das Eine nur wiederholen, Herr Präsident, ich persön-
lich bin ja gar nicht damit befasst gewesen. Ich kann nicht sagen, was meine 
Außenstellen im Einzelnen gemacht haben, welche Fabriken sie nun…
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president: Maar u wilt toch niet betwisten dat ze dat gedaan hebben?
fiebig: Ja, zum Beispiel ist mir in Erinnerung, dass mir gesagt worden ist, 

von Werkspoor zum Beispiel sind Dinge weggeholt worden. Das weiß ich. Ich 
kenne natürlich auch den Vorgang bei Philips, weil Herr Dr. Nolte mir das sei-
nerzeit schon erklärt hatte.

president: Ja, ja. Kunt u mij dan wel… u weet er geen dus?
fiebig: Nein, ich bin mit den Einzelheiten ja gar nicht befasst worden, Herr 

Präsident. Ich hatte nach September [1944] in Deutschland den gesamten Bau 
von Lokomotiven, Wagons, die gesamte Wagonreperatur. Ich bin also maximal 
acht bis zehn Tage im Monat in Holland gewesen. Von Augustus ’44 ab.

president: Ik dacht dat u de chef was van de Dienststelle Fiebig?
fiebig: Ja.
president: En wie was de verantwoordelijke man?
fiebig: Ich habe ja erklärt, wenn von meinen Außenstellen mit ordnungs-

gemäßen Anforderungsbescheiden Anforderungen durchgeführt worden sind, 
dann sind die nach den Weisungen durchgeführt worden, die mir vom Reichs-
minister Speer gegeben sind und die ich an meine Außenstellenleiter weiter 
gegeben habe.

president: Beantwoordt u mijn vraag: wie was de verantwoordelijke man bij 
de Dienststelle Fiebig?

fiebig: Ja, selbstverständlich ich. Das habe ich auch nie bestritten. Herr Prä-
sident, das habe ich nie bestritten. Ich habe die ganzen…

president: Ik vraag u niet of u het bestreden hebt, maar ik vraag u wie was… 
U was de verantwoordelijke man?

fiebig: Ja.
president: Dus u kunt geen één fabriek in het bijzonder noemen die ‘zurück-

geführt’ is?
fiebig: Ich habe Ihnen gerade eben gesagt, Herr Präsident, zum Beispiel von 

Werkspoor.
president: Ik vind het niet nodig dat u herhaalt wat u me gezegd hebt. Das 

was Sie eben gesagt haben, dat weet ik wel wat u gezegd hebt.
fiebig: Ja.
president: Desondanks vraag ik u, herinnert u zich dat uw Dienststelle 

bemoeienis heeft gehad met de Artillerie-Inrichtingen?
fiebig: Nein, meine Dienststelle nicht.
president: Oh, die heeft daar geen bemoeienis mee gehad.
fiebig: Nein.
president: Weet u dan van enige fabriek die door uw Dienststelle is ‘zurück-

geführt’?

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   211Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   211 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



212

het proces-fiebig

fiebig: Ja, ich habe zum Beispiel gesagt: Werkspoor, ist meine Dienststelle 
mit in Anspruch genommen worden.

president: Werkspoor. 
fiebig: Ja.
president: Weet u nog een andere?
fiebig: Ich nehme an, das kann ich Ihnen nicht aus dem Kopf sagen, aber 

ich nehme an, dass sie zum Beispiel in Utrecht bei der Maschinenfabrik Jaffa 
irgendwie in Berührung gewesen ist.

president: Ja, ja, en wat deed uw Dienststelle dan in zo’n geval als Jaffa?
fiebig: Meine Dienststelle…
president: U zult toch wel meer dan die twee gevallen hebben behandeld.
fiebig: Meine Dienststelle war dazu da, wenn aus Deutschland solche Wei-

sungen kamen, und die betreffenden Leute hatten vom meinen Ministerium, 
oder vom Luftfahrtministerium, oder einer da zuständigen Dienststelle einen 
Anforderungsbefehl, dass diese Betreffenden zu mir oder zu einer meiner 
Außenstellen zu kommen hatten. Die Außenstelle hatte das zu überprüfen, und 
wenn sie feststellte, dass dieser Anforderungsbefehl von der dafür zuständi-
gen Stelle kam, dann stellte sie im Einvernehmen mit der Wehrmacht, mit der 
Heeresgruppe und dem Reichskommissar den Anforderungsbescheid aus, und 
damit war für unsere Dienststelle die Angelegenheit erledigt. Wenn diese Betref-
fenden, die den Auftrag hatten, Schwierigkeiten bei der Transportfrage hatten, 
so hatten wir uns einzuschalten, zum Beispiel, wenn Wagonschwierigkeiten 
waren, in Utrecht bei der Wehrmachtsdienststelle für die Transportmittel der 
Eisenbahn da uns einzuschalten, oder wenn sie mit Lastwagen Schwierigkei-
ten hatten, oder mit Benzin Schwierigkeiten hatten, oder wenn sie mit Kohle 
oder mit Strom Schwierigkeiten hatten, war es unsere Aufgabe, uns dort einzu-
schalten, aber mit der Rückführung selbst nach der Anforderung hatte meine 
Dienststelle nichts zu tun.

president: Nee, maar zonder een Anforderungsschein ging het niet? Is het 
wel?

fiebig: Innerhalb meines Aufgabenbereiches, soweit es sich um mein Minis-
terium und meine Person und meine Dienststelle handelte, war das die Vor-
schrift. Mit den anderen…

president: Ja, zonder Anforderungsschein kon het niet weg.
fiebig: Nein, also innerhalb meines Dienstbereiches war es streng verboten, 

ich hatte ausdrücklich verboten, dass sie irgendwelche Requisitionen ohne die-
sen Anforderungsbescheid machten, weil das eine Vorschrift des Reichskom-
missars war, den ich vorher ja anzusprechen hatte, um dessen Genehmigung 
hereinzuholen und der ausdrücklich die Anweisung erteilt hatte, ohne Anfor-
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derungsbescheide dürfen solche Dinge nicht beschlagnahmt werden.
president: Als iemand kwam bij u, bij uw Dienststelle, met een mededeling 

dat die en die in Duitsland heeft gezegd dat hij mocht dat hebben en die man, 
die dat gezegd had, die kwam en vroeg om dergelijke dingen (te zeggen volgens 
uw Duitse recht) dan gaf u hem een antwoord?

fiebig: Nein, er musste einen schriftlichen Befehl dazu haben aus Deutsch-
land.

president: Ja, ja, einen schriftlichen Befehl.
fiebig: Ja. 
president: U hebt dus niet geweten dat hiervan het gevolg is geweest dat 

inderdaad Nederland tot op, ja hoe zal ik het zeggen, tot op de grond toe is 
leeggehaald?

fiebig: Nein.
president: Hebt u dat niet geweten?
fiebig: Nein, das kann ja auch in dem Zusammenhang nicht stimmen, denn 

dann müsste die Industrie ja völlig lahm gelegt gewesen sein.
president: Het gaat niet alleen om de industrie. U hebt toch niet alleen 

machines weggehaald?
fiebig: Ja, ich habe ja mit den anderen Dingen nichts zu tun gehabt. Das habe 

ich schon mal gesagt, Herr Präsident.
president: Kisten, lege kisten?
fiebig: Bitte?
president: Hebt  u daar wel eens… lege kisten?
tolk: Leere Kisten.
president: Leere Kisten?
fiebig: Nein, nicht das ich wüsste.
president: Nooit gedaan?
fiebig: Bitte?
president: Dat hebt u niet gedaan?
fiebig: Nicht das ich wüsste.
president: Lege melkflessen dan?
fiebig: Bitte?
president: Lege melkflessen?
fiebig: Da habe ich auch nichts mit zu tun gehabt, jedenfalls weiß ich…
president: Weet u dat een Anforderungsschein, dat was een Vorschrift…
fiebig: Bitte?
president: Hier zijn talloze Anforderungsbescheide.
fiebig: Von meinen Außenstellen?
president: Ja.
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fiebig: Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen, also jedenfalls ist mir davon nichts 
gesagt worden.

president: Nee, u hebt een hele melkfabriek leeggehaald, weet u dat?1

fiebig: Das mag sein.
president: In Almkerk.
fiebig: Ja, das mag sein. Ich habe grundsätzlich, ich wiederhole noch mal, 

Herr Präsident, die Verantwortung meinen Außenstellenleitern gegenüber 
übernehme ich voll und ganz. Aber ich weiß über Einzelheiten nichts. Ich kann 
Ihnen also zu einem einzelnen Fall nichts sagen.

president: Nee, maar dat is u allemaal in die tijd niet bekend geworden, dat 
dat ook door uw Dienststelle gebeurde?

fiebig: Nein, ich habe ja gesagt…
president: Dat hoort u nu voor het eerst?
fiebig: Ja, wenn Sie mir sagen, dass da eine Milchfabrik…
president: Ja, dat van de groenten, dat hoort u voor het eerst? Van het vlees 

en van de lege kisten, van de lege flessen?
fiebig: Ja, was habe ich denn mit dem Fleisch und dem Gemüse zu tun?
president: Ik weet het ook niet, maar daar ligt een telexbericht van de 

Dienststelle Fiebig.
fiebig: Nein, der liegt nicht von der Dienststelle vor. Denn ich habe ja schon 

mal erklärt, es war durchaus möglich, dass jemand meinen Namen auf den 
Telex… ìch war in Amersfoort…

president: Dus u wist er niets van?
fiebig: Nein, ich bestreite es auch ganz energisch.
president: Jawel, dat begrijp ik wel.
fiebig: Ja.
president: Wat bestrijdt u?
fiebig: Ich bestreite es ganz energisch, dass von meiner Dienststelle irgend-

wie mit Gemüse, oder mit Fleischkonserven irgendetwas zu tun gewesen ist, 
und wenn dort irgend ein Telex, den ich ja gar nicht nachkontrollieren kann… 
es kann jeder draufschreiben “gezeichnet Fiebig, Beauftragter des Reichsminis-
ters”.

president: Ja, ja, adres en telefoonnummer staan er op.
fiebig: Bitte? Ja, das kann auch jeder machen. Das kann jeder machen, Herr 

Präsident, meine Dienststelle war ja schließlich bekannt bei deutschen Stellen.
president: Welke dwaas doet dat nou?

1  Gedoeld wordt op de Coöperatieve Zuivelfabriek Altena te Nieuwendijk (destijds 
gemeente Almkerk, sinds 1973 gemeente Werkendam).
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fiebig: Bitte?
president: Welke dwaas doet dat nou zo’n telexbericht?
tolk: Welcher Narr lässt einen Telexbericht, wo Ihre Telefonnummer und 

Ihre Dienststelle angegeben ist…
fiebig: Welcher Narr?
president: Ja, dat is toch zo.
fiebig: Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre mir das ja entschieden interes-

santer, dann könnte ich ja dazu Stellung nehmen. Ich kann Ihnen nur das Eine 
sagen, dass das durchaus möglich ist, Herr Präsident.

president: Die lege kisten, leere Kisten, daar komen we straks wel aan. Weet 
u dat een hele voorraad sloten, Schlösser, in beslag genomen is en weggevoerd 
is naar Duitsland?

fiebig: Herr Präsident, ich kann Ihnen nur nochmals sagen, ich kenne keine 
Einzelheiten, wenn dort Anforderungsbescheide mit den Namen meiner Dienst-
stellenleiter sind, bitte, dann ist das auf meine Verantwortung. Auch wenn ich 
nichts davon weiß. Das habe ich schon mal in der Voruntersuchung erklärt.

president: Ja, maar dat moet toch uw plicht geweest zijn tijdens de oorlog, 
als dit dan niet mocht, om u op de hoogte te stellen of u de verantwoordelijke 
man was?

fiebig: Wenn ich ein Kontrollsystem einschalte, dass die Weisungen meines 
Ministers eingehalten werden, dann ist das die Kontrolle, die ich auszuüben 
habe.

president: Heeft dan uw minister u opgedragen om sloten en lege kisten weg 
te halen?

fiebig: Ich verstehe nicht.
tolk: Hat Ihr Minister Ihnen den Auftrag gegeben leere Kisten und Schlösser 

wegzuführen?
fiebig: Das kann ich nicht sagen, ob er den Auftrag gegeben hat, ich kann 

nur sagen, wenn der Außenstellenleiter im Rahmen seines Auftrages, den er von 
mir bekommen hat, gehandelt hat, dann hat er das in meinem Auftrage getan.

president: Ja, ja. Maar bent u dan niet verbaasd en ontzet over de vreselijke 
dingen die uw Dienststelle heeft gedaan?

fiebig: Nein, das kann ich nicht sagen, es war damals Krieg und wenn mein…
president: Een doodgewone zaak. U vond het een doodgewone zaak, al 

blijkt nou wat ze allemaal weggehaald hebben, dat dat eigenlijk toch wel goed 
was.

fiebig: Bitte?
president: Wilt u het vertalen?
tolk: Es ist Ihnen schon jetzt recht, dass das alles so geschehen ist, Sie betrach-
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ten es als richtig, dass das damals in dieser Lage so geschehen ist.
fiebig: Das ist etwas ganz anderes, ob ich das als richtig betrachte. Ich habe 

doch nicht darüber zu entscheiden, wenn ich im Kriege Befehle bekomme, wo es 
letzten Endes, wie wir im deutschen sagen, um die Wurst geht, ich müsste mich 
ja schämen, wenn ich dann sage: ich werfe die Flinte ins Korn. Ob ich damit 
einverstanden bin, ist ja eine zweite Frage. Ich darf aber dann vielleicht fragen, 
Herr Präsident, das müssen Sie mir doch zugestehen: Sie haben die Flinte ja 
auch nicht ins Korn geworfen.

president: Die indruk heb ik ook wel gekregen, dat u het niet schelen kon, 
als er maar een bevel van boven was.

fiebig: Nein, das ist nicht der Fall, aber ich kann genügend Beweise erbrin-
gen, dass ich mir sehr wohl, wenn es um wichtige Dinge sich handelt, dass ich 
es mir dann sehr wohl überlegt habe und dass ich auch gegen mein Gewissen 
Dinge getan habe, die vielleicht ein anderer nicht getan hätte. Ich darf vielleicht 
darauf hinweisen, dass die Schleusensprengungen in IJmuiden von mir verhin-
dert worden ist, und dass die Sprengung der Bergwerke auch von mir verhindert 
worden ist. Auch wenn andere Leute sich dafür die Lorbeeren einheimsen, das 
beweise ich.

procureur-fiscaal: Dat betekende dat u hoopte hier terug te komen.
fiebig: Verzeihung, Herr Procureur, ich kann Ihnen dazu keine Antwort 

erteilen, denn der Gedanke ist mir damals überhaupt nicht gekommen. Ich 
hatte mehr Sorgen, als mir bloß in der Richtung Gedanken zu machen.

president: Op verzoek van verdachte de twee verklaringen [van J.J. Sprenger 
van Eijk en J.G.E. Gieskes]. Wil de tolk die dan in het Duits voorlezen?

tolk: [volgt allereerst de vertaling van de eerder door de griffier voorgelezen 
verklaring van J.J. Sprenger van Eijk inzake het bij de Artillerie-Inrichtingen 
wederrechtelijk weghalen van machines en dergelijke door de Duitsers aan het 
einde van de oorlog]

president: Nou, wat zegt u ervan?
fiebig: Ich habe schon dazu erklärt, von mir ist das nicht ausgegangen, und 

das geht ja schon daraus hervor, von wem das ausgegangen ist.
president: Ja.
fiebig: Ich habe also auch keinen Einfluss darauf nehmen können.
president: Nee, nee.
fiebig: Ich habe hinterher davon gehört, von dem Vorgang.
president: En dat protest bij u?
fiebig: Das ist nicht bei mir persönlich eingereicht.
president: Nee, maar bij uw Dienststelle.
fiebig: Ja, dazu kann ich nichts sagen, jedenfalls ist mir nichts vorgetragen 
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worden, sonst müsste ich es ja gleich gewusst haben zu dem Zeitpunkt. Ich 
kann mich aber erinnern, dass das erheblich später gewesen ist, dass ich von 
dieser Räumungsmaßnahme…

president: Kent u die roverijen van die andere Dienststelle dan?
fiebig: Ja, ich sehe es nicht als Räuberei an, wie Sie es bezeichnen, Herr Prä-

sident. Es war Krieg.
president: Zoals de getuige het zegt.
fiebig: Bitte?
president: Zoals de getuige het zegt, die zegt: het is plundering.
fiebig: Ja, so sehe ich es nicht an. Das habe ich auch in der letzten Sitzung 

erklärt, es handelt sich um die Werke, die sich [zugetragen haben] mit der 
Gefahr, dass das ganze Gebiet plötzlich wieder in den Besitz der Alliierten 
kam. Diese Betriebe waren mit deutschem Material ausgestattet, mit deutschen 
Erfahrungen, da war zum Beispiel bei Hembrug die ganzen vierundhalb Jahre 
lang eine Ingenieurkommission von fünf deutschen Ingenieuren, mit denen die 
Holländer sehr eng zusammen gearbeitet haben, und auch keine Beschwernisse 
dagegen gehabt haben, und dass diese fertigen Fabriken, die voll im Betrieb 
und leistungsfähig sind, in den Besitz des Feindes gelangen und damit wir mit 
diesen Mitteln gleich wieder bekämpft werden können, das ist ja im Kriege 
verständlich.

president: Dat waren vijanden van de Duitsers misschien?
fiebig: Ja.
president: Maar u meent toch niet dat de oorlog alles veroorlooft?
fiebig: Nein, ich habe das letzte Mal ja auch schon erklärt, Herr Präsident, 

dass es bestimmte Abgrenzung darin gibt, dass ich aber der Auffassung bin, 
dass nach Artikel 23 oder nach Artikel 53 des Landoorlogreglementes, wenn 
es die Notwendigkeit des Krieges erfordert, gewisse Dinge doch möglich sind.

president: Ja, ja. Verstaat u Frans?
fiebig: Vielleicht, wenn Sie es langsam sprechen.
president: Ik ben niet van plan nu Frans te spreken, maar het Landoorlogre-

glement daar is de Franse tekst… das ist maßgebend.
fiebig: Ich habe gehört, dass der Text des englichen… dass in Nürnberg zum 

Beispiel der englische Text zu Gründe gelegt wurde.
president: Ja, ja, maar…
fiebig: Also nicht der französische. Und ich als Deutscher kann ja nur mit 

dem deutschen Text…
president: Ja, ja, het is verkeerd vertaald. Dus u meent dat dit allemaal door 

de oorlog wel geoorloofd is, dit optreden?
fiebig: Ja, ich bin der…
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president: Als een fabriek heeft gewerkt voor de Duitsers, als die bestel-
lingen heeft verricht of gevolg gegeven had, als die al of niet met dwang door 
de Duitsers, ook Duitse ingenieurs kreeg, dan gaat het eigendom over op het 
Duitse Rijk eventueel.

fiebig: Ja, ich bin der Auffassung, dass in einem totalen Krieg der Technik, 
dass dort solche Dinge durchzuführen sind, wir sehen es ja auch heute nach dem 
Kriege zum Beispiel in Deutschland.

president: Ja, maar dit is iets heel anders.
fiebig: Es ist also die Frage, ob ein Betrieb für die Kriegsführung entschei-

dend ist… ob das zur Folge haben kann, dass dieser Betrieb von dem Besetzter 
völlig beschlagnahmt wird. Das ist heute in Deutschland genau so der Fall.

president: Alleen wat voor de Kriegsführung entscheidend is, of is alles für 
die Kriegsführung entscheidend?

fiebig: Nach meiner Auffassung ist praktisch jede irgendwie im Kriege ge leis-
tete Arbeit in einem totalen Krieg entscheidend.

president: Ja, ja.
fiebig: Egal, ob eine Putzfrau Flur putzt, und damit vielleicht eine männliche 

Arbeitskraft freimacht.
president: Dus naar uw opvatting mag alles weggenomen worden.
fiebig: Nein, das ist nicht meine Auffassung, sondern das, was aus der 

Notwendigkeit des Krieges zu gegebener Zeit eventuell entscheidend ist.
president: Ja, maar dat is nou weer uw opvatting.
fiebig: Nein, ich bin der Auffassung, dass es auch schon die Auffassung des 

Landoorlogreglementes ist, sonst wäre es doch nicht 1907 schon, wie wir in der 
Technik noch so weit zurück waren, schon in der Form zum Ausdruck gebracht 
worden.

president: Maar is het uw opvatting dan niet, wat u zegt?
fiebig: Ich verstehe Ihre Frage nicht, Herr Präsident.
president: Ist das Ihre Auffassung auch, was Sie sagen? Ist es Ihre Auf-

fassung nicht, oder ist es Ihre Auffassung auch, was Sie sagen?
fiebig: Ich verstehe das in dem Zusammenhang nicht, wie Sie mich fragen, 

Herr Präsident.
president: Sie sagen, es ist alles kriegswichtig, und so darf man alles, nicht 

wahr? So darf man…
fiebig: Nein, Sie unterstellen jeder meiner Äußerungen etwas, was ich nicht 

damit meine, Herr Präsident, wenn Sie das sagen. Ich habe ausdrücklich auf Ihre 
Frage erklärt: nein, es ist nicht alles erlaubt, aber in gewissen Grenzen sind, wenn 
die Notwendigkeiten des Krieges es erlauben, wie das Landoorlogreglement es 
in den Artikelen 23 und 53 sagt, wohl bestimmte Dinge erlaubt, und ich sehe 
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diese Notwendigkeiten des Krieges selbstverständlich auch begrenzt und zwar 
begrenzt aus der jeweiligen Zeit und Situation heraus. Also nicht einfach…

president: Wo lag die Grenze damals?
fiebig: Bitte?
president: Wo lag die Grenze damals nach Ihrer Auffassung?
fiebig: Die Grenze lag darin, dass es hier um eine Entscheidung ging, dass 

diese Dinge, die für die Kriegsführung mitgebraucht werden konnten, eventuell 
in den Besitz des Gegners fielen und dieser Gegner mit unseren eigenen Waffen 
uns jetzt weiter bekämpft.

president: Und waren da wohl Güter, die darunter nicht fielen, oder war 
alles kriegswichtig?

fiebig: Im Großen und Ganzen bin ich der Auffassung, dass in einem tota-
len Krieg, das ist ein Wirtschafskrieg, das ist ein Krieg der Technik, das ist ein 
Krieg des Materials, jedes Material wichtig ist, besonders unter dem Gesichts-
punkt, dass wir in Europa hier ja alle nicht unter Materialüberfluss litten, son-
dern unter Materialmangel. Also ist jedes Material, was irgendwie nun knapp 
ist… hat ja nun auch einen bestimmten Wert.

president: Das war damals deshalb alles, was man finden konnte.
fiebig: Das möchte ich nicht so sagen, denn ich habe da sehr wohl… wenn 

ich über Dinge zu entscheiden hatte, habe ich sehr wohl Unterscheidungen 
gemacht, was wichtig ist, und nicht wichtig ist.

president: Aber, ich verstehe Sie nicht. Sie sagen…
fiebig: Ja, ich verstehe Sie auch nicht.
president: ... Sie sagen, alles ist wichtig in einem totalen Krieg, wie die Situ-

ation damals war.
fiebig: Ja.
president: Alles. Wenn ich nun frage: muss man daraus nicht die Folgerung 

ziehen, dass auch alles mitgenommen werden könnte, da…
fiebig: Nein, ich habe ja schon vorher gesagt…
president: … da sagen Sie: nein.
fiebig: … nein, ich habe Ihnen vorher gesagt, Herr Präsident, dass was aus 

der Notwendigkeit des Krieges heraus zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einer 
bestimmten Situation heraus notwendig ist… Das ist eine Begrenzung.

president: Ja. Das ist allgemein, und jetzt in den Zeiten, die damals waren, 
was brachte damals die Notwendigkeit mit? War etwas ‘ausgesondert’, oder 
nicht… ausgenommen, oder nicht?

fiebig: Es gab bestimmte Vorschriften, auch vom Minister, die klar umris-
sen, was angefordert werden konnte.

president: Leere Kisten, zum Beispiel?
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fiebig: Ja, das habe ich Ihnen schon mal erklärt, ich weiß nicht, was Sie mit 
leeren Kisten meinen. Wenn mir jemand…

president: Wenn ich sage leere Kisten, nicht wahr, das braucht doch nicht so 
viele Auseinandersetzungen, nicht wahr?

fiebig: Nein, aber dazu kann ich Ihnen nur sagen, Herr Präsident, wenn das 
an mich persönlich herangekommen wäre, dann hätte ich gesagt, wozu brau-
chen Sie die leeren Kisten? Um da Maschinen hineinzuverpacken, um sie sicher 
zu transportieren…

president: Wozu braucht man die leeren Kisten?
fiebig: Ja…
president: Es kann sein, dass sie kriegswichtig sind.
fiebig: …ja, wenn ich zum Beispiel eine wertvolle Maschine habe, die ich 

nicht unverpackt verschicken kann, sondern, die ich in einer Kiste verschicken 
muss, dann könnte diese Kiste wichtig sein.

president: Ja, ja. Möbel? Schreibtische?
fiebig: Kann ich Ihnen nicht sagen.
president: Unterwäsche?
fiebig: Ich kann nur dazu sagen, dass vom Minister Speer Möbeltransporte 

verboten worden sind, und ich zum Beispiel gewisse Transporte einer höheren 
Wehrmachtsdienststelle auf dem Kanal zwischen IJsselmeer und Groningen 
habe aufhalten lassen und in Groningen habe auspacken lassen.

president: Das ganze ‘meubilair’ einer Fabrik in Almkerk, eine Milchfa-
brik, ist fortgeschafft door uw Dienststelle Fiebig.

fiebig: Ja, das kann auch sein, dass eine Büroeinrichtung wichtig ist, wenn 
die betreffende Dienststelle, die sie militärisch braucht, sie nicht besitzt.

president: Oh, ja. Dus: alles kann kriegswichtig sein, konnte damals kriegs-
wichtig sein.

fiebig: Nein, ich wiederhole: kriegswichtig innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes, aus einer bestimmten Situation heraus.

president: Ja, also bestand die Kriegswichtigkeit auch aus leeren Milchfla-
schen, oder so etwas.

fiebig: Das kommt aus dem Zusammenhang… Aus dem Zusammenhang 
heraus kann es möglich sein, oder es kann auch nicht möglich sein.

president: Ja, richtig, danke schön. Wilt u de verklaring van Gieskes, voor 
zover tussen haakjes, vertalen?

tolk: [volgt de vertaling van de eerder door de griffier voorgelezen verkla-
ring van J.G.E. Gieskes inzake het bij de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek 
wederrechtelijk weghalen van machines en dergelijke door de Duitsers aan het 
einde van de oorlog]
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president: Stehen Sie auf. Haben Sie es jetzt folgen können?
fiebig: Ja.
president: Und Sie haben damit nichts zu tun gehabt, nicht? Ihre Dienst-

stelle?
fiebig: Nein, das ist ja doch ganz einwandfrei klargestellt worden, und der 

Zeuge Nolte hat es ja am vorigen Mal bestätigt, dass er die Angelegenheit im 
Auftrage des Luftfahrtministeriums und meines Ministeriums direkt gemacht 
hat. Ich bin ja gar nicht darum gefragt worden. Ich bin über diese Frage auch 
schon vom Nürnberger Gericht hier vernommen worden.1

president: Vindt u juist wat daar geschied is?
fiebig: Nein, wenn da solche Beschädigungen vorgekommen sind, dann 

halte ich das für unverantwortlich.
president: En dan dat dreigen?
fiebig: Auch die Bedrohungen, das ist natürlich unverantwortlich.
president: Maar u had toch het recht, het Duitse Rijk had toch het recht, om 

dat weg te nemen, want dit was toch wel kriegswichtig.
fiebig: Es ist ja nicht nötig, dass der betreffende Offizier dann eine solche 

Drohung dabei ausspricht.
president: Maar als men ‘nee’ zegt, hoe krijgt hij het dan anders?
fiebig: Da muss er eben sehen, dass er es mit seinen eigenen Leuten macht.
president: Dat kon toch immers niet.
fiebig: Ja, das hätte doch…
president: Die had toch geen mensen genoeg om voor 300 miljoen gulden 

aan machines weg te halen. 
fiebig: Das wäre wohl doch sehr gut möglich gewesen, wenn es so wichtig 

war, dann hätte man das eben so machen können.
president: Als men zelf geen mensen had, hoe moest het dan?
fiebig: Kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Präsident.
president: [Komt niet aan het woord]
fiebig: Das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Präsident, ich habe die Anwei-

sungen nicht gegeben, ich bin mit der Sache nicht befasst gewesen und ich kann 
Ihnen also dazu auch nicht Einzelheiten sagen.

president: Ich verstehe, ja. Maar u vindt dit niet juist?
fiebig: Nein, wenn gedroht worden ist, und Beschädigungen gemacht wor-

den sind, halte ich das für unverantwortlich.
president: Dank u wel. Nu is er hier nog in dit dossier een verklaring over 

1  Verwijzing naar verhoor van Fiebig in Den Haag door Office of Chief of Council 
for War Crimes op 6 augustus 1947 inzake het Krupp-proces in Neurenberg, nik, 
No. 11400.

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   221Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   221 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



222

het proces-fiebig

het leeghalen van de Hollandsche Metallurgische Bedrijven te Arnhem. Weet u 
daarvan: van de Hollandsche Metallurgische Bedrijven te Arnhem?

fiebig: Das kann ich Ihnen nicht sagen, um was handelt es sich?
president: Metallurgische Bedrijven.
fiebig: Nein, ich kenne keine Einzelheiten dazu.
president: “Daags vóór het begin”, probeert u het eens te begrijpen, “Daags 

vóór het begin van de slag om Arnhem zette het Herr[e]nvolk  een grootscheepse 
roofcampagne op touw. Landelijk organisator van de metaaldiefstal en gros 
was de heer Richard Fiebig  van het Ministerium für Bewaffnung und Rüstung. 
In onze fabriek werd begonnen met het wegvoeren der metalen (2.000 ton). 
Het ‘roofterrein’ Arnhem bleek te ressorteren onder Feldwirtschaftskommando 
X.”1 Dat is nou een mijnheer die dat onvriendelijk zegt.

fiebig: Ja, das nehme ich ihm auch gar nicht übel.
president: Maar het is heel duidelijk. U ziet daaruit…
fiebig: Ja, ich nehme ihm es gar nicht übel, Herr Präsident, dass er das sagt.
president: Dat moet er ook nog bijkomen, dat u het kwalijk nam, maar ik 

zeg u alleen wat deze meneer Schuiling hier zegt, en het is misschien ook interes-
sant om u dit voor te lezen, omdat u begrijpen kunt dat ook een andere opvat-
ting dan de uwe hierover mogelijk is, nietwaar, want het werd algemeen gevoeld 
door deze mensen, als roof en plundering. U zegt: de ‘totale Krieg’ veroorlooft 
ons weg te halen wat we nodig hebben. Zij zeggen: dat gaat niet, zo voelden die 
mensen dat. Herinnert u zich niet, dat dit door uw Dienststelle is behandeld?

fiebig: Nein, meine Außenstelle tut ja auch auf ihren Briefkopf meinen 
Namen, also es heißt: die Außenstelle des Beauftragten des Reichsministers für 
Bewaffnung und Kriegsproduktion Richard Fiebig. Also ist selbstverständlich, 
dass mein Name da immer erwähnt worden ist.

president: Ja, maar dan is het toch uw Dienststelle die dat doet, wel?
fiebig: Ja, ich muss ja annehmen. Ich habe keinen Grund das nicht anzuneh-

men.
president: Dan bent u er toch voor verantwoordelijk?
fiebig: Ja, wenn er im vorgeschriebenen Auftrage gehandelt hat, selbst-

verständlich, und ein Anforderungsbescheid ausgestellt hat und dazu die Wei-
sung bekommen hat, das ist klar.

president: Ja, hier, dat is misschien ook interessant om u te laten zien. Hoe 
deze ondernemers voelden, wat men deed van Duitse zijde. Zij hebben ook hun 
verstand en begrijpen, dat de oorlog ook zijn eigen eisen stelt. Maar hier schrijft, 

1  Verhoor van D.Th. Schuiling, proces-verbaal boom Amsterdam (J.W. Otto) inzake 
plundering van de Hollandsche Metallurgische Bedrijven te Arnhem, No. 91 F, 
13.03.1947, 2.
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hier verklaart die man, die ziet dus de Duitsers zo: “Slechts een volk met de 
ziel van een pauper, de mentaliteit van een hyena en volkomen gespeend van 
de meest elementaire vormen van beschaving, kan zich de weergaloze perfectie 
in het plunderen eigenmaken, waarop deze barbaren bogen.”1 Zo staat het er. 
Verstaat u dit?

fiebig: Ja, es ist besser, wenn ich es übersetzt bekomme.
president: Ja, ik bedoel, het is mijnheer Schuiling die dat zegt.
fiebig: Wenn es auch richtig ist, was ich verstehe, Herr Präsident, ich habe 

das Wort barbarisch verstanden, das andere nicht.
president: Hij zegt het vreselijk kras. Ik lees het u voor om u te laten zien 

hoe een man uit het Nederlandse bedrijfsleven voelde wat hem aangedaan werd.
fiebig: Ich kann mir vorstellen, dass keinem es angenehm ist, wenn aus einem 

Krieg heraus, ein Eingriff in seine persönliche Sphäre gemacht wird. Es wird ja 
auch jeder Soldat, nehme ich an,  Herr Präsident, nicht froh sein, dass er jemand 
im Kriege totschießen darf. Und deshalb wird er doch ein guter Soldat sein und 
seine Pflicht tun.

president: U hebt dus nooit begrepen dat heel Nederland werd leeggeplunderd 
of leeggehaald, laat ik het zo liever zeggen. Hebt u dat nooit gemerkt en begrepen?

fiebig: Nein, das ganze ‘Niederland’ nicht.
president: Nietwaar, en dat dat hele land dus, wanneer het aan de beurt 

was, geen bestaansmogelijkheid meer had.
fiebig: Nein, Herr Präsident, davon bin ich nicht überzeugt.
president: Hebt u dat niet…
fiebig: Nein.
president: Dat is niet tot u doorgedrongen? U wist niet dat uw Dienststelle 

of degenen die bevelen gaven aan uw Dienststelle, zó ver de grens stelden voor 
wat kriegswichtig was?

fiebig: Ja, das ergab sich ja daraus, dass die Anforderungen… dass die Stel-
len darüber Bescheid wissen mussten in Deutschland, die Befehle an uns durch-
gaben und ihre Leute selbst die Durchführung machten.

president: Kent u het rapport van Kählitz dat hierbij is?
fiebig: Nein, das kann ich nicht sagen, wenn Sie mir den Namen…
president: Een van de Duitsers die later gecontroleerd heeft hoe het systeem 

gewerkt heeft.
fiebig: Nein, kenne ich auch nicht.
president: Een klein stukje…
fiebig: Ja, das habe ich auch nicht mal gelesen.

1  A.v., 4.

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   223Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   223 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



224

het proces-fiebig

president: … dat zal ik u straks voorlezen.
fiebig: Ich habe auch das andere Stück nicht gesehen, wenn ich die Akten 

gelesen habe. Die Stücke sind nicht bei den Akten gewesen, wie ich sie vorgelegt 
bekommen habe.

president: Dit is dus de verklaring van mijnheer Schuiling: ik doe daar 
mededeling van, dat is B3-A4, betreffende de Hollandsche Metallurgische 
Bedrijven. En de Aluminium Wals- en Persbedrijven nv, herinnert u zich dat 
geval?

fiebig: Ich kenne den Namen. Ja, bin ich auch zweimal gewesen, in 1941 und 
1942.

president: Hier heb ik nog een verklaring van iemand: mijnheer Both.1

fiebig: Ja, die ist mir vorgelesen.
president: Die is u voorgelezen.
fiebig: Ja, die ist mir vorgelesen worden.
president: Die kent u.
fiebig: Die kenne ich, Herr Präsident.
president: Dan beschouw ik hem als voorgelezen, die zegt over die Verwal-

ter, enzovoort. Daar is ook voor honderdduizenden guldens weggehaald. Weet 
u dat? Dat erkent u?

fiebig: Das habe ich vorgelesen bekommen.
president: Die kent u. Dan wordt ze beschouwd te zijn voorgelezen en de rest 

van de stukken betrekking hebbend op deze Zurückführung, Rückführung. De 
vliegtuigfabriek Fokker, herinnert u zich die?2

fiebig: Ja, das ist mir auch in Erinnerung. Es ist ein Sonderbeauftragter vom 
Ministerium da gewesen, der die Angelegenheit selbst durchgeführt hat.

president: Is uw Dienststelle daar buiten gebleven? Er is er ook nogal 
gedreigd.

fiebig: Das kann ich nicht sagen. Es ist durchaus möglich, dass dieser Son-
derbeauftragte, der vom Ministerium, der hierher kam, bei der Außenstelle in 
Amsterdam gewesen ist. Es ist durchaus möglich.

president: Maar hebt u ook gelezen in die verklaring hoe er opgetreden is 
door de Duitsers om…

fiebig: Nein, das habe ich nicht gelesen.
president: Dat er mensen waren die op de fabriek werkten, ingenieurs, en 

die ze gedreigd hebben met een revolver…

1  Verwijzing naar B3-A5: verhoor van G.J.J. Both, proces-verbaal boom Amsterdam 
(J.W. Otto) inzake plundering van Aluminium Wals- en Persbedrijven te Ouden-
rijn, No. 91 H, 20.03.1947.

2  Verwijzing naar B3-A6.
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fiebig: Revolver? Militärs. Zivilisten trugen ja keine Waffen.
president: Een man, dus een mijnheer, dat was een Duitse man, die vond 

het toch een beetje te bar, die vond het te erg, die vond niet dat het mocht: “Het 
enige, wat de heer Seekatz in deze aangelegenheid kon doen en heeft gedaan, is 
het weigeren van medewerking aan dit georganiseerd wegvoeren van eigendom-
men van onze vennootschap. Dat hij hiermede risico liep, bewijst een brief van 
de voorzitter van de Rüstungs- und Beschaffungskommission Niederlande, de 
heer Fiebig, gedateerd 13 September 1944.”1

fiebig: Ja, das ist mir durchaus bekannt.
president: “Een afschrift van deze brief stel ik U hierbij ter hand ten dienste 

van de Justitie.”
fiebig: Ja.
president: Dus u hebt met de Fokkerfabrieken, waar voor miljoenen is weg-

gehaald, waar een Duitser, een zekere heer Pleines ook een rol heeft gespeeld…
fiebig: Nein, das war der…
president: … en een mijnheer Nischwitz…
fiebig: … ja, Pleines.
president: … en andere Duitsers, een zekere heer Seekatz, die het daar hele-

maal niet mee eens was…
fiebig: Ja, das glaube ich, hat andere Gründe.
president: Dat bleek uit die brief, dat die de opvattingen had zoals de direc-

tie van de fabriek en zoals de Nederlandse handel die had, dat dit een schandaal 
was en die Duitser, die Seekatz, die heeft gezegd: nee, dat is volkomen ongeor-
ganiseerd wegvoeren, daar kun je niet medewerking vragen van mensen van de 
vennootschap, dat is niet geoorloofd. Toen heeft hij een brief van u gehad, op 
13 september ’44.

fiebig: Ja, das ist mir bekannt.
president: Ja. Ik weet wel, dat het u bekend is, maar het is prettig om het 

hier nog even te bekijken. 13 september ’44, door u zelf getekend, daar schrijft 
u aan Direktor Seekatz, Firma Fokker: “Wie ich feststelle, haben Sie weder die 
Weisungen des Rüstungsstabes noch meine Anordnungen bezüglich der Rück-
verlagerung der Firma Fokker durchgeführt.” Was Fokker ook van de Duitsers?

fiebig: Ja, das geht ja daraus hervor.
president: Ja, Rückverlagerung. Was het eigendom van de Duitsers, Fokker?
fiebig: Es ist ja beschlagnahmt worden, requiriert worden.
president: Rückverlagerung.

1  Verhoor van M. Beeling, proces-verbaal boom Amsterdam (J.W. Otto) inzake 
plundering van Fokker te Amsterdam, No. 91 J, 31.03.1947, 4.
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fiebig: Ja, es ist beschlagnahmt worden, ist requiriert worden, Herr Präsi-
dent.

president: Ik probeer het te begrijpen, want ik kan er waarlijk niet bij dat 
als u ten onrechte iets in beslag neemt of terecht iets in beslag neemt, dat het 
daarmee uw eigendom wordt. Dat is iets dat u ons duidelijk moet maken.

fiebig: Herr Präsident, ich habe ja nie etwas anderes gesagt, als dass die 
Dinge requiriert worden sind und für requirieren ist bei uns der deutsche Aus-
druck anfordern. Und dass diese angeforderten Güter dann nach…

president: Maar u hebt het hier over een Rückverlagerung.
fiebig: Ja, so ist das.
president: Dat heet toch vertaald: zurückführen waar het vandaan kwam?
fiebig: Ja, weil es in die Gefahrenzone kam, um nicht in die Operationszone 

zu kommen.
president: Dan moet u toch toegeven dat u met die uitdrukking verwarring 

schept. Vindt u niet?
fiebig: Bei mir könnte sie keine Verwirrung schaffen, weil wir damals ganz 

genau wussten, was darunter zu verstehen war.
president: Het heette indertijd ‘grijsverven’, grijsverven heette het hier. Dan 

wisten we het ook, dat kreeg dan de Duitse kleur, dat noemden we: wegnemen. 
Grijsverven, net zo’n woord als dit: Rückverlagerung. Dat wil dus niets anders 
zeggen dan dat men het nam en bracht naar Duitsland.

fiebig: Ja, in einem Gebiet jedenfalls, wo es der Eingriffsmöglichkeit des 
Gegners erst mal entzogen war und weiter gearbeitet werden konnte.

president: Ja, ja. “Vielmehr haben Sie durch Ihr Verhalten eine Verzögerung 
von ca. 8 Tagen herbeigeführt. Ich erteile Ihnen hiermit die Anweisung sofort 
im Einvernehmen mit Herrn Direktor Pleines alle Massnahmen einer beschleu-
nigten Rückverlagerung durchzuführen. Sollten Sie Ihr bisheriges Verhalten 
nicht sofort ändern, werde ich mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln gegen 
Sie vorgehen.”1

fiebig: Ja, der Vorgang…
president: “Ich ermächtige Herrn Direktor Pleines, in meinem Auftrage 

alle die Massnahmen durchzuführen, die ihm zur Beschleunigung notwendig 
erscheinen.” Nu weet ik niet of u dit… wat u hiervan denkt?

fiebig: Ja, das stimmt ganz genau.
president: Dat klinkt nogal dreigachtig.
fiebig: Das stimmt ganz genau. Und wenn Sie Herrn Seekatz kennen wür-

den, dann wird Ihnen vielleicht auch klar sein, dass es durchaus berechtigt 

1  Brief van Fiebig aan Friedrich W. Seekatz van 13.09.1944.
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war. Der Seekatz hat sich als Deutscher nicht entblödet, sich durch Hermann 
Göring selbst als Verwalter bei Fokker einsetzen zu lassen, hat sich aber in 
den vierundhalb Jahren praktisch um nichts gekümmert. Aber er hat alle 
Wohl taten, die aus diesem Amte kamen, die hat er sich, die hat er für sich 
in Anspruch genommen. Ich meine ein ganz bekanntes Lokal in der Nähe 
des Carlton [Hotel in Amsterdam], das war eben bekannt als ‘das Lokal des 
Herrn Seekatz’, und statt, dass er als Deutscher arbeitete und keinen Anlass 
zu solchen Dingen gab. Und wie es hier in die entscheidenden und schwierigen 
Situationen ging, da wurde Herr Seekatz auf einmal nervenkrank und war für 
drei Wochen verschwunden, und ließ die Leute dort sitzen. Aus Berlin kam 
dann der Sonderbeauftragte, im Auftrage Görings, dass die Verlagerung nach 
Leipzig durchgeführt werden sollte mit den Befehlen dazu, und diese Befehle 
wurden auch auf der Außenstelle bei mir vorgelegt, und ich bin auch darüber 
unterrichtet worden, und Herr Seekatz hat sich der ganzen Dinge entzogen. 
Aber nicht, um hier, wie jetzt nachträglich gesagt wird, weil er mit unseren 
Maßnahmen nicht einverstanden war, sondern weil Herr Seekatz glaubte, 
dass die Alliierten bereits auf dem Anmarsch nach Amsterdam waren, um also 
darum sein kostbares Leben sicherzustellen.

president: Ja, dat begrijp ik.
fiebig: Und ich bin  der Auffassung, für mich ist Herr Seekatz auch, das 

sage ich hier ganz offen, ein Lump, der sich so benommen hat, wie Herr See-
katz während des Krieges, der von Arbeit nichts gekannt hat, aber sich nur 
betrunken hat und sonst andere Dinge gemacht hat, der dem deutschen Namen 
bestimmt keine Ehre gemacht hat, wenn der sich dann hinterher, nach ’45, dann 
sich zu solchen Erklärungen herbeilässt, kann ich das verstehen, weil er gerne 
in Holland bleiben möchte.

president: Ja, ik hecht er ook niet veel waarde aan, maar één ding blijkt 
er wel uit, dat uw Dienststelle zich toch wel heel diep met deze weghalerij 
bemoeide.

fiebig: Ich habe das nie bestritten, Herr Präsident.
president: Ja, ik stel het ook alleen maar vast. Of u het nu bestreden had of 

niet. Dat doet er niet toe. Het staat vast dus.
fiebig: Ich habe doch erklärt, ich habe doch selbst ausgearbeitet, wie die 

Rückführung, soweit ich damit zu tun hatte, durchgeführt worden ist.
president: Ja, en de zaak Van der Heem.1 Kent u die, nv Van der Heem?
fiebig: Hier nicht. Ich kenne aber die Firma Van der Heem.
president: Die is ook leeggehaald.

1  Verwijzing naar B3-A7.
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fiebig: Das habe ich auch… das weiß ich.
president: En dat is ook door uw Dienststelle gebeurd.
fiebig: Unsere Dienststelle war mitbeteiligt. Die Anforderung ist von uns 

ausgegangen.
president: Van der Heem. Daar hebben we dus de verklaring B3-A7. En dat 

ging dan zo: daar kwam eenvoudig Leutnant Blaschke en die zei: ik kom de boel 
weghalen.

fiebig: Das kann ich nicht sagen, wie das im Einzelnen durchgeführt worden 
ist.

president: Nou, dan zal ik het u zeggen, hoe het gebeurd is. “Op 5 Decem-
ber 1944 vervoegde zich op het kantoor de Duitser Leut[nant] Blaschke, als 
vertegenwoordiger van de Beauftragte des Reichsministers für Rüstung und 
Kriegsproduktion Richard Fiebig, en vertelde, dat hij aangezocht was door 
Oberleutnant Latterman[n] om bij ons de machines te laten weghalen.” En dan 
komt het verderop: “Maurer deelde ons mede, dat wij 10 mensen beschikbaar 
moesten stellen, die tezamen met de Duitse monteur de machines moesten los-
maken en voor verzending gereed zetten.”1 Hoe vindt u dat?

fiebig: Ich habe ja schon mal gesagt, Herr Präsident, dass…
president: Je eigen boel afbreken, hè?
fiebig: … dass ich mit der Ausführung nichts zu tun habe. Wir haben die 

Anforderungsbescheide ausgestellt, mit diesen Anforderungsbescheiden ist der 
dazu Berechtigte, aus Deutschland Berechtigte, dahin gegangen, und mit diesen 
weiteren…

president: Dat is vreselijk eenvoudig gezegd, maar u bent de verantwoorde-
lijke man.

fiebig: Nein, für den weiteren Vorgang bin ich nicht verantwortlich, Herr 
Präsident, nein, weil ich damit nichts zu tun habe. Wenn eine andere Dienst-
stelle die Ausführung hat und diese Dienststelle macht irgend etwas, was nicht 
in Ordnung ist, dann kann doch nur der, dem diese Dienststelle unterstand, 
verantwortlich gemacht werden.

president: Maar vertelt u eens, u was toch ook chef van de Rüstung und 
Kriegsproduktion, nicht?

fiebig: Bitte?
president: Van de afdeling Rüstung und Kriegsproduktion.
fiebig: Nein, von mir aus ist der Mann nicht gewesen, sondern der ist wahr-

scheinlich…

1  Verhoor van J. van der Heem, proces-verbaal boom Amsterdam (J.W. Otto) inzake 
plundering van Van der Heem te Den Haag, No. 91 K, 09.04.1947, 1-2.

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   228Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   228 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



229

bijzonder gerechtshof te ’s-gravenhage, 5de kamer te rotterdam 

president: Stond u dan niet aan het hoofd van de Rüstung und Kriegspro-
duktion?

fiebig: Ich bin der Beauftragte des Reichsministers für Rüstung und Kriegs-
produktion gewesen.

president: Nou, en dat is een zekere mijnheer Piel, die kwam dus namens u.
fiebig: Ja, das war mein Aussen…
president: En die heeft het zaakje opgeknapt.
fiebig: … ja, das war mein Außenstellenleiter, und der hat den Anforde-

rungsbescheid ausgestellt.
president: Ja. “Daar wij echter hiertegen principiële bezwaren hadden”, 

dat het werkvolk moest werken voor de Duitsers om de eigen fabriek af te 
breken, “werd dit door ons geweigerd en vroegen wij een bespreking aan met 
de Aussenstellenleiter Den Haag van de Rüstung und Kriegsproduktion, J.W. 
Piel, welk onderhoud op 29 December 1944 heeft plaats gevonden. ” Verstaat 
u wel?

fiebig: Ja.
president: “Bij dit onderhoud werd door ons uitdrukkelijk verklaard, dat de 

machines eigendom waren van de N.V. van der Heem en dat derhalve geen toe-
stemming werd gegeven, deze weg te voeren. Tevens werd naar voren gebracht, 
dat op Piel de verplichting rustte om aan te tonen, dat deze vordering door de 
oorlog noodzakelijk was en geschiedde overeenkomstig de bepalingen van het 
Landoorlogreglement. Piel heeft ons tijdens dit onderhoud ongelooflijk onbe-
schoft uitgebekt en elke medewerking geweigerd. Op 29 December 1944 ver-
schenen er in de fabriek enige Duitse monteurs, die echter na enige uren weer 
verdwenen, omdat we geen mensen ter beschikking stelden. Op 4 Januari 1945 
verschenen er echter in de fabriek een ploeg Duitsers, die de machines hebben 
losgeschroefd en verladen. In totaal is naar vooroorlogse maatstaven voor een 
waarde van f. 150.000 aan machines weggevoerd.”1 Dat is dan uw Rüstung… 
enzovoort-afdeling.

fiebig: Ja, ich habe ja erklärt, wenn Piel da genannt wird und der hat eine 
Anforderung dafür ausgestellt, ist es von ihm angefordert worden, also von 
meinem Außenstellenleiter.

president: Ja, hij heeft de mensen uitgescholden…
fiebig: Was hat er?
president: … en heeft de zaak eenvoudig laten weghalen tegen de wil van de 

eigenaren van de fabriek.
fiebig: Ja, er hat es requiriert.

1  A.v., 2.
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president: Ja, ja, dat is ook een woord, dat je ook… Het gaat er juist om, 
om dat requireren.

fiebig: Ja, oder angefordert, in deutscher Übersetzung.
president: Angefordert. Nu hebben we Enkes nv. Herinnert u zich die?
fiebig: Die kenne ich auch, die Firma.
president: Dat is dan het stuk: B3-A8. Daar is het ook zo gegaan. “Ver-

volgens vervoegden zich aan de fabriek en wel op 6 October 1944 de heren dr. 
Bleich en Ing. Groth, van de Beauftragte für die Niederlande des Reichsminis-
ters für Rüstung und Kriegsproduktion, Richard Fiebig, met het doel zich een 
inventarislijst te verschaffen.”1 En dan krijgen we nog een heel verhaal er tus-
senin en dan gaan de heren Bordewijk en Van Leeuwen, die komen bij de heer 
Groth en komen daarover praten, die worden d’r uitgeknikkerd en het zaakje 
wordt weggehaald voor 470.000 gulden. Is dat u bekend?

fiebig: Ja, das ist mir auch bekannt.
president: Lips, weet u dat?2

fiebig: Es gibt zwei Lips, darf ich fragen, welchen Lips?
president: Ja, Lips, niet de draadhandelaar, maar de slotenfabriek in Dor-

drecht.
fiebig: Kann mich nicht auf den Fall besinnen.
president: U herinnert u niet?
fiebig: Nein.
president: Daar zijn Anforderungsbescheide voor.
fiebig: Ja.
president: Daar hebt u niet machines weggehaald, maar sloten.
fiebig: Ja.
president: Sloten!
fiebig: Ja.
president: Was dat wel kriegswichtig?
fiebig: Ja, wenn die Anweisung dazu gekommen ist, dann muss ich das ja 

annehmen.
president: Ja. “Aanvankelijk werd bij mij de indruk gevestigd”, zegt mijnheer 

Lips, “dat de belangstelling voor en de vordering van onze machines van Duitse 
zijde slechts bepaalde machines gold. Spoedig bleek echter, dat deze indruk ver-
keerd was. Telkens weer kondigden zich nieuwe bezoekers aan, die voor ons 
machinepark belangstelling hadden en het bezoek werd in de meeste gevallen 

1  Verhoor van L. Rehorst, proces-verbaal boom Amsterdam (J.W. Otto) inzake 
plundering van Machinefabriek Enkes te Voorburg, No. 91 L, 10.04.1947, 2.

2  Verwijzing naar B3-A9.
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door een nieuwe vordering gevolgd.”1 Een hele hoop van die dingen ging gewoon 
naar Duitse fabrieken en daarvoor kwamen de Duitsers eens kijken, hè?

fiebig: Nein, ich habe den Vorgang ja schon mal erklärt.
president: Ja, wat u nou vroeger vertelde, bespaar me dat.
fiebig: Sie haben mich schon mal danach gefragt. Der Vorgang war so, dass 

auf Grund der Industrie-Enquête der Rüstungsinspektion schon seit ’40 die 
Ölproduktionseinrichtungen in Bezug auf Maschinen und sonstige Bearbei-
tungsangelegenheiten in Deutschland bekannt waren.

president: Ja.
fiebig: Die Firmen, die hier von den Deutschen Aufträge nahmen, wurden 

genau so gruppiert wie in Deutschland nach Produktionsausschüssen, Haupt-
ausschüssen und Hauptringen.

president: Maar wat u in Duitsland kon doen, dat kon u hier niet doen. Dat 
mocht niet.

fiebig: Wenn sich jemand um die Aufträge bewirbt, wie das hier der Fall ist, 
und er bekommt dort Bedingungen mit vorgeschrieben, weshalb soll er dann 
nicht innerhalb dieser Bedingungen die Dinge durchführen können? Das ist 
doch überall üblich.

president: Ja, maar u herinnert zich wel: deze vorderingen beperkten zich 
niet tot machines alleen, maar hadden ook betrekking op gereedschappen, kis-
ten en dergelijke.

fiebig: Kann ich nicht sagen, Herr Präsident.
president: Dat is eenvoudig uit de fabriek, zoals wij het noemen, nietwaar: 

gestolen.
fiebig: Ja, ich kann es nicht sagen, ich bin ja nicht dabei gewesen.
president: Daar was er één, die had belangstelling voor de fabriek…
fiebig: Ja, ich kann es ja nicht sagen, Herr Präsident, ich bin ja nicht dabei 

gewesen.
president: Oh, de dingen zijn wel van u uitgegaan, die Anforderungsbe-

scheide.
fiebig: Die Anforderungsbescheide sind ja nur von der Dienststelle ausge-

stellt worden auf Grund der Forderungen, die wir von unserer vorgesetzten 
Stelle hatten.

president: Ja, ja, maar daar maken wij geen verschil tussen. U was de ver-
antwoordelijke man.

fiebig: Bitte?

1  Verhoor van H.J.M. Lips, proces-verbaal boom Amsterdam (J.W. Otto) inzake 
plundering van Lips te Dordrecht, No. 91 M, 01.05.1947, 1.
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president: U hoeft zelf niet die dingen te schrijven.
fiebig: Nein, ich bestreite ja auch meine Verantwortung meinen Außenstel-

lenleitern gegenüber nicht.
president: “Ook onze gerede produkten wekten de begeerte der Duitsers op 

en zo werd op 17 November 1944 de gehele voorraad sloten van ons filiaal in 
Utrecht gevorderd,…”. Ja, verstaat u dat?

fiebig: Ja.
president: “… terwijl in December 1944 een aantal sloten van onze  Dor[d] t se 

voorraad werd opgeëist.” 1  Dat betreft ook uw Dienststelle, hè? Hier hebt u de 
slotenfabriek, daar wordt onder andere gevorderd, 27 oktober een draaibank en 
een slijpbank en een Punktschweissemaschine, een Stempelpresse en nog meer 
machines en dan krijgen we de Türschlösser, Zimmertürschlösser, Vorhänge-
schlösser, alles is mee genomen, den Gesamtvorrat an Schlössern. Door uw 
Dienststelle wordt dit opgevorderd.

fiebig: Ja, steht denn da auch dabei, Herr Präsident, ob das deutsche Auf-
träge waren? Aus deutschem Material?

president: Hier hebben we bijvoorbeeld: “Dienststelle Direktor Figge, 
Rübeland (Harz) ” [, 05.03.1945].

fiebig: Ja, das bin ich nicht.
president: “54 leere Kisten”.
fiebig: Ja, das bin ich nicht.
president: Pardon?
fiebig: Das bin ich nicht.
president: “Der Leiter der Aussenstelle, Gerosa” en het staat op uw papier: 

“Richard Fiebig”.
fiebig: Ja.
president: Alsof daar nu een of ander in Duitsland zegt: ik heb kisten nodig, 

zorgen jullie dat ik ze krijg. Ik heb ze daar zien staan, gaan jullie ze weghalen. 
Dan kunt u toch niet zeggen, dat u het niet bent?

fiebig: Wollen Sie es bitte übersetzen?
tolk: Wenn jemand zu Ihnen sagt: ich benötige Kisten, sie stehen da in 

irgendeiner Fabrik, holen Sie die für mich, dann werden sie geholt mit Ihrem 
Namen und in Ihrem Auftrag.

fiebig: Was dann?
president: Dan is dat georganiseerde roof. Georganiseerde roof. Niet roof 

van een willekeurige Duitser die uit Duitsland komt, maar dan is dat georgani-
seerd. Mede door de Dienststelle Fiebig.

1  A.v.
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fiebig: Ich kann das ja nicht kontrollieren, hier, was hier im Augenblick 
vorgelesen wird.

procureur-fiscaal: Dat is een papier van de Dienststelle Fiebig.
fiebig: Ja, ein Papier, sehr wohl, ich weiß nur nicht, ob es ein Original ist.
procureur-fiscaal: Een fotokopie.
president: Het is u geheel voorgelezen. 5 maart ’45, 5. März ’45. Deutschland 

hatte den Krieg ungefähr verloren, nicht wahr, und im letzten Augenblicke sagt 
die Dienststelle Fiebig, ich sehe da noch 54 leere Kisten stehen, das andere war 
schon fortgenommen.

fiebig: ‘Ich sehe da 54 leere Kisten stehen’?
president: 45, nee, 54 leere Kisten stehen. Diese Kisten wurden schon vor 

einiger Zeit von Ihnen abgeholt, en die Dienststelle Direktor Figge, Rübeland, 
die heeft het dan er toegebracht om deze Anforderungsbescheide te laten schrij-
ven. Te laten schrijven: Auf Grund der Verordnung des Reichskommissars in 
den besetzten niederländischen Gebieten von 14.12.1942; Forderungen zu 
Gunsten der Dienststelle Figge, Rübeland (Härz).

fiebig: Ja, die Dienststelle Figge, Rübeland (Härz) ist der Sonderausschuss 
für V-Waffen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass für den Transport 
von V-Waffen spezielle Kisten sehr notwendig gebraucht wurden.

president: Ja, als zij het wel nodig hebben, is daarmee dan voor u geoorloofd 
om ze weg te nemen? Als ik morgen iets nodig heb, bijvoorbeeld een nieuw 
pak, zoals wij dit hier allemaal nodig hebben, kan ik dan zomaar uit de winkel 
wegnemen?

fiebig: Ich habe ja darüber nicht zu entscheiden, Herr Präsident.
president: Dat doet u wel.
fiebig: Nein.
president: U laat schrijven een Anforderungsbescheid.
fiebig: Ich habe darüber nicht zu entscheiden, sondern es liegt ja… Sie müs-

sen doch davon ausgehen, wie der Vorgang gewesen ist, Herr Präsident. Der 
Vorgang ist so, dass in Deutschland durch den Minister oder irgendeinen dazu 
bestimmten Wehrmachtsteil ein Anforderungsbefehl herausgeht. Der Anfor-
derungsbefehl wird hierher gebracht.

president: Daarmee blijft het toch diefstal.
fiebig: Nein, ich bin nicht der Überzeugung, dass es Diebstahl ist, das habe 

ich vorhin schon gehört und auseinandergesetzt.
procureur-fiscaal: En daaraan hebt u meegewerkt. Als nou iemand…
fiebig: Ja, ich bin aber der Überzeugung, dass es kein Diebstahl ist, Herr 

Procureur.
procureur-fiscaal: U hebt meegewerkt, dat staat toch alleen maar in de 
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dagvaarding. Er staat niet in de dagvaarding, dat u verantwoordelijk bent voor 
alles wat hier weggehaald is.

fiebig: Ja, aber es wird hier doch… es wird gesagt, wenn irgendetwas hier ist, 
dann bin ich dafür verantwortlich. Ich bin auch für die Politik verantwortlich, 
die der Reichskommissar gemacht hat, was habe ich denn damit zu tun?

procureur-fiscaal: De Dienststelle Fiebig.
fiebig: Ich habe mit der Politik des Reichskommissars etwas zu tun?
procureur-fiscaal: Die hebt u toch mee uitgevoerd?
fiebig: Was habe ich da ausgeführt, Herr Procureur?
procureur-fiscaal: De Anforderungsbescheide zijn…
fiebig: [schreeuwt] Das habe ich ja auch jedes Mal wieder erklärt von 

Anfang an: jawohl, wie kommt es zu dem Vorgang der Anforderungsbe-
scheide. Davon wird ja von mir nichts abgestritten, aber hier wird ja auch 
gesagt, dass ich an der Politik des Reichskommissars mitgearbeitet habe, oder 
sonst irgend etwas.

president: Nee, wij praten hier niet over de politiek van de rijkscommissa-
ris, we zien hier alleen dat u laat uitgaan een bevel om 50 kisten, nach Wahl, 18 
januari ’45 af te geven. Daar had u niet het recht toe, wel?

fiebig: Ich sage noch mal, Herr Präsident, wenn Sie das Einzelne aus dem 
Zusammenhang des Ganzen herausnehmen, dann können Sie alles konstru-
ieren. Ich kann Ihnen nur noch einmal wiederholen, für das, was an Anforde-
rungsbescheiden von meinen Dienststellen da ist, übernehme ich die Verant-
wortung.

president: Ja, ja.
fiebig: [zeer luid] Aber ich kann zu Einzelheiten nicht Stellung nehmen. 

Ich habe schon mal erklärt, ich bin im Monat acht bis zehn Tage in Holland 
gewesen. Ich habe keine einzige Anforderung alleine ausgestellt. Das ist auf den 
Außenstellen gemacht worden.

president: Nu begrijp ik niet…
procureur-fiscaal: U hebt het hele zaakje opgezet.
president: Ten slotte is het resultaat van uw Anforderungsbescheide, waar-

voor u de verantwoording op u neemt, geweest, dat Nederland op het laatst is 
leeggehaald.

fiebig: Nein, das ist nicht wahr. Ich bin ja nicht der Einzige gewesen.
president: Wie dan?
fiebig: Nein, das ist nicht wahr.
president: Kent u de Holland-Nautic?1

1  Verwijzing naar B3-A13.
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fiebig: Ja, kenne ich auch.
president: Hebt u de stukken gezien bij…
fiebig: Nein, das ist aber eine deutsche Firma, die Holland-Nautic, die gehört 

der Firma Gebrüder Sachsenberg.
president: Hebt u gezien wat daar weggehaald is?
fiebig: Es gehört der Firma Gebrüder Sachsenberg, das ist ja deutscher Besitz.
president: nv Holland-Nautic. Dat is een Nederlandse onderneming.
fiebig: Ja, im Besitz der Gebrüder Sachsenberg. Ich bin zufälligerweise 

Aufsichtsratmitglied der Firma, ich weiß also genau die Zusammenhänge.
president: De Holland-Nautic die heeft anders groot bezwaar gemaakt dat 

de boel weggehaald werd.
fiebig: Es ist voller deutscher Besitz, die Holland-Nautic.
president: Daarmee hebt u niet het recht van alle Duitsers die hier in Neder-

land wonen, om daarvan te stelen.
fiebig: Aber selbstverständlich.
president: Oh, ja?
fiebig: Die deutschen Staatsbürger unterstehen doch schließlich…
procureur-fiscaal: Quatsch.
president: Dat had ik ook gedacht, dat u zo dacht.
fiebig: Ja.
president: Ja, Holland-Nautic, dat ligt hier bij de stukken, ongeveer…
fiebig: Das ist ja auf Weisung der Firma Gebrüder Sachsenberg…
president: … viereneenhalve bladzijden dicht getikt met allerlei voorwerpen 

die weggehaald zijn.1 Werkspoor, daar had u het over: B3-A10.2 Daar is voor 4 
miljoen [gulden] weggehaald.

fiebig: Ich kann Ihnen das nicht sagen.
president: Wat?
fiebig: Ich kann Ihnen das nicht sagen.
procureur-fiscaal: Dat is door uw Dienststelle voor 40 procent wegge-

haald.
fiebig: Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Procureur, ich weiß da im 

Einzelnen nicht, was da…
procureur-fiscaal: U antwoordt daarop alsof het 40 procent is.
president: Er zijn Anforderungsbescheinigungen, als u die wilt zien, van 5 

november [1944] en zes andere stuks. Het is B3-A10. En ik herhaal, het is best 

1  B3-A13: proces-verbaal pra Haarlem inzake wegvoeren van een aantal machines 
e.d. bij Holland Nautic te Haarlem.

2  Proces-verbaal boom  Amsterdam (J.W. Otto) inzake plundering van Werkspoor 
te Amsterdam, No. 91 N, 17.05.1947.
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mogelijk dat u aantoont, dat u daarvoor niet verantwoordelijk bent, dat u het 
recht hebt dit te doen. Maar als we het zo nagaan, kunnen we onder andere 
vaststellen dat in Nederland niet veel meer overgebleven is (en dat is toch ook 
niet verantwoord, of wel?), en dat dit land ten onder zou zijn gegaan als er geen 
hulp van buitenaf was gekomen.

fiebig: Wie erklären Sie sich dann, Herr Präsident, dass 1944, im Oktober, 
schon von Seiten der niederländischen zuständigen Instanzen erklärt wird, dass 
die Eisen- und Stahlproduktion bereits 280 % der von ’39 war?

president: Ja, ik denk dat we goed geholpen zijn door anderen.
fiebig: Bitte?
president: U hebt ons indertijd verteld van die Philips-fabrieken, dat is naar 

Duitsland gegaan om in bewaring te nemen, of weet u daar ook niets van? Is dat 
naar Duitsland gegaan om in bewaring te nemen? U hebt, meen ik, verteld dat 
dat bij Philips-ondernemingen terecht is gekomen.

fiebig: Ja, mir ist erzählt worden von Herr Dr. Nolte, dass es in die deutschen 
Philips-Betriebe verschickt worden ist, das hat er ja hier noch erzählt als Zeuge.

president: Ja, ja.
fiebig: Und etwas anderes ist mir auch nicht bekannt.
president: Ik kan u onmiddellijk een getuige brengen die de goederen heeft 

opgespoord in Duitsland.
fiebig: Nein, ich kann dazu nichts sagen, Herr Präsident.
president: Een groot deel was in een ondergrondse fabriek ondergebracht 

met Duits toezicht, waar Joodse vrouwen werkten.
fiebig: Das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Präsident. Ich kann Ihnen das 

nicht sagen.
president: Ja, Anforderungsbescheide: Beijnes, kent u… Kromhout Moto-

ren Fabriek? Kent u die? B3-A11.
fiebig: Kromhout Motoren Fabriek ist mir bekannt.
president: Is dat ook door uw Dienststelle…
fiebig: Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber es ist anzunehmen. Es ist 

anzunehmen, wenn Sie es hier vorlesen.
president: Ja, daar is een verklaring van een mijnheer Goedkoop. Die zegt 

onder andere dat er in ’41 al daarover gesproken is en gedreigd werd. Ik zeg niet 
dat u dat gedaan hebt of uw Dienststelle. En daar is weggehaald voor ruim een 
miljoen [gulden]. Kunt u dat wel…

fiebig: Das weiß ich nicht, Herr Präsident.
president: Juist. Machines: 630.000 gulden, gereedschappen: 80.000 gul-

den, materialen: 320.000 gulden. “Officieel dienden de Duitsers bij inbeslag-
neming van goederen hiervoor papieren van bovengenoemd Reichsministerium 
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bij zich te hebben. In de praktijk gebruikte men echter nogal eens een revolver 
als dreigement”.1  En daar zijn ook Anforderungsbescheide van.

fiebig: Ich kann es nicht sagen, aber wenn Sie das sagen, dass die Anforder-
ungsbescheide vorliegen, muss es ja stimmen.

president: Pardon?
fiebig: Ich sage, wenn Sie sagen, dass die Anforderungsbescheide vorliegen, 

dann muss es ja wohl stimmen. Ich kann es nicht sagen.
president: Ja. Kromhout Motoren Fabriek, daar werd er gevorderd op 

7.12.1944, dat is allemaal op uw papier. Allemaal van u afkomstig. Ik zie 
zelfs… de Oberwerftstab gebruikt ook wat: Anforderungs… oh, nee, dat is 
doorgehaald.

fiebig: Herr Präsident, es war ja vom Reichskommissar angeordnet, dass 
auf dem Gebiet der Rüstung und Kriegsproduktion eíne Stelle, und zwar die 
Außenstellen von mir, die Anforderungsbescheide auszuschreiben hatten. 
Damit wird ja klar, dass eben diese Dienststellen auf diesem Gebiet nur die 
Anforderungsbescheide ausgestellt hatten. Das habe ich ja auch schon erklärt. 
Es ist vom Reichskommissar ausdrücklich angeordnet worden, dass auf dem 
Gebiet der Rüstung und Kriegsproduktion an sich im zivilen Sektor eíne Stelle 
die Anforderungsbescheide ausgestellt hat.

president: Beijnes is ook leeggehaald, Beijnes: wagonfabriek.2

fiebig: Nein, kenne ich nicht.
president: Die kent u niet?
fiebig: Nein.
president: Hier is een verklaring van mijnheer Oomen, die spreekt over de 

heren Brauckmann en Theuse.3

fiebig: Kenne ich beide nicht.
president: Kent u niet?
fiebig: Nein.
president: Moet u eens horen hoe dat ging. Als u het nu nog niet wist dan 

kunt u het horen. “Ook heb ik gezien, dat door de Duitsers de kantoren in het 
fabrieksgebouw”, zegt mijnheer Selhorst, “geheel vernield werden. Alles werd 

1  Verhoor van J.C. Goedkoop, proces-verbaal boom Amsterdam (J.W. Otto) inzake 
plundering van Kromhout Motoren Fabriek te Amsterdam, No. 91 O, 29.05.1947, 
2.

2  Verwijzing naar B3-A12.
3  Verhoor van H.J.N. Oomen, proces-verbaal Subcommissie Opsporing Oorlog-

smisdrijven te Haarlem inzake W.B. Brauckmann en E.G. Theuse (beiden verdacht 
van diefstal van machines en andere eigendommen van Beijnes en van 13,5 kg. 
platina, eigendom van Mekog te IJmuiden), No. 103, 04.09.1947, 1-2.
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overhoop gehaald, de leren zittingen uit de stoelen gesneden, kortom de zaak 
werd een grote chaos. Hoewel Brauckmann slechts een enkele maal bij Beijnes 
kwam kijken, ben ik er van overtuigd, dat hij de leiding van de sloperij had.”1 
Niet mooi, hoe vindt u dat?

fiebig: Wenn jemand solche Beschädigungen gemacht hat, wird er bestraft.
president: Pardon?
fiebig: Ich sage, wenn jemand solche Beschädigungen gemacht hat, dann 

wird er bestraft. Wenn es ein Deutscher gemacht hat.
president: Johannes Piso: Ook de safeloketten werden opengebroken. “Van 

de vijf loketten (…) werd er echter een vergeten; later bleek dit loket gevuld te 
zijn met een belangrijke hoeveelheid waardepapieren. De inhoud van de andere 
loketten (…) werd meegenomen zonder dat de Duitsers een bewijs van ont-
vangst wilden tekenen.”2

fiebig: Von wem ist das, Herr Präsident?
president: U ziet dat er niet alleen machines werden weggehaald…
fiebig: Ja, von wem ist es?
president: … maar ook safeloketten. Dat is onderneming Beijnes waarvan 

u zich niets herinnert.
fiebig: Nein, ich kenne auch die Namen nicht, die Sie mir nennen, von diesen 

Männern. Sie sind nicht von meiner Dienststelle.
president: Nee, maar ik zal eens kijken of ik nog Anforderungsbescheini-

gungen zie. [bladert] Holland-Nautic… nee, van Beijnes kan ik geen Anforde-
rungsbescheinigungen hierbij vinden. En dan krijgen we het Gemeente Electri-
citeitsbedrijf in Almkerk, kent u dat?

fiebig: Gemeinde Elektrizitätsbetrieb, wo? In?
president: Ja, dat is B3-A14.3

fiebig: In A…? Wo?
president: Almkerk.
fiebig: Kann ich mich nicht erinnern.
president: Weggehaald.
fiebig: Weiß ich nicht.
president: Wat moet er nou gebeuren met een… Dat is eenvoudig naar een 

Duitse stad gegaan.

1  Verhoor van C. Selhorst, a..v., 4.
2  Verhoor van J. Piso, a.v., 5.
3  Proces-verbaal van de rijkspolitie te Werkendam inzake het wegvoeren van ma-

chines en goederen van de Coöperatieve Zuivelfabriek Altena te Almkerk. Het 
eerste verhoor in dit proces-verbaal is dat van Johannes van der Stelt, hoofd van 
het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf in Almkerk.
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fiebig: Dazu kann ich nichts sagen. Ist von meiner Dienststelle ein Anforde-
rungsbescheid dabei?

president: Dat is B3-A14.
fiebig: Ist da von meiner Dienststelle ein Anforderungsbescheid dabei?
president: Ik zal even kijken. Daar is eveneens geen Anforderungsbescheid 

van. En toen is tegelijk die Coöperatieve Zuivelfabriek Altena… herinnert u 
zich dit?

fiebig: Welche?
president: Zuivelfabriek Altena.
fiebig: Nein, was ist das?
president: Een melkfabriek. En De Vries Robbé, herinnert u zich dit?1

fiebig: Der Name ist mir bekannt, Herr Präsident. De Vries Robbé, aus Rot-
terdam nicht?

president: Ik weet het ook niet.
fiebig: Ist die aus Rotterdam?
president: Gorinchem. Dat is hier in de buurt, bij Dordrecht in de buurt.
fiebig: Mir ist in Erinnerung, dass im Prozess gegen Gerosa davon die Rede 

gewesen ist.
president: Ja, dat kan wel. “Gerosa” staat hier op de Anforderungsbe-

scheide. Talloze van Gerosa en dan zijn hier nog talloze andere. Het is leerzaam 
om een overzicht te hebben, dat het om zeer grote… Hier hebben we: Laag-
land.2 Kennen Sie Laagland?

fiebig: Laagland ist eine Maschinenhandelsgesellschaft in Rotterdam. 
president: Daar is waarlijk alles en alles weggehaald wat maar weg te halen 

was. B3-A7: daar is een verklaring van Van der Heem nv.3 Herinnert u zich dit?
fiebig: Van der Heem?
president: Van der Heem nv.
fiebig: Hier aus Den Haag?
president: Ja, dat kan wel, dat weet ik niet precies.
fiebig: Die Firma ist mir bekannt, dass sie…
president: Dat is ook precies zo gegaan.
fiebig: Mir ist die Firma auf jeden Fall bekannt, aber den Vorgang kenne ich 

nicht.
president: Leutnant Blaschke is daar opgetreden…
fiebig: Ich glaube, dass ist mir auch vorgelesen worden.
president: … “als vertegenwoordiger van de Beauftragte des Reichsminis-

1  Verwijzing naar B3-A15.
2  A.v.
3  De president had deze zaak hiervoor al besproken.
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ters für Rüstung und Kriegsproduktion Richard Fiebig”. Enfin, van deze Anfor-
derungsbescheinigungen doe ik dan mededeling. – Ja, ik heb dat met u willen 
nagaan om te horen van u hoe u daar nu eigenlijk tegenover staat, tegenover 
deze geschiedenis. Dat hebben we nu van u gehoord. Als ik het goed begrijp 
dan zegt u: ja, ik kreeg opdrachten van buiten en die beoordeelde ik niet, mijn 
Dienststelle die schreef Anforderungsbescheide uit, en ja, dan gaven we ze af en 
dan werd het weggehaald.

fiebig: Ja, darf ich den Vorgang noch mal wiederholen, Herr Präsident, wie 
es sich abgespielt hat?

president: Ja.
fiebig: Vorgang war folgendermaßen: es kam aus dem Reich heraus, aus 

Deutschland heraus, an die betreffenden Firmen, die hier mit diesen Firmen 
gearbeitet hatten, entweder die Anweisung, was sie an Maschinen von deut-
scher Seite aus benötigten. Dann wurde vom Ministerium oder vom Luftfahrt-
ministerium dazu ein Anforderungsbefehl ausgestellt, und dieser Anforde-
rungsbefehl kam hierher nach Holland. Für diesen Anforderungsbefehl war 
die Genehmigung einzuholen von der Wehrmacht und vom Reichskommissar, 
und da meine Dienststelle vom Reichskommissar dazu ernannt wurde, da sie 
aus dem Gebiet der Rüstung und Kriegsproduktion war, dass die Anforde-
rungsbescheide nur von eìner Dienststelle, das heißt von meinen Außenstellen 
auszustellen war, hatten die Leute sich dann an meine Aussenstellen zu wen-
den. Die Außenstellenleiter hatten nach einer herausgegebenen Richtlinie zu 
überprüfen, ob dieser Anforderungsbefehl auch tatsächlich richtig war. Und ob 
nicht eventuell jemand sich selbst so etwas ausgestellt hatte, und hierher gekom-
men war. Und nachdem das festgestellt war, stellte er auf Grund der Weisung 
des Reichskommissars den Anforderungsbescheid aus und übergab ihn dem 
Betreffenden, der den Anforderungsbefehl hatte. Und dieser Betreffende, der 
den Anforderungsbefehl hatte, ging dann mit dem Anforderungsbescheid zu 
dem betreffenden Werk und machte die Angelegenheit in eigener Regie dann 
weiter, so dass also damit… mit dem weiterem Fortgang nach dem Ausstellen 
des Anforderungsbescheides meine Dienststelle nichts mehr zu tun hatte.

president: Begrijp ik. En dus, de Anforderungsbescheide, nietwaar, die had 
men nodig – anders konden de Nederlanders zeggen: nee.

fiebig: Jawohl. Das war die Vorschrift vom Reichskommissar. Mir war auch 
klar... also wie der General Schindler Anfang September [1944] zu mir kam 
und überbrachte mir einmal schriftlich die Aufträge von Speer, und gab den 
Kommentar dazu vom Oberbefehlshaber West, da habe ich ihm gleich gesagt, 
ich sage: so kann ich das nicht akzeptieren, denn ich habe keine Verwaltungs-
befugnisse, ich habe keine Hoheit hier im Lande. Ich kann das nur mit dem 
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Reichskommissar besprechen und unter dem Vorbehalt, ob der Reichskom-
missar die Zustimmung gibt, kann ich es erst weitergeben. Ich bin darauf zum 
Reichskommissar gefahren, habe dem Reichskommissar die Unterlagen vorge-
legt und auch meine Stellung dazu genannt. Daraufhin hat der Reichskommis-
sar mir gesagt, dann wird es auf Grund der Anforderungsverordnung aus dem 
Jahre 1942 durchgeführt.1 Daraufhin habe ich gesagt: ich habe Bedenken in 
Bezug, dass dann jede Dienststelle rumläuft und jeder irgendwie Anforderungs-
bescheide rausgibt, es ist ja gar keine Kontrolle möglich. Daraufhin sagte er: da 
Ihr Apparat technischer Art ist, und Sie es technisch am besten beurteilen kön-
nen, dann müssen Ihre Außenstellen die Anforderungsbescheide nach Prüfung 
(da hat er vorgeschrieben, wie zu prüfen ist) die Anforderungsbescheide her-
auszugeben. Ich habe das dann auftragsgemäss ins Ministerium gemeldet, wie 
der Vorgang ist, wie der Reichskommissar entschieden hat, und dann sind diese 
Anforderungsbefehle so an unsere Außenstellen herangetragen worden.

president: Wat voor controle wilde u eigenlijk?
fiebig: Wir wollten erstens kontrollieren, ob die Anforderung innerhalb des 

Rahmens unseres Arbeitsgebietes kam, dass also nicht irgend jemand – sagen 
wir mal auf dem Gebiet des Leders, oder sonst irgend wie was nicht innerhalb 
unseres Rüstung und Kriegsproduktionsgebietes hineingegangen oder aufge-
nommen war- dass der hier in unsern Rahmen hineinkam und sagte: wir sollen 
für ihn etwas abfordern. Denn das können wir ja nicht kontrollieren. Also es 
musste klar erst mal geprüft werden, dass diese Anforderungen nur von einer 
Firma kamen, die also innerhalb des Rüstung und Kriegsproduktionssektors 
arbeitete, und dass die schriftlich einen Befehl vorliegen hatte, der von dem 
Hauptausschussleiter oder von einem Amtschef des Ministeriums ausging, weil 
die dazu vom Minister Speer autorisiert waren. Zweitens, dass er sich sofort 
einzuschalten hatte, dass die Frage der Zahlungsregulierung klariert wurde, 
und die Schwierigkeiten, die dort auftraten, haben mich ja auch veranlasst, dass 
ich den Reichskommissar darauf aufmerksam gemacht habe und habe gesagt: 
hier treten zwei Schwierigkeiten auf. Einmal wird  teilweise die Bezahlung ver-
weigert aus Gründen, die ich nicht überschauen kann, auf der anderen Seite 
deutsche Firmen, die dazu dauernd wieder ermahnt werden, regulieren von sich 
aus nicht so, ob das nun an den Verkehrschwierigkeiten liegt, weil Postunter-
brechungen schon da waren zu der Zeit, sehr stark, ich würde dem Reichskom-
missar empfehlen, dass er sich dort einschaltet mit seinen Dienststellen, damit 
diese Angelegenheit in Ordnung kommt. Darauf ist in Almelo auch nach Unter-

1  Verordening van de Rijkscommissaris no. 139 van 14.12.1942 betreffende de re-
gistratie en de vordering van goederen, Verordeningenblad voor het bezette Neder-
landsche gebied, 16.12.1942, 604 e.v.
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richtung von Herrn Dr. Hirschfeld, und dem Finanzministerium eine Abwick-
lungsstelle für diese Angelegenheiten eingerichtet worden, die also die ganzen 
Schadenregulierungen durchführen sollte. Es ist ungefähr Anfang Februar 
[1945] zum Tragen gekommen. Und in wie weit nun dort die Arbeit geleistet 
ist, dass solche Fälle, wie sie zum Beispiel heutemorgen… oder andere Fälle, wo 
also eine Regulierung trotz der Aufforderung nicht erfolgt ist, kann ich mir nur 
in dem Zusammenhang vorstellen, dass aus diesen Transport schwierigkeiten, 
die uns ja praktisch außerordentlich einschränkten, dass dadurch auch die 
Zahlungen nicht durchkommen konnten.

president: Dus uw controle omvatte niet of dat überhaupt geoorloofd was 
om dit weg te nemen?

fiebig: Bitte?
president: Uw controle omvatte niet de Nederlandse kant van de zaak, of 

het nou geoorloofd was deze goederen…
fiebig: Nein, die Kontrolle beschränkte sich… die Kontrolle ging nicht 

darauf hinaus, wenn der Anforderungsbefehl etwas enthielt, dás zu kontrollie-
ren, weil das von unserer vorgesetzten Dienststelle kam.

president: Uw Dienststelle bemoeide zich helemaal niet ermee of misschien 
het land hier ten gronde ging aan wat u aan Anforderungsbescheide uitschreef?

fiebig: Bitte?
president: Uw Dienststelle bemoeide zich niet met de Nederlandse belan-

gen?
fiebig: Nein, wir hatten nur…
president: Al werd bijvoorbeeld de laatste stoel gevorderd omdat die kriegs-

wichtig was, dan had u dat niet te beoordelen en kon het u ook niet schelen.
fiebig: Nein, weil es…
president: Het u niet schelen kon.
fiebig: … nein, weil die Anforderungsbefehle ja von einer uns vorgesetzten 

Dienststelle kamen. Es ist bei uns in Deutschland nicht üblich, dass der Unter-
gebene den Vorgesetzten zu kontrollieren hat über seine Arbeit. 

president: En wie was de ‘vorgesetzte Dienststelle’?
fiebig: Ich nehme zum Beispiel an das Ministerium Speer mit seinen Amts-

chefs. Oder die Hauptausschüsse und Hauptringe, die ja da im Wesentlichen 
mitbeauftragt waren. Und die führten es ja auch selbst aus.

president: Ja, u weet dat de totale schade die toegebracht is door wegge-
voerde goederen aan Nederland 1 miljard 300 miljoen gulden is.

fiebig: Ja, das weiß ich nicht, in welchem Zusammenhang. Jedenfalls auf 
unserem Gebiet, innerhalb in dem ich mich bewege, ist das ganz ausgeschlos-
sen, dass das der Fall sein soll.
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president: Kunt u dan ongeveer taxeren hoeveel Anforderungsbescheide 
over uw Dienststelle hebben gelopen?

fiebig: Nein, das kann ich bestimmt nicht sagen, Herr Präsident.
president: Of het een half miljard of één miljard is geweest?
fiebig: Nein, das ist es bestimmt nicht, weil wir zum Beispiel den ganzen 

Komplex des Oberwerftstabes, der Werften überhaupt nicht, mitbearbeitet 
haben. Das ist alles von der Marine selbst gegangen, indem sie an dem ganzen 
Komplex hier der gesamten Werften…

procureur-fiscaal: Enkele honderden miljoenen zal het wel geweest zijn, 
bij de Werkspoor was het al 400 miljoen.

fiebig: Bitte? Bei Werkspoor wieviel?
procureur-fiscaal: 400 miljoen.
fiebig: Nein, das ist ganz ausgeschlossen.
president: Van de Seintoestellen Fabriek is voor 5 tot 6 miljoen weggehaald.
fiebig: Aber das ist zum Beispiel nicht aus meinem Arbeitsbereich, Herr Prä-

sident. Damit habe ich effektiv nichts zu tun, sondern das ist…
president: Uw Dienststelle heeft blijkbaar niet zo heel veel te presteren, als 

ik het goed begrijp.
fiebig: … nicht in dem Unfang, wie Sie es hier vielleicht darstellen, Herr 

Präsident.
president: Dan zal ik u straks voorlezen van uw eigen Duitse vrienden een 

lofzang op uw ijver.
fiebig: Wie? Bitte?
president: Van uw eigen Duitse vrienden zal ik u voorlezen een rapport 

waarbij ze u zeer prijzen.
fiebig: Die mich preisen?
president: Ja.
fiebig: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es ironisch gemeint war, ich 

habe jedenfalls…
president: Weil Sie es so gründlich gemacht haben.
fiebig: Bitte?
president: Weil Sie es so gründlich gemacht haben.
fiebig: Ich? Nein, das könnte ich mir nicht vorstellen.
president: Ik zeg het niet…
fiebig: Ich kenne von einem… Was ich an Aufträgen gemacht habe, habe ich 

mich bemüht anständig gegenüber meinen deutschen Vorgesetzten zu machen.
president: U had toch een zeer belangrijke positie hier?
fiebig: Ja, das ist auch nie bestritten worden.
president: U is hier in de laatste maanden van de oorlog, is u, nou ja, op elke 

gebied opgetreden.
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fiebig: Nein, dadurch ist sie nur bekannter geworden, weil sie vorher als reine 
technische Stelle gar nicht in dem Sinne an die Öffentlichkeit trat, Herr Präsi-
dent, sondern dadurch, dass mein Name bei der Dienststelle auf dem Briefkopf 
stand, und die Anforderungsbescheide dadurch natürlich in meinem Namen 
getragen…

president: Is de omvang van Anforderungsbescheide door uw Dienststelle 
meer dan een miljoen geweest?

fiebig: Bitte?
president: Meer dan een miljoen gulden?
fiebig: Ja, das möchte ich als bestimmt annehmen. Das möchte ich als ganz 

bestimmt annehmen.
president: Kunt u niet ongeveer schatten waar de grenzen liggen?
fiebig: Das ist sehr schwierig zu sagen.
president: Honderd miljoen?
fiebig: Ich möchte mal sagen, dass die Anforderung zwischen fünfzig und 

hundert Millionen gelegen hat.
president: Tussen vijftig en honderd miljoen, denkt u.
fiebig: Ja.
president: Hier heb ik dan, en daar doe ik dan mededeling van en ik zal 

het nog voorlezen uit het dossier: 3A, A3 bedoel ik, daar hebt u… gaat u maar 
even zitten, dan zal ik het u langzaam voorlezen: “In Augustus 1944 werd door 
de Rijksminister voor Bewapening en Oorlogsproductie in Berlijn een bevel 
uitgevaardigd, welke het doel had de wegvoering van machines en goederen 
uit het Nederlandse gebied, ten einde te voorkomen, dat ze in handen vielen 
van de Geallieerden, hetgeen wel in grote mate het geval was in Frankrijk en 
België. Met de uitvoering van dit bevel werd Fiebig belast in zijn hoedanigheid 
van Beauftragter des Reichsministers für Bewaffnung und Kriegsproduktion. 
Teneinde dit bevel uit te kunnen voeren werden daarop door Fiebig een tiental 
zogenaamde Aussenstellenleiters voor de verschillende provinciën benoemd.”

president: Dat is wel juist, wat ik hier voorlees?
fiebig: So stimmt es auch wieder nicht, denn die Außenstellen bestanden 

lange, Herr Präsident. Ich habe ja nicht erst im September [1944] diese Außen-
stellen eingerichtet, sondern Anfang ’42.

president: Ja, en dat bevel in Augustus ’44, nietwaar, hield verband met het 
feit dat er in België en Frankrijk zo veel in handen viel van de geallieerden, dat 
hier de zaak moest weggehaald worden.

fiebig: Das stimmt auch nicht, der Befehl ist Anfang September, und zwar 
muss es in der Zeit zwischen 5. und 7. September erfolgt sein durch Gene-
ral Schindler – der gleichzeitig beim ob [Oberbefehlshaber] West als General 
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sass, und gleichzeitig unser Verbindungsmann war – durch ihn persönlich über-
bracht worden, und zwar der Befehl, das wiederhole ich noch mal, dass ich 
beim Reichskommissar zu erwirken habe, dass diese Aufträge, die das Ministe-
rium in Deutschland an die Hauptausschüsse und Ringe gegeben hat, dass die 
durchzuführen seien.

president: Ja maar, u zegt zojuist, ‘der Zweck’ was geweest, nietwaar, in 
Frankrijk en België daar hadden de geallieerden het een en ander gevonden, dat 
moet hier voorkomen worden.

fiebig: Nein, der Vorgang ist ein anderer, wie der Mann da schreibt, es 
ist zum Beispiel in Frankreich vorgekommen, dass bis Anfang August oder 
Ende Juli noch aus Deutschland unterirdische Fertigungen in die Nähe von 
Paris gelegt worden sind. In Paris und um Paris herum waren etwa 700.000 
Quadratmeter unterirdische Fertigungen aufgebaut worden, und zwar zur 
Hauptsache um die vi und V2 Produktion und die Flugzeugproduktion, und 
da sind noch Einrichtungen und Maschinen und Vorräte für diese Produktion 
bis Ende Juli 1944 nach Paris geschickt worden. Das hat nachher einen furcht-
baren Krach gegeben, weil dort in Paris 45.000 Tonnen Automobilersatzteile 
für die Wehrmacht lagen und die Wehrmacht hatte keine, und die gingen 
verloren. Das ist der Punkt gewesen.

president: Ja, nou goed, men wilde voorkomen dat hier de zaak in handen 
van de geallieerden viel, nietwaar. U hebt nu meermalen hier straks gezegd: 
dat was vreselijk akelig in die ‘totale Krieg’, dat de geallieerden hier iets vinden 
konden, nietwaar, dat de Duitsers ook gebruiken konden.

fiebig: Nein, dass was von uns aus an Produktion für kriegswichtige Zwecke 
von uns hierhergelegt worden ist, dass das dem Gegner nicht in die Hand fällt, 
und der mit diesen Sachen gegen uns Krieg führt.

president: Nu moet u verder dat niet zeggen, want u hebt gewoon Neder-
landse fabrieken die helemaal niet door u “hierhergelegt” zijn, ook leeggehaald.

fiebig: Nein, es sind nur Betriebe von meíner Dienststelle aus behandelt wor-
den, die von deutscher Seite, von deutschen Hauptausschüssen und Hauptrin-
gen, Aufträge hatten.

president: Nee, mijnheer Fiebig, u mag zeggen wat u wil, maar de fabriek 
Lips is toch niet afkomstig uit Duitsland.

fiebig: Nein, aber die Fabrik Lips hat von deutscher Seite sehr ‘belangreiche’ 
Aufträge gehabt.

president: Dat vindt u van belang?
fiebig: ‘Belangreiche’ Aufträge.
president: Als ze opdrachten gehad hebben dan geeft dat aan de Duitsers 

het recht om de hele fabriek mee te nemen?
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fiebig: Nein, es handelt sich ja nicht um mich dabei, Herr Präsident, sondern 
es händelt sich darum, dass die Firma Lips deutsche Aufträge hatte, und dort 
einem deutschen Hauptausschuss angeschlossen war.

president: Ja, dat is ons nu wel duidelijk. En dan hebt u op bladzijde twee 
van het proces-verbaal [van dossier A3] wat betreft de schade toegebracht – dat 
blijkt uit het rapport van de [Economische] Voorlichtingsdienst [van het minis-
terie van Handel en Nijverheid] – dat het 450 miljoen gulden geweest is bij de 
industrie, en dan is er verder nog een uitputting van voorraden in de industrie 
naar een Nederlandse schatting van 800 miljoen gulden, en de totale vermin-
dering van voorraden wordt geschat 1 miljard 300 miljoen [gulden].1 Kunt u 
toegeven dat u toen uw werk hier ten einde liep, dat er hier toen niet meer veel 
te halen was in Nederland?

fiebig: Die Fabriken hatten ja bis zum Schluss hoch gelaufen.
president: Nou moet u eens antwoorden op mijn vraag: kunt u toegeven, 

dat toen u wegging hier niet meer veel te halen was?
fiebig: Nein, das kann ich nicht zugeben. Es ist zum Beispiel auf dem ganzen 

Gebiet östlich der IJssel…
president: U dacht dat Nederland in een zeer aardige toestand de vrede 

begon.
fiebig: Nein, der Überzeugung bin ich nicht, das ist aber ein Unterschied, zu 

der Frage, die Sie zuerst gestellt hatten.
president: Daarom vraag ik of er een onderscheid is. Allicht, als u de ene 

vraag met ‘nee’ beantwoordt dan vraag ik de andere. U kunt ook niet toegeven 
dat Nederland in een gunstige toestand is achtergebleven?

fiebig: Nein, in einem besonders günstige Zustand, ein Land, das den Krieg 
erlebt, das halte ich für ausgeschlossen.

president: Ik begreep dat uit uw verhalen, omdat u zegt: ja, binnen een jaar 
deden jullie al weer reuze zaken. Nu doe ik mededeling, ik zal het wel niet voorle-
zen, van de verklaring van Johannes Petrus van Heijst. Oh, die heb ik vanmorgen 
al gehad. Het is waar, die heb ik toen voorgelezen. En Van Zandijk, Kwak en Hau-
ting, die komen in hetzelfde proces-verbaal voor. Dit proces-verbaal kent u wel?

fiebig: Ja, aber der Name ist mir unbekannt, den Sie mir jetzt vorlesen.
president: Van Zandijk, dat is de man van de MEAF (Naamloze Vennoot-

schap Machinerieën- en Apparaten-Fabrieken), die zegt ook: “Onze fabriek 
heeft zo gewerkt tot ongeveer September 1944. Op dat tijdstip kwamen er 
enkele Duitsers, die zeiden, dat zij in opdracht van de  Rüstungsinspektion uit 

1  De Duitsche uitbuiting van Nederland in cijfers en feiten, [’s-Gravenhage, najaar 
1945], 2; 5.
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Den Haag de machines en materialen uit de fabriek in beslag kwamen nemen. 
Ons personeel werd verplicht de machines te demonteren, hetgeen geschiedde 
onder toezicht van leden van de Duitse Schutzgruppe.” Ze hebben in totaal voor 
8 ton weggehaald.

fiebig: Ja, das kenne ich nicht, es steht ja auch drin von der Rüstungsinspek-
tion.

president: Kent u niet?
fiebig: Nein, den Vorgang kenne ich nicht, ich kenne auch die Firma nicht 

weiter.
president: Dan hebben we hier bijvoorbeeld Cornelis Kwak, die is van de 

firma Jaffa. Die kent u wel?
fiebig: Jaffa, ja, den kenne ich.
president: Weet u wel dat in juli ’42 kwam een man, mijnheer Idel, in 

opdracht van mijnheer Fiebig?
fiebig: Ja, der ist als Verwalter eingesetzt worden.
president: Wat?
fiebig: Der ist auf meinen Antrag durch den Reichskommissar als Verwalter 

eingesetzt worden.
president: Wat hadden eigenlijk die Duitsers in onze fabrieken te maken? 

Dat is mij nog niet duidelijk.
fiebig: Ja, wenn die Maschinenfabrik Jaffa sich um Aufträge bewirbt zu 

bestimmten Bedingungen, und nimmt mehr Aufträge an zu diesen Bedingun-
gen, als sie verarbeiten kann, und sie wird dann auf die Folgen darauf auf-
merksam gemacht, dass man als Kaufmann keinen Auftrag annehmen kann 
nach Bedingungen und nun seine Termine und seine Verpflichtungen nicht 
einhält…

president: Dan dagvaardt u voor de civiele rechter.
fiebig: Bitte?
president: Dan dagvaardt u voor de civiele rechter.
fiebig: Nein, denn die Bedingungen waren ja von vornherein die, dass sie 

annahmen, was wir als Bedingungen an die Aufträge gaben. Wenn ich als Kauf-
mann einen Vertrag abschließe mit einem anderen Partner und übernehme die 
Bedingungen des anderen Partners, habe ich sie ja auch einzuhalten.

president: En als ik ze dan niet nakom, dan is volgens Nederlands recht het 
enige wat je doen kunt hem dagvaarden voor de civiele rechter.

fiebig: Nein, ich glaube, dass das zivile Gesetz…
president: Naar Duits recht zet je dan een Verwalter erin en gooi je de direc-

tie eruit en dan…
fiebig: Nein, ich glaube doch, dass durch die Besetzung doch der bisherige 
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Rechtszustand eine Veränderung erfahren hatte, Herr Präsident.
president: Dat geloof ik ook. En die verandering die bestond dus hierin dat 

wanneer iemand de bestelling niet nakwam, nietwaar…
fiebig: Nein, er brauchte die Bestellungen ja nicht anzunehmen.
president: Helemaal niet, hij had ze niet nodig.
fiebig: Nein, dann sind die…
president: Maar wanneer hij ze nu eenmaal aangenomen heeft en hij…
fiebig: Ja, dann hat er die Bedingungen zu erfüllen, die drin waren, zum 

Beispiel waren es ja auch…
president: Wenn er sie nicht erfüllt, dan stelt u als Duitser dat dan het Duits 

recht gelden ging, dan stel je iemand aan daar en dan…
fiebig: Ja, der Reichskommissar hat ja gewisse Rechte als Besatzungsmacht.
president: Daar heeft die ook ruim gebruik van gemaakt.
fiebig: Ja, in diesem Rahmen hat er auch den Verwalter dort eingesetzt.
president: Pardon?
fiebig: In diesem Rahmen hat er auch den Verwalter dort eingesetzt.
president: Ja, ja. Het waren geen Joden, geloof ik, deze…
fiebig: Bitte?
president: Jaffa is geen Joden-vennootschap?
fiebig: Da habe ich keine Ahnung von.
president: Nee, nee, de hele firma is katholiek.
fiebig: Ich weiß nur, dass sie im Besitze… oder dass sie jedenfalls sehr abhän-

gig waren von der Rotterdamschen Bank Vereinigung.
president: Ja.
fiebig: Die da seit 17 Jahren da dauernd Zuschüsse geleistet haben.
president: Ja, het was de Amsterdamsche Bank.
fiebig: Oder die Amsterdamsche Bank.
president: En het is niet 17 jaar, maar het is al in 1917 gebeurd. “Ongeveer 

einde 1944 werden op onze fabriek door een Aussenstellenleiter, namens der 
Beauftragte des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion machines, 
materialen en gereedschappen gevorderd. Over verkopen of in bruikleen afstaan 
van voormelde goederen is niet gesproken. Alles is zonder meer in beslag geno-
men en weggevoerd. Waarheen alles gevoerd is, is ons niet bekend. Op het tijd-
stip van de beslagname werd er op onze fabriek niet meer gewerkt. Op het tijd-
stip van de inbeslagname waren wij niet meer in het bezit van door de Duitsers 
ter beschikking gestelde grondstoffen. Wij werden gedwongen ons personeel ter 
beschikking te stellen om mede te werken bij het demonteren en het wegvoeren 
van voornoemde goederen. De vorderingsbewijzen waren ondertekend door de 
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Duitser Malkomesius.”1 Dat is uw Außenstellenleiter?
fiebig: Nein, das ist kein Außenstellenleiter.
president: Außenstellenleiter van Utrecht?
fiebig: Nein, das ist Herr Krüll. Herr Krüll war Außenstellenleiter in Utrecht.
president: Hauting, die spreekt over de mekog, de fabriek in IJmuiden. 

Herinnert u zich dat daar ook de hele boel gevorderd is?
fiebig: Bei der mekog? Nein, weiß ich nicht.
president: “Het is mij bekend, dat er gedurende de bezetting door der Beauf-

tragte für die Niederlande des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduk-
tion, Richard Fiebig, verschillende machines, installaties, magazijngoederen, 
gasflessen, platina en andere goederen zijn gevorderd. Bij het demonteren van 
de machines werden wij verplicht ons personeel in te zetten en uit te betalen, 
hetgeen door ons werd geweigerd. Daarop vorderden de Duitsers het benodigde 
bedrag aan geld om het personeel uit te betalen.” Dat vind ik wel heel kras.

fiebig: Ja, ich kann Ihnen dazu nichts sagen.
president: En dan komt uw Dienststelle en zegt: kijk eens, ik vorder de boel 

en u moet uw personeel dat laten doen. Nee zeggen ze. Goed, zeggen uw vrien-
den, nou we brengen zelf personeel mee en jullie moeten betalen.

fiebig: Das ist nicht mit meiner Zustimmung erfolgt.
president: Zonder uw toestemming?
fiebig: Nein, das kann ich auch nicht gutheißen.
president: U begrijpt dus…
fiebig: Nein, heiß ich auch nicht gut.
president: Dat vindt u ook niet goed?
fiebig: Nein.
president: “Het is mij bekend, dat alles wat gevorderd werd op transport 

werd gesteld naar Duitsland. Waarheen die goederen gingen, weet ik niet. Beta-
ling hiervoor hebben wij niet ontvangen.” Geen van de verklaringen bij deze 
stukken zeggen, dat ze betaling wèl hebben ontvangen.

fiebig: Darf ich darauf aufmerksam machen, Herr Präsident, dass im Prozess 
Gerosa alle acht Zeugen, die à charge geladen wurden, erklärt haben, dass sie 
sich geweigert haben, die Bezahlungsfrage zu regulieren?

president: Nou allicht. Maar…
fiebig: Dass es ihnen aufgedrängt worden ist, wie zum Beispiel im Falle der 

Sauerstoff-Fabrik hier. Dass extra jemand vom Ministerium in Berlin gekom-

1  Verklaring van Cornelis Johannes Kwak van de firma Jaffa te Utrecht, pro-
ces-verbaal van politie ’s-Gravenhage, afd. Politieke Recherche inzake Fiebig, 
29.[19.]01.1949, dossier A3, p. 9.
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men ist und hat versucht, verschiedene Zahlungsarten vorzuschlagen.1 Sie sind 
aber alle abgelehnt.

president: Men wilde in Berlijn…
fiebig: Bitte?
president: … men wilde in Berlijn de schijn van vrijwilligheid er aan geven, 

en dat vertikten de Nederlanders toen.
fiebig: Nein, der Überzeugung bin ich nicht.
president: En bent u ook gemengd geweest in het weghalen van alle kerk-

klokken uit Nederland?
fiebig: Nein.
president: Is dat buiten uw Dienststelle…
fiebig: Ja, das ist durch die Gewerbliche Wirtschaft gemacht worden, mit der 

ich nichts zu tun hatte.
president: Gewerbliche Wirtschaft. Ja, maar ik kan dat alles niet zo gauw 

volgen. Daar heeft u niets mee te maken, maar u weet dat alle kerkklokken 
weggehaald zijn?

fiebig: Ich weiß, das war auf Grund der Metallgutverordnung des Reichs-
kommissars, ich glaube aus dem Jahr ’42, gemacht worden.2

president: Ja, u denkt dat elke Verordening die gegeven wordt ook inder-
daad de Duitsers tegenover Nederlanders het recht geeft om te doen wat ze 
willen?

fiebig: Ich kann dazu nichts sagen, Herr Präsident.
president: Daartoe kunt u niets zeggen?
fiebig: Nein.
president: De verklaringen van Meulenberg en De Jong tonen in het alge-

meen aan hoe al in ’42 dit alles gebeurde. Ja, en dat wou ik u nog vragen, 
voordat het hof de zitting voor een uur zal schorsen: het muntmateriaal van de 
Rijksmunt is ook weggehaald, weet u dat?

fiebig: Das habe ich hinterher erfahren.
president: En ik meen dat, maar het kan zijn in de hoeveelheid dat ik me 

daar vergis, ik meen, dat daar ook uw Dienststelle bij betrokken is.
fiebig: Für das Münzmaterial selbst nicht.
president: Hoe zegt u?
fiebig: Für das Münzmaterial selbst nicht.

1  Bedoeld wordt de nv W.A. Hoek’s Machine- en Zuurstoffabriek te Schiedam. Zie 
proces-verbaal van zitting Bijzonder Gerechtshof ’s-Gravenhage inzake Gerosa, 
24.02.1949, 2-3.

2  Verordening 79/1942 van 21 juli 1942 bevatte een verplichting tot aangifte, als-
mede de bevoegdheid tot verbeurdverklaring van metalen voorwerpen.
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president: Oh, waarvoor dan wel?
fiebig: Bitte?
president: Waarvoor dan wel?
fiebig: Nein, ich habe nur davon gehört. Es ist das erste Mal, dass ich über-

haupt davon gehört habe, wie ich hierüber vernommen worden bin, dass angeb-
lich durch meinen Außenstellenleiter Krüll für die Reichsstelle für Metalle 
bestimmte Metallvorräte bei der Münze blockiert und beschlagnahmt worden 
sein sollen. Ich weiß aber von dem Vorgang nichts. Ich habe nur hinterher, später 
ist mir gesagt worden, dass dort bei der Münze Metallvorräte beschlagnahmt 
worden sind für die Reichsstelle für Metalle. Aber der Vorgang als solcher…

president: Daar is zilver in beslag genomen, en goud.
fiebig: Nein, davon weiß ich nichts. Es ist nicht in meinem Auftrage gesche-

hen.
president: En hoe noemde u die mijnheer die dat gedaan heeft? Wie was dat, 

zegt u? Van uw Dienststelle?
fiebig: Mir ist gesagt worden, es wäre der Außenstellenleiter Krüll gewesen. 

Ich kann es nicht sagen.
president: Is het niet Schmitz, Außenstellenleiter?
fiebig: Nein, Schmitz ist nicht Außenstellenleiter gewesen, der war in mei-

nem Büro.
president: W. Schmitz.
fiebig: Ja, W. Schmitz, Ingenieur W. Schmitz.
president: Nou, die heeft dan…
fiebig: Oder ist es der von Amersfoort, doch er ist eine Zeitlang in Amers-

foort gewesen. In der Außenstelle Amersfoort.
president: Hier heeft u een brief van de heer Schmitz zich noemende “Aus-

senstellenleiter”, maar het schijnt niet waar te zijn.1

fiebig: Ja, es kann sein, dass er die Zeit, die er von Ende September ’44 bis, 
glaube ich, November in Amersfoort gewesen ist, dass er sich da praktisch als 
Außenstellenleiter gefühlt hat.

president: Nou, die schrijft dan: “Gemaess Anordnung des Beauftragten fuer 
die Niederlande des Reichsministers fuer Ruestung und Kriegsproduktion werden 

1  Verwijzing naar processtuk B3-B1: Anforderungsbescheid van Außenstellenlei-
ter van Fiebig in Utrecht (W. Krüll), 13.09.1944; ten onrechte door justitie toe-
geschreven aan W. Schmitz (plaatsvervanger van Fiebig), wiens achternaam ook 
nog eens werd verhaspeld tot Smitz (zie proces-verbaal openbare terechtzitting 
Bijzonder Gerechtshof ’s-Gravenhage inzake Fiebig, 14.06.1949, 11). Zie over dit 
Anforderungsbescheid  ook: Tweede Kamer 1946-1947, Kamerstuknummer 552, 
ordernummer 2, Verslag der Algemene Rekenkamer over 1946, 62.
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fuer Zwecke des Deutschen Reiches nachstehend aufgefuehrte bei ’s Rijksmunt 
in Utrecht befindlichen Vorraete an Edel- und Schwermetallen beschlagnahmt.”

fiebig: Das hat er…
president: “Sofern ueber den Preis der beschlagnahmten Metalle eine Eini-

gung nicht erzielt wird, werden die Preise durch den Reichskommissar Abt.
[eilung] Preisbildung in Deventer festgesetzt. Der verantwortliche Leiter von ’s 
Rijksmunt haftet persoenlich dafuer…”

fiebig: Ja, ich meine…
president: Stel je voor, die “haftet persoenlich dafuer, dass bis zur Ueber-

nahme der Metallbestaende diese von ihren jetzigen Lagerplaetzen nicht ent-
fernt und auch keinerlei Veraenderungen an diesen vorgenommen werden duer-
fen.” Nietwaar, wie ze in de rivier wou gooien… “Besonders wird noch darauf 
hingewiesen, dass die noch nicht erfolgte Preisfestsetzung kein Grund fuer eine 
Verzoegerung der Uebergabe ist.”

fiebig: In meinem Auftrage ist das nicht geschehen. Wie ich schon sagte, 
auch in der Voruntersuchung, erst später habe ich davon Kenntnis bekommen, 
dass das überhaupt mal gemacht worden ist.

president: Dat had hij niet mogen doen.
fiebig: Nein, ich hätte dem Außenstellenleiter in diesem Falle keine Geneh-

migung gegeben.
president: Dat zou hem tegengehouden hebben. Ik doe nu mededeling van 

brief B3-B1 en 2, de edelmetaalgeschiedenis, juffrouw Boon, die bij de stukken 
zich bevindt met verklaringen van Koonings, Van der Leeuw en Soulet, die ik 
dan als voorgelezen wil beschouwen.

advocaat: Welke zijn dat?
president: Koonings, Van der Leeuw, Soulet.
advocaat: Bladzijde 19?
president: Ze staan in A3- deel B. Ik wist niet dat uw Dienststelle met derge-

lijke metalen iets te maken had. Maar dat blijkt dus een onjuist optreden te zijn 
geweest van deze mijnheer.

fiebig: Ich habe erklärt, Herr Präsident, wenn ich davon etwas gewusst hätte, 
hätte ich dem Mann das verboten. Mehr kann ich nicht dazu sagen.

president: Maar dat moet u toch wel zorgen baren, wat er daar allemaal 
verder gebeurd is.

fiebig: Herr Präsident, ich glaube, das ist nirgends möglich, wenn ein grös-
serer Apparat da ist, dass ein Vorgesetzter jede einzelne Handlung selbst über-
prüfen kann.

president: Ik vraag het u alleen. U kunt toch niet ontkennen dat uw Dienst-
stelle mede oorzaak is geweest, dat Nederland in die vreselijke toestand terecht-
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gekomen is – en u weet niet wat er gebeurd is.
fiebig: Ich weiß zum Teil wohl, was “gebeurd” ist, aber nicht jede Einzelheit, 

Herr Präsident. Sie können nicht von mir erwarten, dass ich jede Einzelheit 
kenne. Wenn ich draußen an einer Außenstelle als ausführendes Organ selbst 
tätig gewesen wäre, sicher.

president: Ja. De verklaringen van Koonings, Van der Leeuw en Soulet, 
juffrouw Boon, die vindt u in dossier A3, bladzijden 24-25. Koonings, die ver-
klaart onder andere: “De rapporten der controlerende ambtenaren waren aan-
leiding, dat de heer Reynvaan, vergezeld door mij [Koonings], op de Rüstungs-
inpektion werden ontboden, en aldaar van de heer Fiebig vernamen, dat de 
Schoonhovense industrie onmiddellijk de arbeid moest staken, een belangrijk 
aantal arbeiders voor tewerkstelling in Duitsland moest leveren en gedeeltelijk 
voor ‘kriegswichtige’ doeleinden zou moeten werken.” Dat is Koonings, die 
over die edele metalen verklaart.

fiebig: Ist das der Herr Koonings vom Reichsbüro Non-Ferro?
president: Ja, dat kan wel. Het is van het Bureau voor Metalen, Rijksbu-

reau…
fiebig: Non-Ferro.
president: Hij verklaart erover dat u zich bemoeid hebt met de Schoonho-

vense industrie.
fiebig: Ja, der Sparstoffkommissar ist zu mir gekommen und hat mir gemel-

det, dass die Betriebe, obwohl sie auch durch Verbote der holländischen Reichs-
büros bestimmte Artikel nicht mehr herstellen durften, diese Artikel nach wie 
vor herstellten. Daraufhin habe ich die beiden Herren zu mir kommen lassen 
und habe gesagt: Kümmern Sie sich bitte darum, dass das nicht passiert, wenn 
Sie Verbote erlassen, dass die Leute nach wie vor Materialen für Dinge verar-
beiten, die nicht erlaubt sind.

president: “De heer Fiebig gaf opdracht alles nauwkeurig uit te zoeken.” 
Dat is de nsb-firma die ook gewerkt heeft. Het ging over Van Straten te Hoorn, 
die mocht doorblijven werken in dat verband, toen zijn moeilijkheden gekomen, 
toen heeft men gezegd op het Bureau Goud en Zilver, ja, maar dat is een nsb’er 
die werkt voor de Winterhulp.

fiebig: Ich verstehe das nicht.
president: Ik zal het u voorlezen. “In Juli 1944 was echter bij de Sparstoff-

kommissar Ingenieur Schmitz doorgelekt, dat in Schoonhoven, in Hoorn 
en dergelijke toch nog luxeartikelen werden vervaardigd. De heer Reynvaan 
en ik werden daarop omstreeks Augustus 1944 ontboden in het gebouw der 
Rüstungsinspektion waarbij in een vergadering aanwezig waren de heer Fiebig, 
Ingenieur Schmitz, een beambte van de S.D., en waar verantwoording moest 
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worden afgelegd. Het feit, dat aanleiding tot deze verantwoording was, was 
echter geconstateerd in een N.S.B.-bedrijf.” Weet u wat een nsb-bedrijf is?

fiebig: Ja, ich glaube.
president: “Namelijk van de Firma Van Straten te Hoorn. Het verweer was 

dan ook, dat het Bureau Goud en Zilver daarvoor geen verantwoording kon 
dragen, omdat dat bedrijf Duitse orders voor Winterhulp, enzovoort uitvoerde, 
welke door de Duitsers zelf werden verstrekt. De heer Fiebig gaf opdracht alles 
nauwkeurig uit te zoeken. Mocht blijken dat er toch luxeartikelen vervaardigd 
werden, dan zouden alle bedrijven ‘rücksichtslos’ worden gesloten en arbeiders 
naar Duitsland worden vervoerd en machines eveneens.”

fiebig: Von mir auf keinen Fall gesagt worden, dass die Betriebe geschlossen 
werden sollten und die Arbeiter nach Deutschland geführt wurden.

president: Nee, dat…
fiebig: Nein.
president: … dat deelt u ten onrechte mee.
fiebig: Das muss ich ganz energisch bestreiten.
president: Nou, Soulet en Van der Leeuw hebben ook nog het een en ander 

daarover verteld. Soulet, nee, Van der Leeuw heeft verklaard over het wegha-
len van de Rijksmunt, van de metalen bij de Rijksmunt: moesten met een week 
worden afgeleverd in opdracht van de Beauftragte voor de Kriegsproduktion 
Richard Fiebig. En Soulet bevestigt dat ook. Maar dat is dus niet met uw goed-
vinden gegaan. Als u het geweten had, had u er bezwaren tegen gemaakt.

fiebig: Ich hätte niemals dem Schmitz die Erlaubnis gegeben, dass er darüber 
eine Anforderung gestellt hat.

president: Ja. Indertijd bent u uitvoerig daarover gehoord over al die din-
gen. Van verschillende dingen heeft u gezegd dat u achteraf ervan hoorde.

fiebig: Ja, von dieser Angelegenheit habe ich ja auch erklärt, dass ich später-
hin davon gehört habe. Ich habe sofort die Angelegenheit untersucht.

president: Dan wordt nu de zitting van het hof geschorst tot kwart voor 
drie.
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Middagzitting om 14.45 uur

president: De zitting is heropend. Ik doe mededeling van een aantal proces-
sen-verbaal uit het dossier A2, in de eerste plaats bladzijden 2 en 3 waarin 
omschreven staat wat er naar Duitsland is gevoerd, en de bladzijden 4 en 5 
waarin hetzelfde nader wordt samengevat, en ten slotte doe ik mededeling van 
de verklaring van Jacob Wilhelm Piel, bladzijden 9, 10 en 11, van de verklaring 
van Schulte, en de verklaring van De Munnik, bladzijden 12, 13 en 14 van dit 
proces-verbaal, tenzij u voorlezing verlangt of juffrouw Boon voorlezing ver-
langt van die verklaringen.

advocaat: De Munnik?
president: Van Piel, De Munnik en Schulte, dossier A2, waar zo in het alge-

meen over de gang van zaken wordt verklaard.
advocaat: Dat kunt u als voorgelezen beschouwen.
president: Dan wil ik nog gedeeltelijk aanhalen en voorlezing doen van en 

gedeeltelijk meedelen van enige stukken die zich bevinden in A1-B1, in de bijlage 
van het dossier A1. Dat is allereerst het bericht dat als bijlage B1-L voorkomt in 
het dossier A1-B1. Een “Bericht über eine Dienstreise nach den Niederlanden 
in der Zeit vom 4.-14. November 1944 zum Zwecke der Unterrichtung über 
die gegenwärtige wirtschaftliche Gesamtlage und die zweckmäszige Vertretung 
der Interessen des Reichswirtschaftsministeriums”. Dit bericht, omdat het uit 
november ’44 is, geeft een overzicht van de resultaten van het optreden van de 
verschillende Dienststellen in Nederland en ten aanzien van het weghalen van 
de goederen. Zo wordt onder andere op bladzijde 2 geschreven… Het is een 
bericht dat uitgebracht is door een zekere Kählitz. Kent u Kählitz, verdachte?

fiebig: Nein.
president: “Gezeichnet Kählitz”. Daar komt in voor [op bladzijde 2]: “Die 

gesamte Produktion dient, soweit verwendbar, in erster Linie der Versorgerung 
der Front. Was Front und Truppe nicht benötigen, geht ins Reich.” Niet alleen 
wat het leger nodig heeft, wat ze niet nodig hebben “geht ins Reich”. “Für den 
niederländischen Bedarf wird nur das bereitgestellt, was zur Betriebserhaltung 
notwendig ist.” Niet wat nodig is voor het volk, maar wat voor de “Betrieb-
serhaltung  notwendig ist”. “Die Verteilung von Gütern über diesen Rahmen 
hinaus wird von Fall zu Fall geregelt, wobei die Maszstäbe des Reichs die äus-
zerste Grenze darstellen.” En op bladzijde 4: “Ständige Vertreter von Minister 
Fischböck für die Hauptabteilung A bis D”, das sind Wirtschaft, Soziale Ver-
waltung, Verkehr, Technik, “ist Herr Fiebig (…) Leiter des Amtes für Technik 
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in Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion, ist gleichzeitig der 
Vorsitzer der Rüstungs- und Beschaffungskommission und Rüstungsobmann 
Niederlande. Zur Dienststelle in Beilen, dem Sitz des Herrn Fiebig, und damit 
zum engeren ‘Stab Fiebig’ – so die offizielle Bezeichnung – gehören: der stell-
vertretende Rüstungsobmann Labisch” en dan krijgt u een hele opsomming 
waaronder ook mijnheer Brocke, die een rol speelde.1 “Während es den Ange-
hörigen des Stabes Fiebig von Herrn Fiebig bisher verboten war, sich als Dienst-
stelle oder Abteilung des Reichskommissars zu bezeichnen, es diesen vielmehr 
befohlen war, als ‘Beauftragter für die Niederlande des Reichsministeriums für 
Rüstung und Kriegsproduktion, Richard Fiebig’, zu firmieren und sich telefo-
nisch mit ‘Rüstung und Kriegsproduktion’ zu melden, hat der Reichskommis-
sar jetzt veranlaszt, dasz seine Dienststellen als solche auch wieder nach auszen 
in die Erscheinung treten dürfen. Eine Ausnahme besteht aber immer noch für 
die sogenannten ‘Aussenstellen’. Die Aussenstellen sind ursprünglich persön-
liche Einrichtungen des Herrn Fiebig, der über sie Vertreter in allen wichti-
gen Plätzen des Landes hatte. Die Leiter der Aussenstellen waren zunächst als 
Mitglieder des Amtes für Technik lediglich ehrenamtliche Auszenorgane des 
Rüstungsministeriums und haben erst nach dem Zusammenbruch im Septem-
ber Aufgaben allgemein wirtschaftlicher Art übertragen erhalten.” Is dat juist? 
Herinnert u zich dat?

fiebig: Ja, aber die Ausführungen stimmen nicht ganz, sie sind sachlich nicht 
ganz richtig.

president: Wat is niet juist, wat mijnheer Kählitz hier meedeelt? Want we 
hadden het zo straks over die Außenstellen, die waarvan u zei dat ze al beston-
den. Dat blijkt hier ook uit, maar het was mehr ehrenamtlich en nu treden ze 
eerst recht op de voorgrond.

fiebig: Die Dienststelle in Beilen, Herr Präsident, hat niemals den Namen 
enger ‘Stab Fiebig’ gehabt. Das stimmt nicht, das ist eine Bezeichnung, die der 
Herr wohl selbst geschaffen hat.

president: Maar afgezien van de naam, materieel dus is de voorstelling juist 
of onjuist?

fiebig: Ja, wenn es keinen ‘Stab Fiebig’ gibt, dann ist diese Zusammenfassung 
auch abwegig, die danach folgt.

president: Dank u wel. Dan op bladzijde 6 lees ik: “Herr Fiebig hat sich in 
den stürmischen Septembertagen in den Niederlanden einmalige Verdienste bei 

1  Na Labisch volgen in de opsomming: Brocke (Hauptabteilung Wirtschaft); Reg.-
Rat Buckan (Hauptabteilung Soziale Verwaltung); Dr. Wittmann (Zentralauf-
tragstelle); Dr. Wersche (Transport); Oberstleutnant Ziegler (Fahrbereitschaft, 
Hausverwaltung); Oberst Dr. Gladow (Stellvertretender Rüstungsinspekteur).
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der Räumung der geführdeten [gefährdeten] Gebiete und der Aufrechterhal-
tung einer wirtschaftlichen und staatlichen Ordnung in den übrigen besetzten 
Gebieten erworben.” U ziet, u krijgt hier prijs en lof. Is dat niet juist?

fiebig: Wo steht das, wenn ich fragen darf?
president: Bladzijde 6. “Herr Fiebig hat sich in den stürmischen September-

tagen in den Niederlanden einmalige Verdienste bei der Räumung der geführde-
ten [gefährdeten] Gebiete und der Aufrechterhaltung einer wirtschaflichen und 
staatlichen Ordnung in den übrigen besetzten Gebieten erworben.”

fiebig: Dass ich mir sicher Verdienste erworben habe, dass die Ordnung 
aufrecht erhalten ist, das möchte ich sogar betonen. Denn es war hier ein der-
artiges Durcheinander…

president: Ja, maar u hebt ook wat de Räumung betreft…
fiebig: Ja, in meinem Arbeitsbereich, sicher.
president: Het zal wel zijn “der gefährdeten Gebiete”. Het moet waarschijn-

lijk een ä zijn: “gefährdeten Gebiete“? Men zegt dus, dat u een zeer belangrijke 
rol en bijzondere verdienste hebt gehad, juist bij het leeghalen van deze gebieden.

fiebig: In meinem Arbeitsgebiet, da habe ich für Ordnung gesorgt – ich habe 
es ja nicht angeordnet.

president: Dank u wel. Dan lees ik op bladzijde 7: “Die Räumung der Nie-
derlande hat der Reichskommissar von Anfang an mit allem Nachdruck und 
jeder nur möglichen Sorgfalt betrieben. Seit dem 4. September sind insgesamt 
rund 200.000 Tonnen Rüstungs- und Wirtschaftsgüter aus den Niederlanden 
abtransportiert worden, wovon die reinen Verbrauchsgüter auf etwa 15 % 
geschätzt werden. Etwa je 150 Kähne mit Räumungsgut liegen noch in Rotter-
dam und Amsterdam, die noch nicht abgefahren werden konnten. Die zast ist 
mit der Aufstellung einer genauen Statistik befaszt. Für die Räumung selbst war 
die anliegende Dringlichkeitsordnung maszgebend. Nachdem das Rüstungs-
gut und die wichtigsten Wirtschaftsgüter fast ausschlieszlich auszer Landes 
gebracht worden sind, soll die Räumung nunmehr auf Waren ausgedehnt wer-
den, die mangels Transportraumes bisher zurückgelassen werden muszten, z.B. 
Möbel. Der Abtransport ist – im Benehmen mit der Hauptabteilung Wirtschaft 
– von den verschiedensten Stellen per Schiff, Bahn und Lastwagen durchgeführt 
worden.” Daarvan hebt u niets geweten, is het niet?

fiebig: Das geht daraus sehr klar hervor, dass von den Sachen, die der Reichs-
kommissar betrieben hat…

president: Maar u hebt er ook niets van geweten, u hebt er niets van gemerkt 
indertijd?

fiebig: Ich hatte hier was anderes zu tun, als mich um die Arbeit der anderen 
Dienststellen zu bekümmern.
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president: U kon zich om de toestand van Nederland niet bekommeren, dat 
begrijp ik wel. En dan krijgt u ten slotte: “Es entspricht nicht den Tatsachen, 
dasz gröszere Warenlager im holländischen Raum noch vorhanden sind, die 
der Hauptabteilung Wirtschaft noch nicht bekannt wären. Entgegenstehenden 
Meldungen wird sofort nachgegangen, jedoch hat sich bisher in allen Fällen 
ergeben, dasz die Läger bereits erfaszt waren. Die Erfassung sämtlicher Waren-
bestände war seit längerer Zeit durch die Reichsbevollmächtigten mit Hilfe 
der holländischen Organisationen planmäszig vorgenommen worden. Die 
Anforderung von den niederländischen Eigentümern bereitet keine Schwierig-
keiten. Sie erfolgt in den Fabrikationsbetrieben mit ‘Anforderungsbescheiden’ 
auf Grund der 139. Verordnung über Anforderung von Gütern und Leistungen 
aus dem Jahre 1942, die im Nichtbezahlungsfalle der Waren vom holländi-
schen Staat eingelöst werden. Von den Reichsbüros war zuvor bereits ein gene-
relles Ablieferungsverbot ergangen, das der Beschlagnahme gleichkommt. Die 
Beschlagnahme der staatlichen Warenläger zur Versorgung der holländischen 
Bevölkerung, der sogenannten Distexläger (aus denen die Belieferung der Ein-
zelhandelsgeschäfte erfolgte) und Molestläger (Vorratshaltung für Katastro-
phenfälle) erfolgte im September.” Es sind keine Maschinen, nicht wahr, aber 
alles… “Aber auch die Einzelhandels- und Groszhandelsgeschäfte werden im 
Rahmen der ‘Aktion Sellmer’” (dat blijkt uit Anlage V) “in den gefährdeten 
Westgebieten seit kurzer Zeit ausgeräumt. Wenn man weiter berücksichtigt, 
dasz darüber hinaus die holländische Bevölkerung zunächst im Westraum 
die Auflage erhalten hat, zur Versorgung der Truppen sofort bereitzustellen 
200.000 Decken, 200.000 Mäntel, 200.000 Vesten, 200.000 Satz Unterwä-
sche mit Strümpfen, 200.000 Paar Stiefel, musz festgestellt werden, dasz aus 
dem Raum Holland vom Groszbetrieb bis zum Einzelhaushalt alles herausge-
zogen wird, was der Versorgung der Truppe und des Reichs, insbesondere der 
fliegergeschädigten Bevölkerung, von Nutzen sein kann. Bei dieser Sachlage ist 
für eine von der Reichsgruppe Handel vorgeschlagene zusätzliche Räumungs-
aktion kein Raum. ” Wel verdachte, had u hier geen besef van…

fiebig: Nein.
president: … dat het op deze wijze gebeurde?
fiebig: Ich kenne diese Unterlagen nicht und ich kenne auch die Vorgänge 

nicht, was daran…
president: Nee, het gaat niet erom of u de Unterlagen kent, maar of u ook 

van wat mijnheer Kählitz in tien dagen hier te weten kwam, of u daar nu hele-
maal niets van hebt gehoord en gemerkt, terwijl uw werkzaamheid toch zeer 
bepaald in Nederland lag.

fiebig: Nein, das lag sie nicht zu der Zeit, Herr Präsident.
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president: U moet eens nagaan hoe het stond met de Nederlandse Wirt-
schaftslage, enzovoort.

fiebig: Da muss ich Sie anders unterrichten, das stimmt nicht, dass meine 
Haupttätigkeit in den Niederlanden lag. Meine Haupttätigkeit lag in Deutsch-
land.

president: Had u behalve de tien functies hier nog andere functies?
fiebig: Da waren die ganzen Funktionen ja teilweise aufgehoben. Der Spar-

stoffausschuss war hinfällig geworden, die Hauptabteilung Technik war hin-
fällig geworden…

president: Juist.
fiebig: … und meine Tätigkeit bestand zur Hauptsache darin, ich habe ja 

schon gesagt, dass ich ab September ’44 acht bis zehn Tage in Holland gewesen 
bin pro Monat.

president: Ja. Dat is jammer, want u ziet wat er nu geb… hoe vindt u dat nu?
fiebig: Ja, aber ich habe doch nichts mit den Dingen des Reichskommissars 

zu tun.
president: Nee, maar hoe vindt u deze leeghalerij van Nederland?
fiebig: Ja , dazu kann ich nichts sagen.
president: Vom Großbetrieb zum Einzelhandel alles herausgezogen wird?
fiebig: Ja, das können Sie mir doch nicht vorwerfen, Herr Präsident. Das 

können Sie mir doch nicht vorwerfen. Ich bin doch nicht dazu da, um den 
Reichskommissar zu kontrollieren.

president: Ik vraag alleen of u dit juist acht, of u vindt, zoals u straks zei, dat 
de ‘totale Krieg’ meebrengt de bevoegdheid om zover te gaan.

fiebig: Ich kann mich dazu nicht äußern.
president: Pardon?
fiebig: Ich kann mich dazu nicht äußern.
president: Daar kunt u zich niet over uitlaten. Dank u wel. Dan krijgen wij 

een bijlage bij B1-L: die is dan van Brocke. Brocke was uw onder… Verdachte, 
Brocke was uw Untergestellter [Untergebene]?

fiebig: Nein, er war nicht mein ‘Untergestellter’, er war nur als Leiter der 
Hauptabteilung Wirtschaft als solcher Mitglied der Rüstungs- und Beschaf-
fungskommission. Ich hatte ja über die Hauptabteilung Wirtschaft in Abwesen-
heit von Herrn Generalkommissar Dr. Fischböck die Dienstaufsicht zu führen, 
ich war aber kein Disziplinarvorgesetzter von Herrn Brocke. Herr Brocke ist 
absolut abhängig von dem Reichskommissar, das wird auch aus anderen Din-
gen hervorgehen, in absoluter direkter Fühlung ohne mich… mit Herrn Minis-
ter Fischböck, wenn der Minister Fischböck da war, dann hatte Herr Brocke 
sich nicht an mich zu wenden, sondern er verhandelte mit Herrn Generalkom-
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missar Dr. Fischböck persönlich, und nahm dessen Entscheidungen entgegen, 
auf die ich keinen Einfluss ausüben konnte.

president: Ja, uit de stukken heb ik begrepen dat Brocke in ieder geval na 
september ’44 tot degenen hoorde die ook onder u stonden.

fiebig: Nein, das stimmt nicht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das was hier 
steht von einem ‘Stab Fiebig’, da müsste ich doch etwas davon wissen. Einen 
‘Stab Fiebig’ hat es niemals gegeben. Wenn hier jemand kommt in das Land, 
und glaubt, weil in einem Raum zusammen mehrere Dienststellen sitzen, und 
er glaubt das unter dem Titel ‘Stab Fiebig’ zusammenzufassen, dann bitte ohne 
mich. Ich bin kein Vorgesetzter von Herrn Brocke, und auch kein Vorgesetzter 
von Herrn Buckan, auch kein Vorgesetzter von Herrn Wittmann, auch kein 
Vorgesetzter von Herrn Gladow, und auch nicht von Herrn Oberstleutnant 
Ziegler.

president: Ja, en nu houd ik u dit nog voor. Daar is een rapport van mijnheer 
Hirschfeld bij de stukken.1 Dat kent u waarschijnlijk wel?

fiebig: Bitte?
president: Rapport van dr. Hirschfeld bij de stukken.
fiebig: Ja.
president: Die zegt op bladzijde 7: “Ik zou in deze aangelegenheid de vol-

gende punten willen onderstreepen. De heer Brocke heeft de opdracht ‘In Ver-
tretung’ onderteekend, namelijk ter vertegenwoordiging van Fiebig.”  Dat is de 
stikstofzaak.

fiebig: Nein, das stimmt nicht, das ist nicht wahr.
president: Dat is ook onjuist?
fiebig: Nein, das ist nicht wahr, es steht ja auch auf dem Briefbogen, ich 

habe ihn ja in den Akten gesehen, steht “Hauptabteilung Gewerbliche Wirt-
schaft” und ist von Herrn Brocke unterzeichnet. Ich bin niemals der Leiter 
dieser Abteilung gewesen. Ich habe auch nie einen solchen Auftrag, weder vom 
Reichskommissar bekommen noch gehört, sondern das war eine Sache, die aus-
schließlich innerhalb der Abteilung Gewerbliche Wirtschaft über den Beauf-
tragten Chemie ging. Mit der Chemie hatte unser Ministerium nichts zu tun, 
sondern es unterstand dem Generalbevollmächtigten für die Chemie, Professor 
Dr. Krauch. Und dieser stand neben Speer, hatte also mit unserem Ministe-
rium gar nichts zu tun, und der Vertreter war eingebaut in die Hauptabteilung 
Gewerbliche Wirtschaft und unterstand dem Reichskommissar innerhalb der 
Gewerbliche Wirtschaft unmittelbar, ohne dass ich überhaupt jemals einen 

1  Overtuigingsstuk dossier A1, bijlage B1-K: Rapport van dr. H.M. Hirschfeld, 
18.12.1945.
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Einfluss auf die Dinge ausüben konnte. Ich habe niemals mit der chemischen 
Industrie etwas zu tun gehabt.

president: Nee. En op bladzijde 6 schrijft mijnheer Hirschfeld, dat is dus ook 
onjuist: “In een bespreking op 18 December 1944 met Fischböck te Apeldoorn 
heb ik in het bijzijn van den Duitscher Brocke, een van de medewerkers van Fie-
big, op de meest scherpe wijze geprotesteerd tegen het optreden van het Minis-
terie Speer.”

fiebig: Das kann ich nicht sagen.
president: Dat is dus ook niet juist.
fiebig: Das kann ich nicht sagen, da bin ich nicht dabei gewesen.
president: Nee, maar dat Brocke medewerker van Fiebig was.
fiebig: In gewissen Dingen, soweit es die Belange unseres Ministeriums 

betrafen, die von der Hauptabteilung Gewerbliche Wirtschaft teilweise mitge-
führt werden vom Ministerium, hat Brocke selbstverständlich mit mir Fühlung 
gehalten. Aber ich bin niemals der Vorgesetzte von Brocke gewesen.

president: Kein Vorgesetzter. Dank u wel. En die Anlage V luidt dan: “Herr 
Oberbereichsleiter Sellmer hat vom Herrn Reichskommissar nach Abstimmung 
mit dem allgemeinen Vertreter des Herrn Generalkommissar für Finanz und 
Wirtschaft den Auftrag bekommen”.1 Was u Generalkommissar für Finanz 
und Wirtschaft?

fiebig: Nein.
president: Wie was dat dan?
fiebig: Ich war kein Generalkommissar.
president: Wie was het wel? Weet u dat?
fiebig: Herr Dr. Fischböck.
president: Fischböck. Maar verving u Fischböck niet in december?
fiebig: Nein, in diesen Fragen nicht.
president: In oktober ’44?
fiebig: In den Fragen nicht. Es bestanden ja eine ganze Reihe Hauptabteilun-

gen, mit denen ich gar nichts zu tun hatte. Nehmen Sie zum Beispiel an die 
Hauptabteilung Finanzen. Da hatte ich überhaupt nichts mit zu tun.

president: Nee, maar was u niet de vertegenwoordiger van Fischböck?
fiebig: Nein, das wird der Rechtsanwalt Herr Dr. Calmeyer sein.
president: Wacht u een ogenblik alstublieft. In de herfst van 1944 was u 

toen niet de vertegenwoordiger van Fischböck als die er niet was?
fiebig: Nein, nur für zwei Hauptabteilungen.

1  Anlage V bij rapport Kählitz (B1-L): Vermerk betreffende Aktion Sellmer van 
Brocke, 31.10.1944.
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president: Juist. En hier vertelt mijnheer Brocke, dat hij in overleg “mit 
dem allgemeinen Vertreter des Herrn Generalkommissar für Finanz und 
Wirtschaft den Auftrag bekommen (hat),  die Ausräumung der Textil-, Beklei-
dungs- und Schuhwaren, Einzel- und Grosshandelsgeschäfte, sowie der Ein-
zel- und Grosshandelsgeschäfte in medizinischen Einrichtungen und Geräten 
vorzunehmen.”

fiebig: Der allgemeine Vertreter ist Herr Rechtsanwalt Dr. Calmeyer gewe-
sen. Das ist auch im Prozess gegen Herrn van der Vegte klar vom General-
sekretär Frederiks zum Ausdruck gebracht worden vor vierzehn Tagen.1

president: U ziet hier wel uit dat, al gaat het ook buiten u om, dat het de 
Duitse politiek was om niet alleen fabrieken maar ook winkels leeg te halen.

fiebig: Damit habe ich aber nichts zu tun, Herr Präsident.
president: Nee, maar dat is wel voorgevallen in het algemeen.
fiebig: Ja, aber Herr Präsident, ich kann hier doch nicht Stellung nehmen 

zu irgend welchen Aufgaben anderer deutscher Dienststellen. Das ist ja nicht 
meine Befugnis.

president: Dat begrijp ik wel. “Die für die Wehrmacht verwertbaren Texti-
lien, Bekleidungsstücke und Schuhe, sowie die medizinischen Einrichtungen und 
Geräte werden in Rahmen der bekannten Vereinbarung mit der Heeresgruppe 
B über Herrn Volkmann dem aok 15 zur Verfügung gestellt. Die zivilen Texti-
lien, Bekleidungsstücke und Schuhe werden im allgemeinen Transport rahmen 
dem Reich zur Verfügung gestellt. Andere Waren werden sinngemäss behan-
delt.” Dat was dat. U kunt gaan zitten, mijnheer. 

Bijlage H van B1, dat is een Geheim-Bericht der Rüstungsinspektion in den 
Niederlanden, daarin wordt meegedeeld, hoe Nederland in de eerste maanden 
van de oorlog leeggehaald is. 30 september 1940: “Der grösste Teil der indus-
triellen Anlagen, war unversehrt geblieben, die Schiffbauindustrie stand an 
führender Stelle, die Maschinenfabriken, meist erst in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten aufgebaut und mit neuzeitlichen Werkzeugmaschinen ausgestat-
tet, liessen die so dringend gewünschte Entlassung der deutschen Rüstungsin-
dustrie erhoffen. (…) Abwickend vom Aufgabengebiet der Rüstungsinspekti-
onen in der Heimat sollte in den Niederlanden der Versuch gemacht werden, 
die kriegswichtigen Belange der gewerblichen Wirtschaft mit den rüstungs-
wirtschaftlichen Aufgaben zu vereinigen und unter Führung des Rüstungsin-
spekteurs, die Abteilung ‘Gewerbliche Wirtschaft’ eingegliedert, und ihr am 

1  Bijzonder Gerechtshof ’s-Gravenhage, 23.05.1949 inzake ir. W.L.Z. van der Vegte 
(nsb; directeur-generaal ptt en secretaris-generaal departement Verkeer en Water-
staat). Als getuigen à decharge traden onder anderen op mr. K.J. Frederiks (secre-
taris-generaal van Binnenlandse Zaken van 1931 tot 1945) en Fiebig.
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1. Juli 1940 ist durch Staatssekretär Neumann die Aufgabe gestellt, die Wirt-
schaftskraft von Holland voll in den Dienst der deutschen kriegswirtschaft zu 
stellen.” U ziet, dat in een bericht uit 1940 al overwogen werd om dat geheel 
in dienst van de Duitse Wirtschaft zu stellen. Hebt u daar nog bemoeienis mee 
gehad later?

fiebig: Aber Herr Präsident, was hat das mit mir zu tun?
president: U hoeft mij niet te vragen. Ik vraag aan u of u later met deze 

inschakeling bemoeienis hebt gehad.
fiebig: Ich habe ja mit der Rüstungsinspektion nichts zu tun gehabt.
president: Nee, maar met de inschakeling zoals hier in beginsel wordt beslo-

ten. Hebt u daar bemoeienis mee gehad?
fiebig: Nein, das ist ja eine Sache der Rüstungsinspektion gewesen.
president: Ja of nee, hebt u er een bemoeienis mee gehad?
fiebig: Ich verstehe die Frage nicht.
president: Haben Sie damit etwas zu tun gehabt mit der Einschaltung?
fiebig: Mit der Rüstungsinspektion?
president: Ik vraag u niet naar de Rüstungsinspektion..
fiebig: Nein, mit den Aufgaben der Rüstungsinspektion habe ich nichts zu 

tun gehabt.
president: Ik vraag u niet of u met de “Aufgaben der Rüstungsinspektion” 

iets te doen had, maar of u met de Einschaltung und Eingliederung der Wirt-
schaftskraft Hollands, waartoe besloten is in ’40, later nog iets te doen gehad 
had.

fiebig: Zu dem Zeitpunkt habe ich da nichts mit zu tun gehabt.
president: Later?
fiebig: Was heißt später? Ich habe mit den Aufgaben… Es gab für mich 

keine Vertretung des okw, Herr Präsident, sondern ich war das Außenorgan 
als Beauftragter des Technischen Amtes des Reichsministers für Rüstung und 
Kriegsproduktion. Und habe mit den Aufgaben der anderen Dienststellen nichts 
zu tun gehabt.

president: Juist. U kent ook bijlage K: het rapport van dr. Hirschfeld? Hebt 
u dat gelezen?

fiebig: Ich weiß nicht, um was es sich handelt.
president: Bladzijde 5, u kunt wel zitten, “Albert Speer trad tegenover de 

bezette gebieden pas op den voorgrond toen hij benoemd werd tot Reichsminis-
ter für Rüstung und Kriegsproduktion (eerst Bewaffnung und Munition). De 
organen van dit Duitsche Ministerie, waaronder ook de ‘Rüstungsinspektion’ 
ressorteerde, kwamen in Nederland te staan onder de bevelen van den gemach-
tigde van Speer, Richard Fiebig. Deze trachtte door rechtsstreeks ingrijpen bij 
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de Nederlandsche industrie deze dienstbaar te maken aan de Duitsche oorlogs-
productie. Formeel stond Fiebig wel onder Seyss-Inquart, doch in de practijk 
domineerden hier de bevelen van Speer, zooals Fiebig mij zelf verklaarde. Fiebig 
was een man zonder eenige scrupule. Na de ineenstorting van de Duitsche legers 
in Frankrijk en België was Speer m.i. door het optreden van zijn gemachtigde 
Fiebig ten volle aansprakelijk voor het rooven van grondstoffen, machines e.d., 
alsmede voor vele vernielingen, waaronder de vernietigingen, die bij de mijnen 
plaats vonden. Uit uitlatingen van zijn ondergeschikten is mij bekend, dat Fiebig 
begin September 1944 aan zijn Duitsche medewerkers in een opgewonden ver-
gadering mededeelde, dat in Nederland niet mocht gebeuren, wat in Frankrijk 
en België  geschied was, namelijk dat de Duitschers zich zouden terugtrekken 
zonder hetzij voor de oorlogvoering belangrijke goederen mede te nemen of 
te vernielen. Deze vergadering vond plaats in het gebouw van het Rijksopvoe-
dingsgesticht in Amersfoort.” Können Sie sich das erinnern?

fiebig: Es sind viele Fehler drin. Ich bin niemals ein Untergebener des Reichs-
kommissars gewesen. Wenn Herr Dr. Hirschfeld das sagt, ist das nicht richtig. 
Ich bin auch nie…

president: Dat zegt hij ook niet, maar…
fiebig: Bitte?
president: Dat zegt hij ook niet. Formeel, zegt die, stond Fiebig daaronder, 

maar in de praktijk was Fiebig…
fiebig: Nein, ich unterstand auch nicht formell dem Reichskommissar.
president: Juist. En wat me meer interesseert, is: herinnert u zich de verga-

dering van september ’44?
fiebig: Nein, die hat gar nicht im September in Amersfoort stattgefunden, 

wo etwas ähnliches gesagt worden ist, sondern im Oktober in Beilen. Im Okto-
ber in Beilen ist mir eine Mitteilung vom Ministerium zugekommen, dass in 
Frankreich, besonders in der Zeit von Juli-August die ganzen unterirdischen 
Fertigungen noch auf Hochtouren gebracht worden sind, dass Materialien und 
Maschinen aus Deutschland weiter hingebracht wurden, obgleich die militäri-
sche Lage das von vornherein verboten hätte, dass die Zustände unter keinen 
Umständen hier stattfinden dürften. Wir hatten ja im Gebiet um Maastricht 
auch etwa 400.000 Quadratmeter unterirdische Fertigungen herzustellen ver-
sucht, zum Beispiel Philips-Betriebe sollten unterirdisch verlegt werden und eine 
ganze Reihe von anderen Betrieben. Und auf diese Dinge bezog sich, dass dort 
diese Sachen nicht mehr weiter aufgeführt werden sollten und dass keine Ver-
lagerung von deutschen Betrieben mehr in diese unterirdischen Betriebe nach 
Maastricht stattfinden durften und auch keine Maschinen mehr hingebracht 
werden konnten.
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president: Juist. Maar u herinnert zich niet een vergadering in het Rijksop-
voedingsgesticht in september ’44…

fiebig: Nein, das ist auch nicht gewesen.
president: … waar u zich opgewonden hebt en waar u gezegd hebt: dat moet 

hier niet gebeuren.
fiebig: Nein, das ist auch nicht der Fall gewesen, sondern diese Sache, wie ich 

Sie eben erkläre, hat im Oktober in Beilen stattgefunden.
president: En daar hebt u zich wel opgewonden en gezegd dat het hier niet 

voorvallen moet?
fiebig: Ja, ich habe gesagt, das darf unter keinen Umständen passieren, dass 

wir nach Maastricht weiter Maschinen hereinbringen, oder dass wir andere 
Betriebe noch aus Deutschland hierher verlegen, und hier Maschinen herlegen, 
um noch etwas zu machen…

president: Juist.
fiebig: … weil das absoluter Unsinn war.
president: Dank u vriendelijk. Op bladzijde 9: “De verzorging van de Neder-

landsche bevolking met verbruiksgoederen ging in den loop van de bezetting 
op schrikbarende wijze achteruit. Hierop werd herhaaldelijk bij de bezettings-
autoriteiten gewezen”, en de heer Hirschfeld wijst als voorbeeld op een brief 
van 15 januari ’45 aan Fischböck over de situatie op het gebied van kleding en 
schoenen. U was niet bekend dat de situatie hier zo vreselijk slecht was in die 
tijd in Nederland?

fiebig: Nein, ich kenne die Zusammenhänge nicht, die dazu geführt haben 
von Herrn Minister Hirschfeld. Verzeihung, Herr Präsident, ich möchte nur 
auf eins aufmerksam machen. Herr Hirschfeld sagt zum Beispiel auch, dass der 
Minister Speer an der Vernichtung der Minen teilgenommen hätte, oder auf 
dessen Anweisung. Ich beweise Ihnen das Gegenteil, dass ich die Sprengungen 
verhindert habe. Die Akten sind hier beim Advokaten.

president: Ja, en dan doe ik nog mededeling van hetgene op bladzijde 23 en 
24 staat van dit rapport, waarin Hirschfeld zegt – het gaat over de plundering 
en vernietiging na 1 september ’44 en daar wordt omschreven wat er allemaal 
moest gebeuren, wat er allemaal gebeurd is: “In het kader van deze nota is 
het van de grootste betekenis dat over deze zaken door bevoegde Nederlandse 
instanties bij de hoogste Duitse autoriteiten in Nederland bij herhaling werd 
geprotesteerd. Dit geschiedde  voornamelijk in een aantal gesprekken, die Mr. 
Woltersom en ik voerden met Dr. Seyss-Inquart, Dr. Fischböck, R. Fiebig en 
andere Duitse functionarissen.” Herinnert u zich die gesprekken?

fiebig: Ich darf dagegen protestieren, dass Herr Dr. Hirschfeld im Septem-
ber 1944 jemals mit mir verhandelt hat. Herr Dr. Hirschfeld hat nach August 
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’44 einmal bis zur Kapitulation mit mir verhandelt, das ist im Februari ’45 
mit Herrn Woltersom in Beilen gewesen. Sonst habe ich Herrn Dr. Hirschfeld 
nicht mehr gesehen und nicht mehr gesprochen.1

president: Hebben ze niet bij u geprotesteerd tegen wat er gebeurd is?
fiebig: Nein, wenn ich ihn nicht gesprochen habe, dann kann er auch nicht 

bei mir protestiert haben.
president: In februari ’45?
fiebig: Nein, da hat es sich um etwas ganz anderes gehandelt.
president: En dat gesprek wat u met Hirschfeld hebt gehad over de stikstof-

industrie?
fiebig: Das ist im August gewesen.
president: Dat was in augustus.
fiebig: Das war das letzte…
president: Een ogenblik, dat was in augustus ’44.
fiebig: Jawohl. Das war die letzte Unterhaltung, die ich im Jahre 1944 mit 

Herrn Dr. Hirschfeld geführt habe.
president: Dus de mededelingen die ik hier voorgelezen heb van dr. Hirsch-

feld, die zijn onjuist?
fiebig: Die stimmen nicht in der Form.
president: Dan is bij de stukken hier onder B1-G een brief van 19 augus-

tus [1944] van Rauter. “Aktenvermerk. Zwecks scharfer Zusammenfassung 
im Rahmen der Wirtschaft unter in den Vordergrundstellung der Rüstung hat 
der Reichskommissar entschieden, dass Pg. [Parteigenosse] Fiebig am 18.8. als 
ständiger Vertreter des Generalkommissars für Finanz und Wirtschaft tätig 
ist. Gleichzeitig wird die Hauptabteilung Soziale Verwaltung, die bisher beim 
Generalkommissar z.b.V. [zur besonderen Verwendung] war, dort losgelöst 
und dem Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft zugewiesen. Pg. Fiebig 
ist damit ständiger Vertreter für Wirtschaft und Soziale Verwaltung, während 
er ja die Technik sowieso führt.” Is dat juist?

fiebig: Es widerspricht sich in sich selbst. Zuerst sagt Rauter, dass ich vom 
18. August ab ständiger Vertreter des Generalkommissars für Finanz und Wirt-
schaft bin und nachher sagt er, dass ich also Vertreter für die Hauptabteilung 
Soziale Verwaltung und Wirtschaft wäre. Ich bin niemals ständiger…

president: Soziale Verwaltung…

1  Dit blijkt onjuist te zijn. Hirschfeld hield het laatste bezettingsjaar een dagboek bij. 
Daaruit blijkt dat hij samen met mr. H.L. Woltersom op vrijdag 15 september en 
zaterdag 30 september 1944 in respectievelijk Amersfoort en Beilen met Fiebig een 
bespreking had. Bovendien maakte Hirschfeld van beide bezoeken een uitvoerig 
verslag. Zie niod, 212A, 162; 167.
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fiebig: Das ist aber ein gewaltiger Unterschied, es gab sieben oder acht Haupt-
abteilungen!

president: Horen die allemaal onder Finanz und Wirtschaft?
fiebig: Die gehören alle zu Finanz und Wirtschaft, sieben oder acht Haupt-

abteilungen. Mit sechs davon, mit also drei Viertel davon habe ich also nichts 
zu tun gehabt, und ich habe nicht am 18. August, also auf den Termin kann 
ich mich nicht besinnen, ob das nun am 18. August gewesen ist… Jedenfalls 
im Laufe des Monats August wie die Dienststellen in Amersfoort von der wirt-
schaftlichen Seite in einem Gebäude zusammengelegt werden sollten, ist Fisch-
böck an mich herangetreten, im Einvernehmen mit dem Reichskommissar, und 
hat mich gebeten, für diese beiden Hauptabteilungen, die in den gleichen Räu-
men wie meine Dienststelle lagen, in seiner Abwesenheit die Dienstaufsicht mit 
zu übernehmen. Das ist meine Tätigkeit für Herrn Minister Fischböck gewesen.

president: Wie nam de andere afdelingen over? Hebt u dat gehoord?
fiebig: Ich habe vorhin schon gesagt, das der ständige Vertreter des General-

kommissars Rechtsanwalt Dr. Calmeyer gewesen ist.
president: Calmeyer kreeg dus de andere zes?
fiebig: Nein, der hat überhaupt … das war der ständige allgemeine Vertreter, 

auch über mich hinweg für die Abteilungen.
president: Juist. Dank u wel. Dan heb ik al mededeling gedaan van B1-E 

waarin door het Reichsministerium für Bewaffnung und Munition een heel 
overzicht… en heel plan wordt opgemaakt, aan het hoofd waarvan staat: “Ein-
schaltung der Ausschüsse und Ringe bei der rüstungswirtschaftlichen Nutzbar-
machung der Niederlande.” Dat is van 1943. Meegedeeld zijn, geloof ik B1-A 
t/m D, die gaan over de positie van verdachte. 

Dan wil ik nog even met u bespreken enige nagekomen stukken, waaron-
der een rapport van Liese. In de nagekomen stukken bevindt zich dat telexbe-
richt dat we al besproken hebben over Konserven und Fleisch, en verder dus 
het stuk van Liese over het optreden in Rotterdam. Dat is van 16 november 
’44.1 Liese schrijft: “Betrifft: Totale Kriegsmasznahmen in den Niederlanden: 
Im Nachgang zu meinen Berichten vom 17.10. und 4.11.1944 melde ich, dasz, 
nachdem der Führer dem Reichskommissar Reichsminister Dr. Seyss-Inquart 
anheimgestellt hat, selbst zu entscheiden, ob die von ihnen vorgesehen totalen 
Kriegsmasznahmen in den besetzten Niederlanden im Hinblick auf die politi-
sche und auch militärische Lage durchgeführt werden können, die Aktionen 
im groszen mit Erfolg angelaufen sind, bzw. fortgesetzt wurden.” Dan zegt die 

1  Rapport van Reichsamtsleiter Hermann Liese aan Reichspropagandaleiter Joseph 
Goebbels, 16.11.1944. Dit rapport is afgedrukt in B.A. Sijes, De razzia van Rot-
terdam 10-11 november 1944, ’s-Gravenhage, 1951, 256-258.
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dat er weinig weerstand is geweest, en “Entgegen den Erwartungen von militä-
rischen und zivilen Dienststellen in den Niederlanden ist es bei der Erfassung 
der Aktion zu keinem einzigen aktiven Widerstand gekommen.” En dan sub 
ii dat luidt dan: “Überführung aller Industrieeinrichtungen, Warenbestände 
und sonstigen Materials”, die dan klaarblijkelijk overwogen en voorgenomen 
werden. “Inzwischen habe ich noch eine Kommission eingesetzt, in evakuierten 
holländischen Städten Privatlager, Wohnungeinrichtungen (Wäsche, Haushalt-
gegenstände usw.) zu erfassen und abzutransportieren. Möbel werden aller-
dings noch zurückgelassen, da” (ziet u wel) “sie viel Laderaum einnehmen.” 
Anders gingen ze ook weg. “Weiter hat Reichsminister Backe (…) eine Kommis-
sion nach Holland geschickt um landwirtschaftliche Produkte, Viehbestände 
usw. zu erfassen, und ins Reich zu bringen. Ich fahre morgen früh wieder nach 
den Niederlanden, um die Durchführung aller totalen Kriegsmasznahmen dort 
zu leiten. Ich werde laufend Bericht erstatten.” Dat is Liese. Kent u dit rapport?

fiebig: Nein, ich habe Liese, so viel ich von seiner Aufgabe gehört hätte, aus 
meinen Büro verwiesen und auch seine Mitarbeiter. Ich habe meinen Dienststel-
len untersagt, überhaupt eine Zusammenarbeit mit Herrn Liese durchzuführen, 
weil ich ein scharfer Gegner dieser ganzen Arbeitseinsatzmaßnahmen von Liese 
immer gewesen bin.

president: Liese schrijft ook dit: “Jeder verfügbare Laderaum per Schiff, 
per Eisenbahn und LKW wird dazu benützt, diese Güter nach einer gewis-
sen, mit dem Vertreter von Reichsminister Speer” (dat bent u?) “aufgestellten 
Rangordnung für das Reich sicherzustellen.” Hieruit blijkt dus, dat in ieder 
geval Liese wel wist, dat Nederland geheel zou worden leeggehaald, dat het 
niet om het leger ging, maar dat ook meubels werden weggenomen. Die kon-
den nog niet weg, omdat ze te veel laadruimte innamen, en verder dat er werd 
gezegd dat “landwirtschaftliche Produkte, Viehbestände usw. zu erfassen, und 
ins Reich zu bringen” sind. Dat beschouwde hij als onderdeel van de “totalen 
Kriegsmasz nahmen”.

fiebig: Ich kann dazu nur sagen, dass von Speer aus ein direkter [Verbots-]
Befehl vorlag, jede Art von Möbel und alle anderen Dinge überhaupt zu trans-
portieren.

president: Zu transportieren?
fiebig: Ja, überhaupt zu transportieren. Es war streng verboten, dafür über-

haupt Transportraum zur Verfügung zu stellen.Wenn Herr Liese da etwas ande-
res macht, im Auftrage seines Ministers Goebbels, mag er das vielleicht mit dem 
Reichskommissar besprochen haben, es ist jedenfalls ganz ausdrücklich gegen 
die Weisungen, die Herr Minister Speer erteilte. Er hat ausdrücklich erklärt… 
da lagen ja die Weisungen vor.
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president:  Dus wat Liese hier zegt, is onwaar?
fiebig:  Ja, welche Dinge denn?
president: In de eerste plaats, dat plan bestond natuurlijk wel dat alles zou 

worden weggehaald?
fiebig: Das kann ich nicht sagen.
president: Dit plan kent u niet?
fiebig: Ich kenne Lieses Aufgabe in dieser Richtung nicht. Ich weiß bloß, 

dass er Generalbeauftragter für den Generalbevollmächtigten für den totalen 
Kriegseinsatz (Goebbels) war beim Reichskommissar. Und dass er die grössten 
Vollmachten hatte und dass der Reichskommissar überwiegend das getan hat, 
was Herr Liese gefordert hat.

president: Maar goed, dat plan bestond? Dat constateert Liese en dat 
beschouwde hij als onderdeel van alle “totalen Kriegsmasznahmen”?

fiebig: Ja, das ist ja…
president: De maatstafnorm ook volgens u. U was dit plan niet bekend, dat 

daar alles onder viel?
fiebig: Nein, ich wusste nur, dass er Liese war.
president:  En wat die hier zegt, dat hij mit dem Vertreter von Reichsminis-

ter Speer aufgestellt hatte die Rangordnung der Güter für das Reich sicherzus-
tellen…

fiebig: Das hat schon…
president: … dat is totaal onwaar?
fiebig: Das ist deshalb schon nicht möglich, weil ich damit nichts zu tun 

hatte. Ich bin ja nicht für die Rangordnung da.
president: U had met andere dingen wèl te doen, waar u ook niet van weet.
fiebig: Nein, aber nicht mit dieser Rangordnung.
president: Het kon ook zijn dat u ook daarmee niets te doen had.
fiebig: Nicht mit dieser Rangordnung. Nicht mit dem, was da steht.
president: Dus Liese houdt hier zijn chef voor de gek?
fiebig: Bitte?
president: Liese die zegt hier onwaarheden in zijn geheime rapport aan…
fiebig: Es wäre nicht das erste Mal, dass Herr Liese Unwahrheiten sagt.
president: Wat?
fiebig: Es wäre nicht das erste Mal, dass Herr Liese Unwahrheiten sagte.
president: Niet de eerste keer?
fiebig: Nein, bestimmt nicht.
president: Nee, dat denk ik ook wel.
fiebig: Außerdem steht ja nicht drin, dass er mit mìr gesprochen hat.
president: En tot slot wil ik dan nog met u nagaan dat Monatsbericht. Kent 

u dat? Van september ’44?
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fiebig: Ich weiß nicht, von wem?
president: Monatsbericht, en er staat dan: “Feldwirtschaftsoffizier beim 

Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden”.
fiebig: Nein, woher soll ich das kennen? Ich war nicht beim Wehrmachtbe-

fehlshaber.
president: Daarin wordt een overzicht gegeven van alles wat men bereikt 

heeft.
fiebig:  Da kann ich nichts sagen, ich gehörte nicht zum Wehrmachtbe-

fehlshaber, zu der Abteilung.
president: Nee. Hij geeft hier allerlei feiten die mijnheer, Monatsbericht 

van september ’44 en van oktober ’44, waarin hij beschrijft op welke wijze alle 
goederen uit Nederland werden weggehaald. En waarin hij, als ik mij goed her-
inner, u ook een pluim op de hoed steekt omdat uw Dienststelle zo goed helpt. 
U kunt wel even gaan zitten. “Als erstes und wichtigstes wehrwirtschaftliches 
Objekt in den Niederlanden wurden die Philips-Werke in Eindhoven in Angriff 
genommen”, zegt die onder andere. 1 Dan vindt u op bladzijde 1C: “Es erfolgte 
dann die Räumung der Philips-Filialen in Hilversum und Bussum. Hier gelang 
der restlose Abtransport aller Vorräte an NE-Metallen, Fertig- und Halbfertig-
fabrikaten, Maschinen und Fabrikationsunterlagen.” Maar daar hebt u… dat 
is buiten uw Dienststelle omgegaan?

fiebig: Das habe ich neulich schon erklärt.
president: Dat hebt u al gezegd. Juist. “Gleichzeitig wurden zu den jewei-

ligen Aussenstellenleitern des Beauftragten des Reichsministers für Rüstung 
und Kriegsproduktion in den Niederlanden, die für jede Provinz eingeteilt 
sind, Abtransportkommandos abgestellt. Diese Kommandos haben, im Ein-
vernehmen mit den erwähnten Aussenstellenleitern und den zuständigen zivi-
len Dienststellen Abtransporte wichtiger Rohstoffe und Erzeugnisse sowie 
Maschinen durchgeführt. Durch restlosen, anerkennenswerten Einsatz der 
Offiziere, Beamten, Sdf. und Mannschaften ist es gelungen, während des 
Monats September ganz erhebliche Bestände an NE-Metallen, wertvollen Roh-
stoffen und Fabrikaten ins Reich abzubefördern bzw. geeignetes Material der 
Truppe zuzuführen. Einsatz und Steuerung dieser Aktionen im westlichen und 
südlichen Raum der Ndl. oblag federführend dem Fwi O Ndl.” Ich weiß nicht, 

1  Feldwirtschaftsoffizier beim Wehrmachtbefehlshaber in den Ndl., Nr. 785/44 geh., 
09.10.1944: Monatsbericht September 1944. De naam ‘Philips’ werd consequent 
met drie p’s geschreven. De uit dit Monatsbericht geciteerde passages zijn groten-
deels ook voorgelezen tijdens het proces in Neurenberg op 21.01.1946, zie: Der 
Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Gerichtshof 
Nürnberg, Nürnberg, 1947, Band V, 627-629.
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was das ist: Wirtschaft of zoiets. “Für die Räumungsaufgaben und Vorberei-
tungen der arlz-Massnahmen im Befehlsbereich des aok 15 und gleichzeitig 
als Verbindungsmann zum O.Qu./ Stab des aok 15 wurde vom Fwi Kdo 7 ein 
Trupp unter Führung des Hptm. Rieder abgestellt. Auch hier konnte, in enger 
Zusammenarbeit mit den zivilen Dienststellen und der Abt. IVa des aok 15 
wertvolle Arbeit beim Abtransport von Rohstoffen und Mangelgütern sowie 
Maschinen geleistet werden. Diese Aktionen liefen erst am Ende des Berichts-
monats an.” Hebt u daar allemaal niets van gemerkt dat men op zo grote schaal 
alles ‘abtransportierte’?

fiebig: Da müsste ich ja jeden Tag in den Niederlanden herumgereist sein, 
Herr Präsident, und ich habe schon mal erklärt, ich bin acht bis zehn Tage hier 
gewesen.

president: Wanneer u zegt: ik heb het niet gemerkt, is dat voldoende. U hebt 
het niet geweten?

fiebig: Das kann ich nicht wissen.
president: U kon het niet weten?
fiebig: Das konnte ich nicht. Was die militärischen Stellen betreiben, dazu 

müsste ich ja an Ort und Stelle gewesen sein.
president: U hebt helemaal niet gemerkt dat in de laatste maanden van de 

oorlog Nederland inderdaad niet alleen door uw Dienststelle, onder andere 
ook…

fiebig: Nein, da habe ich mich auch nicht darum gekümmert, Herr Präsi-
dent, ich hatte etwas anderes zu tun, wenn ich hier acht bis zehn Tage war. 
Ich darf vielleicht darauf aufmerksam machen, dass die gesamte Energie- und 
Kohlenversorgung eigentlich unsere Hauptaufgabe war. Und dass wir bei dieser 
Frage bei der Kohleknappheit und den Schwierigkeiten…

president: Het is genoeg als u zegt dat u het niet gemerkt hebt. U hebt het 
niet geweten. U dacht…

fiebig: Nein, da habe ich mich auch nicht darum gekümmert.
president: Nicht darum gekümmert?
fiebig: Nein.
president: “Die Schwierigkeiten bei der Durchführung der arlz-Massnah-

men1 und dabei besonders der L- und Z-Massnahmen waren und sind meist 
personeller Natur. Für L- und Z-Massnahmen waren zum grössten Teil Hilfs-

1  Dit waren voorschriften van de Wehrmacht gegeven aan het einde van de oorlog 
bij de ontruiming van bezette gebieden, die betrekking hadden op de Auflocke-
rung, Räumung, Lähmung en Zerstörung. Zie Hermann Weiss, ‘arlz-Massnah-
men’, in Wolfgang Benz, Hermann Graml en Hermann Weiss, Enzyklopädie des 
Nationalsozialismus, 5. Auflage, Stuttgart, 2007, 416-417.
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kräfte eingesetzt und ausgebildet, die der Bevollmächtigte des Reichsministers 
für Rüstung und Kriegsproduktion in den Niederlanden zur Verfügung gestellt 
hatte.” Weet u dat omdat… dat  bent u? U was toch de Bevollmächtigte des 
Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion in den Niederlanden? Of 
bent u dat niet?

fiebig: Bevollmächtigter…
president: … des Reichsministers…
fiebig:  … des Reichsministers für…
president: … Rüstung und Kriegsproduktion.
fiebig: … Rüstung und Kriegsproduktion. Vielleicht hat er mich damit 

gemeint. Ich weiß es nicht.
president: Ja, en u hebt “Hilfskräfte eingesetzt und ausgebildet”?
fiebig: Nein, es war ja über diese Frage… das ist ja auch in meiner Arbeit, die 

ich für die Voruntersuchung gemacht habe, eingehend erklärt worden, was L- 
und Z-Maßnahmen waren, dass vorher hier die Absicht bestand die Herren der 
Zivilverwaltung in einem Landungsfalle im holländischen Raume sofort der 
Wehrmacht zu unterstellen und zwar, dass dann der Reichskommissar selbst 
ausscheiden würde, und Dr. Wimmer als Zivilverwaltungschef zur Wehrmacht 
treten sollte. Und dass alle andern zivilen Dienststellen unter Wimmer dann 
gleichzeitig im Rahmen dieser Zivilverwaltung unter Militäraufsicht übernom-
men wurden. Und dabei ist auch die Frage von Lähmungs- und Zerstörungs-
maßnahmen durch die Wehrmacht aufs Tapet gebracht worden. Es ist ganz 
selbstverständlich, dass damit die Offiziere auch zu uns kamen und fragten, 
welche Betriebe sind interessant? Und die natürlich sich orientieren wollten, wie 
so ein Betrieb überhaupt eventuell zu lähmen war, dass er nicht in vollem Lauf 
bei einer plötzlichen Landung dem Gegner in die Hand fällt. Also…

president: Ja, ik heb hier verder staan, u was dan niet in Nederland, maar uw 
Dienststelle wel: “Die Zusammenarbeit mit allen Dienststellen des zivilen Sek-
tors, besonders des Beauftragten des Reichsministers für Rüstung und Kriegs-
produktion in den Niederlanden, war sehr gut. Fwi O Ndl. konnte in erhebli-
chem Umfange die Räumungsaufgaben des Beauftragten des Reichsministers 
für”… hoe heet het toch alweer?1... “Rüstung und Kriegsproduktion in den 
Niederlanden unterstützen und teilweise solche Aufgaben selbst übernehmen.” 
Hier stelt men dus in dit rapport… zegt men dat u of uw Dienststelle zorgde 
uitstekend voor dat – de samenwerking was goed – uw Dienststelle zorgde uit-
stekend voor dat leeghalen van Nederland en in sommige opzichten kon men 
u helpen om zelfs iets van u overnemen. Maar dat is u niet bekend geworden?

1  In het originele document staat hier: Beauftragten des RM f. RüK in den Ndl.
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fiebig: Ich habe doch erklärt, im Rahmen meiner Aufgabe, Herr Präsident, 
ist ja gar nicht darüber gezweifelt worden. Und dass meine Leute sich wahr-
scheinlich Hilfe bei der Wehrmacht holten, das war selbstverständlich, weil wir 
ja Wehrmachtsgefolge waren.

president: Maar uw Dienststelle heeft natuurlijk wel geweten wat daar 
eigenlijk gaande was?

fiebig: Meine Außenstellen werden sich wahrscheinlich mit den Dienststel-
len in Verbindung gesetzt haben.

president: Ze zullen het wel gemerkt hebben wat ze zelf zo ijverig gedaan 
hebben. En dan ten slotte bladzijde 3 of 1f, daar staat: “Auf Veranlassung des 
Beauftragten des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion in den 
Niederlanden” – dat bent u dus – “wurde Anfang September die Rü In [Rüs-
tingsinspektion] Niederlande aufgelöst und die Offiziere, Beamten und Gefolg-
schaftsmitglieder zum allergrössten Teil nach Dresden-Radebeul in Marsch 
gesetzt. Nur ein ganz kleiner Teil trat zum Stab des Beauftragten des Reichsmi-
nisters für Rüstung und Kriegsproduktion in den Niederlanden, Herrn Fiebig, 
der die Aufgaben der Rü In” – ich weiß nicht, was das ist – “übernommen hat.”

fiebig: Das stimmt nicht.
president: Ook fout?
fiebig: Ja. Ich konnte eine Dienststelle meines Ministeriums, die mir nicht 

unterstand, die konnte ich ja nicht auflösen. Der Vorgang ist ein ganz anderer 
gewesen. Die Rüstungsinspektion hatte einen Stab von etwa 120 Leuten, und 
der Befehl kam, die auf das Mindestmaß der jetzt noch anfallenden Arbeit zu 
reduzieren. Und daraufhin hat der stellvertretende Rüstungsinspekteur – der 
Rüstungsinspekteur selbst war verletzt – hat sich mit mir in Verbindung gesetzt, 
und ist mit mir durchgegangen, welche Herren bleiben hier, und welche werden 
nach Hause in Marsch gesetzt. Aber das ist niemals aufgelöst worden, denn 
der Rüstungsinspekteur, das wurde dann Dr. Gladow noch im September, als 
Nachfolger für diesen vertretenden Herrn, es war ein Oberstleutnant, ich kann 
den Namen nicht mehr sagen, und der hat seine Funktion voll und ganz weiter 
ausgeübt. Der hat zum Beispiel in Beilen nicht in meinem Büro mit gesessen im 
Gebäude, sondern er hatte ein Gebäude für sich und er hatte ja auch eine ganze 
Reihe Aufgaben, die überhaupt mit mir direkt nichts zu tun haben, zum Beispiel 
L- und Z-Maßnahmen, reine militärische Aufgaben, die von der Rüstungsin-
spektion ausgingen.

president: Ja, dus dit is fout.
fiebig: Das stimmt nicht.
president: Want hier zegt men het zo en daarom is het goed dat ik het u 

voorlees en dat u daarop kunt reageren. Uit dit rapport heb ik begrepen dat 
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uw Dienststelle een zeer belangrijke rol gespeeld heeft bij de ontruiming van 
Nederland, dat u daarvan niet geweten heeft, omdat u grootendeels in Duits-
land was, en dat de anderen eigenlijk maar een beetje meegeholpen hebben. Dat 
is niet juist?

fiebig: Ich kann das nicht verstehen, bitte wollen Sie…
president: Wil ik het u laten vertalen? Ik begrijp hier dus uit, uit dit rapport, 

dat het dan juist weergeeft, dat afdelingen van mijnheer Fiebig een zeer belang-
rijke rol bij de Räumung  van Nederland hebben gespeeld. En dat de anderen 
bijgestaan hebben, en dat die afdelingen moeten hebben geweten wat er hier te 
koop was.

tolk: [Vertaalt, maar niet tot tevredenheid van de president.]
president: Nee, dat blijkt níet. In diesem Rapport, daraus erhellt, dass Ihre 

Abteilung vieles getan hat betreffs der Räumung der Niederlande. Aber Sie 
haben es nicht gewusst? Diesen Monatsbericht, nicht wahr?

fiebig: Ja, was habe ich denn mit dem Monatsbericht der Wehrmacht zu tun?
president: Ik heb ermee te doen, niet u.
fiebig: Ja, ich kenne ihn ja nicht.
president:  Dit zijn feiten die hier door een mijnheer geconstateerd worden, 

en die u bestrijden kunt en ook bestrijdt.
fiebig: Ja, natürlich.
president: Maar hieruit blijkt dat die hele Räumung, dat bij die ontruiming 

van Nederland uw Dienststelle een belangrijke rol speelde.
fiebig: Im Rahmen meiner Aufgabe ist das ja geklärt. Das ist doch gar nicht 

strittig gewesen, das habe ich doch nie bestritten, in welchem Rahmen ich einen 
Anteil durch Ausstellung der Anforderungsbescheide habe, Herr Präsident.

president: Ja.
fiebig: Es wird doch nicht bestritten, aber was da weiter von dem Wehr-

machtsmann geschrieben wird, das kann ich nicht wissen, das kann ich auch 
nicht beurteilen.

president: Ik heb hier een bericht van oktober.1 Daar komen soortgelijke 
verhalen voor: “Nach einer gewissen Anlaufzeit und dem Einschalten maßge-
blicher militärischer Dienststellen und Instanzen verlief die Arbeit der Auflo-
ckerung und Räumung im Monat Oktober überall gemäß dem vorgesehenen 
Programm ohne nennenswerte Störungen.” Program was heel Nederland leeg 
te halen. “So konnten in Bergen op Zoom in verhältnismässig kurzer Zeit 
ca. 11.000 hl Alkohol und Spiritus in Fässer- und Kesselwagen verladen und 

1  Feldwirtschaftsoffizier beim Wehrmachtbefehlshaber in den Ndl., Nr. 867/44 geh., 
04.11.1944: Monatsbericht Oktober 1944.
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abtransportiert werden. Aus Breda und Tilburg konnten – neben anderen wich-
tigen Gütern der Dringlichkeitsstufe 1 – alle Textilvorräte, Rohstoffe, Halb- 
und Fertigfabrikate, Konfektionsgütern, Wolle und Kunstseide, Feinbleche, 
Lokomotivkessel und erhebliche Mengen an NE-Metallen abgefahren werden.” 
Heeft u niet geweten dat alles weggevoerd werd?

fiebig: Damit habe ich nichts zu tun, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, 
Herr Präsident.

president: Dat weet u ook niet, nee. “In Den Haag und Rotterdam konnten 
die Räumungs- und Verlagerungsarbeiten ebenfalls im Einvernehmen mit dem 
Aussenstellenleiter des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion 
erfolgreich weitergeführt werden.” Komt telkens daarin voor. En toch weet u 
er niets van?

fiebig: Das habe ich doch nicht bestritten, was meine Leute gemacht haben, 
Herr Präsident. Aber Sie lesen dauernd Sachen vor irgendwelchen anderen 
Dienststellen, zu denen ich Stellung nehmen soll. Das kann ich doch nicht.

president: Ja, u hoeft ook niet ‘Stellung’ te nemen.
fiebig: Ja, Sie tun, als ob ich das hier zu verantworten hätte, dass die Wehr-

macht oder sonst irgend eine Dienststelle etwas betreibt, und verlangen von mir 
eine Stellungnahme dazu.

president: Nee.
fiebig: Das kann ich doch nicht. Ich kenne die Vorgänge nicht, kann also 

auch keine Stellungnahme dazu beziehen.
president: U hoeft alleen maar te zeggen of u het weet of niet weet. En u 

weet niet of het gebeurd is?
fiebig: Ich kann Ihnen von der Arbeit der anderen Dienststellen nichts sagen.
president: Nicht von der Arbeit von anderen Dienststellen, maar von der 

Räumung der Niederlande?
fiebig: Nein, auch nicht von der Räumung anderer Dienststellen, Herr Präsi-

dent. Ich habe so viel Arbeit gehabt während dieser Zeit, dass ich genügend mit 
mir selbst zu tun gehabt habe…

president: Ja.
fiebig: … aber mich nicht um andere Menschen gekümmert habe.
president: Het hoefde u niet veel tijd te kosten om te beseffen dat het plan 

van Duitsland was om heel Nederland leeg te halen. Maar dat hebt u niet gewe-
ten?

fiebig: Bitte noch mal.
president: Dass es das Vornehmen von Deutschland war, ganz Niederland, 

die ganzen Niederlande, leer zu holen, alles auszuräumen.
fiebig: Das ist mir nicht bekannt. Mir sind zum Beispiel auch die Dinge von 
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Liese… das ist mir alles nicht bekannt, mir völlig neu.
president: Hm ja, das ist… “Es gelang an verschiedenen Stellen des Landes 

noch Schwarzbestände zu entdecken, die sofort beschlagnahmt und entweder 
Truppe zur Verfügung gestellt wurden, sofern Bedarf vorlag, oder ins Reich 
abtransportiert wurden. Hierunter fielen vor allen Dingen Unterbekleidung, 
sowie elektrische Artikel und Ausrüstungsgegenstände.” En dan staat er tot 
slot weer: “Die RüIn Ndl., die aufgelöst worden war, soll in kleinerem Umfange 
für den Bereich der Niederlande und besonders für eine in den Provinzen Fries-
land, Groningen, Drenthe und Overijssel neu aufzubauende Rüstungsindustrie 
wieder aufgestellt werden. Sitz der RüIn: in Beilen wo auch der Beauftragte des 
Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion seinen Dienstsitz hat. Mit 
der Aufstellung und Führung der RüIn ist der Oberst Gladow, früher Leiter der 
Abteilung ‘Luftwaffe’ der RüIn Ndl., beauftragt.”

fiebig: Ich kann dazu nur sagen, Herr Präsident, es wird jedem Einsichtigen 
klar sein, dass ich als Zivilist nicht eine militärische Dienststelle auflösen kann, 
und keinen Oberst nach Hause schicken könne.

president: Nein, aber was mich nur interessiert, ist, ob Sie von all diesem 
nichts gemerkt haben während Ihrer Arbeiten in den Niederlanden.

fiebig: Nein, was Sie mir da alles vorlesen, das ist mir nicht bekannt. Ich 
habe auch keine Zeit gehabt, mich um andere Dinge als um meine eigene Arbeit 
zu kümmern.

president: Ja. Nu, dat is in hoofdzaak wat ik met u bespreken wou –  en nu 
nog eens de dagvaarding. We hebben de vorige keer al nagegaan welke functies 
u had.

fiebig: Ja.
president: Dat staat in het begin van de dagvaarding. En nu het eerste deel, 

ik weet niet of ik dat met u besproken heb, dat wil ik nu in het kort doen. 
Het wordt u tenlastegelegd, dat u “heeft medegewerkt ten behoeve van het 
Duitse oorlogspotentieel en ten behoeve van de Duitse oorlogsvoering (…) aan 
de inschakeling en de omschakeling alsmede aan de rationalisering en exploi-
tatie van het gehele Nederlandse bedrijfsleven of van een deel daar van.” Ist das 
richtig, oder nicht?

fiebig: Ist das der ganze erste Punkt, den Sie mir vorgelesen haben?
president: Das ist nicht der ganze erste Punkt. Maar dat zijn feiten. Dan 

vraag ik u: men legt u ten laste dat u hebt meegewerkt aan het inschakelen en 
omschakelen van het Nederlandse bedrijfsleven of een deel daarvan ten behoeve 
van de Duitse oorlogvoering.

fiebig: Ich glaube, da steht aber noch etwas danach, und ich glaube, dass das 
das Entscheidende ist.
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president: Ja, ja, dat komt straks wel. Maar is dit nu juist of niet?
fiebig: Ja, ich kann es nur im Zusammenhang beantworten, wenn Sie den 

Satz, den Sie mir als Anklage vorhalten, Herr Präsident, unterteilen und verlan-
gen eine Stellungnahme zum ersten Punkt, ohne den zweiten dazu zu nehmen, 
dann kann ich nur sagen, da kann ich keine Stellung zu nehmen.

president: Juist. Dus u kunt zich hierover niet uitlaten?
fiebig: Nein, nur in Zusammenhang des Punktes.
president: “En de exploitatie van het gehele Nederlandse bedrijfsleven of 

een deel van het bedrijfsleven en van vele of meerdere Nederlandse bedrijven, 
voorzover uit Duits oogpunt voor de Duitse oorlogvoering van belang, en wel 
ten dienste van de Duitse oorlogvoering. ” Is het juist tot zover?

fiebig: War das der ganze erste Satz?
president: Ja, is het juist of is het niet juist? Of kunt u daar niet op antwoor-

den?
fiebig: Ich kann nicht darauf antworten, weil ich es nicht genügend genau 

verstanden habe. Würden Sie es mir bitte übersetzen?
procureur-fiscaal: U kent uw eigen dagvaarding toch wel?
president: “Welke inschakeling ten dele vrijwillig in het belang van de 

Nederlandse industrie, van Nederlandse bedrijven en van de Nederlanders 
werd verkregen, ten dele onvrijwillig door dreiging van bedrijfssluiting of van 
andere zakelijk en/of persoonlijk schadelijke of nadelige maatregelen en door de 
nood der oorlogsomstandigheden.” Kunt u er nou al op antwoorden, of niet?

fiebig: Ja, dies muss ich bestreiten.
president: Wat bestrijdt u dan? Hetgeen ik tot dusver heb voorgelezen?
fiebig: Ich bestreite, dass von mir, oder von einer meiner Dienststellen, 

irgendeine Drohung in der Richtung ausgeübt worden ist, durch Betriebs-
schließung oder andere Maßnahmen, die Leute irgendwie auf den Gedan-
ken kommen zu lassen, dass wir, wenn sie es nicht freiwillig machen, wir hier 
irgendetwas mit Gewalt machen. In meinem Bereich, unter meiner Verantwor-
tung nicht.

president: Ten dele vrijwillig, dat is dus wèl juist?
fiebig: Ja, weshalb soll ich nicht, wenn sich mir jemand freiwillig anbietet, 

Herr Präsident, weshalb soll ich dessen Arbeit nicht annehmen?
procureur-fiscaal: Dat mag u als bezetter niet eens.
fiebig: Seit wann ist verboten, Herr Procureur, dass man ein freiwilliges 

Angebot nicht akzeptieren darf?
procureur-fiscaal: Dat zal u straks in mijn requisitoir horen.
fiebig: Ja, das würde mich interessieren.
president: Laten we daarover op het ogenblik niet debatteren, wat voor mij 
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van belang is, is om vast te stellen waar u bezwaren tegen hebt, en het is dus 
het eerste gedeelte wat ik u heb voorgelezen, daar hebt u alleen bezwaar tegen 
de zinsnede: “ten dele onvrijwillig door de dreiging van bedrijfssluiting of van 
andere zakelijk en/of persoonlijk schadelijke of nadelige maatregelen”.

fiebig: Ja, im Zusammenhang auch mit dem ganzen Satz.
president: Ja, natuurlijk. Daar zijn wel… daar heb ik de vorige keer mede-

deling van gedaan van een lijst van vier-, of vijf-, of zesduizend bedrijven die 
gesloten zijn, maar…

fiebig: Damit habe ich nichts zu tun, ich möchte auch auf einen Punkt hier 
in diesem Zusammenhang aufmerksam machen dürfen, Herr Präsident. Alle 
Maßnahmen die auf technischem Gebiet getroffen sind, sind über das ‘Grund-
stoffen- und Besparungsbüro’ im Haag getroffen worden…

president: Ja.
fiebig: … und zwar auf ausdrücklichen Wunsch einer Dienststelle, die von 

Herrn Hirschfeld ausschließlich mit holländischen Kräften eingerichtet wor-
den ist. Und mein Mitarbeiter Schmitz, hat alle diese Dinge mit dem Büro-
chef, Herrn Ingenieur Schnabel und dessen Mitarbeiter erledigt. Und das ist in 
rein holländischen Instanzen so, und das holländische Recht, das was wir bei 
technischen Notwendigkeiten hatten, über dieses Büro freiwillig durchgeführt 
wurde. Es war mit 4.000 holländischen Ingenieuren, die in den Betrieben als 
Umstellungsbevollmächtigte sassen. Da ist nicht einer gewesen, der gekommen 
ist und hat gesagt: das ist eine Aufgabe, die lehne ich ab, oder irgendein Direk-
tor.

procureur-fiscaal: Wie heeft de ingenieurs daar ingezet?
fiebig: Das ‘Grundstoffen- und Besparungsbüro’.
procureur-fiscaal: Had die Duitse ingenieurs daar ingezet?
fiebig: Nein, holländische Ingenieure.
procureur-fiscaal: Umstellungsbevollmächtigte?
fiebig: Ja, 4.000. Und zwar auf ausdrücklichen Wunsch, um diese ganzen 

technischen Dinge, die notwendig waren, wenn man die Aufträge ausführen 
wollte, dass man die kannte. Das ist mit Herrn Dr. Hirschfeld lang und breit 
hin und her besprochen worden, wie man das möglich machen soll, und darauf 
hat Herr Dr. Hirschfeld gesagt, dann wünsche ich, dass dafür ein entsprechen-
des Büro, das ‘Grundstoffen- und Besparungsbüro’ in Den Haag eingerichtet 
wird, das ausschließlich aus holländischen Ingenieuren unter holländischer 
Führung und unter meiner persönlichen Verantwortung steht. Und in dieses 
Büro ist von uns alles Unterlagenmaterial mit allen Wünschen hineingegeben 
worden. Es ist die Möglichkeit gegeben worden, die deutschen Organisationen 
in Deutschland zu studieren, es sind diese ganzen patent- und lizenzrechtlichen 
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Fragen dabei aufgetaucht, sämtliche Fragen, die seit 1936 in Bezug auf Mate-
rialaustausch stattfanden, und die ja alle ihren Niederschlag in Zeichnungen 
und Herstellungsvorschriften gefunden haben. Wenn man hier Aufträge her-
legte, und der betreffende Fertiger kannte diese Vorschriften nicht, dann konn-
 te er den Auftrag eben nicht ausführen. Und das ist Wochen und Monate lang 
mit Herrn Dr. Hirschfeld immer wieder besprochen worden, und dann ist von 
Herrn Dr. Hirschfeld dieser Vorschlag gemacht worden, und nach diesem Vor-
schlag ist gearbeitet und über dieses Büro sind meine technischen Maßnahmen 
nur durch geführt worden, und nicht von uns, und zwar in einem holländischen 
Rechtszuge auf ausdrücklichen Wunsch von Herrn Dr. Hirschfeld.

president: Nu, dan krijgen we het slot van het eerste wat u tenlastegelegd 
is. Daarin staat: “welke inschakeling nimmer zou zijn verkregen, indien Neder-
land niet ten gevolge der oorlogshandelingen was gaan behoren tot door en 
– naar de mening van de Duitse overheid tevens – ten behoeve van Duitsland 
bezet gebied en wel zonder enig rechtens redelijkerwijze aanvaardbare grond, 
met name anders dan ter voorziening, althans ver uitgaande boven de voorzie-
ning in de behoeften van het Duitse bezettingsleger in Nederland.” Nu wil ik 
u vragen: die inschakeling, ging die uit, naar uw mening, boven hetgeen nodig 
was voor het bezettingsleger? Wie is daar opgetreden, of…

fiebig: Die Frage ist so überhaupt gar nicht zu beantworten, Herr Präsident. 
Es kommt darauf an: wie war die Lage, als wir hierherkamen.

president: Ja.
fiebig: Die Lage war so, dass die Industrie praktisch darniederlag, sie war 

von ihren Absatzgebieten abgeschnitten, und von ihren Rohstoffgebieten abge-
schnitten.

president: Ja, straks mag u daar rustig over praten als u wilt, maar ik wil 
even voet bij stuk houden en dus weten: meent u dat die maatregelen van de 
Duitsers of de resultaten daarvan verre te boven gingen aan datgene wat het 
Duitse bezettingsleger in Nederland nodig had? Dat dus ook door de maatre-
gelen, door die maatregelen ook, het Duitse leger in het algemeen en het Duitse 
Rijk op zichzelf werden bevoordeeld? Of meent u van niet? Is dat nodig geweest 
om het bezettingsleger hier in stand te houden? Of had het een verdere strek-
king?

fiebig: Ich kann Ihnen da wiederum so eine Antwort nicht darauf geben, 
Herr Präsident. Es ist doch so, wenn der Besetzer hier eine Industrie vorfindet, 
und 500.000 Erwerbslose, dazu die Gefahr, dass diese Industrien ihre Kräfte 
alle entlassen mussten. Wie Herr General Winkelman das ja auch in seinem 
Erlaß vom 27. Mai 1940 veröffentlicht hatte: Es dürfen keine Leute entlassen 
werden, weil man das nicht auf sich nehmen kann. So entsteht doch für die 
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Besatzungsmacht nach meiner Auffassung: was tun wir? Sollen wir noch mehr 
Erwerbslose bekommen, sollen wir das ganze wirtschaftliche Leben zum Erlie-
gen kommen lassen, sollen wir damit den Staatshaushalt zum Erliegen kommen 
lassen, sollen wir damit die Situation eines völligen Durcheinanders schaffen? 
Oder habe ich als Besetzer die Pflicht, dafür zu sorgen, dass Ruhe und Ordnung 
ist, und wie kann ich Ruhe und Ordnung halten, indem ich die Leute beschäf-
tige, indem ich ihnen Verdienstmöglichkeiten gebe, und dem Staat damit die 
Möglichkeit aus seinen Steuern heraus seine Aufgaben zu erfüllen. So habe ich 
die Dinge gesehen.

president: Ja, hierop kunt u niet of wilt u niet antwoorden, of datgene wat 
het resultaat daarvan geweest is, nodig was voor de behoeften van het Duitse 
bezettingsleger. Maar u zegt dat dit gebeurd is in het belang van de Nederlandse 
samenleving?

fiebig: Nein, in beiderseitigem Belang, denn das halte ich für selbstverständ-
lich, dass der Besetzer nicht alleine tut um den dortigen Vorteil, sondern er sah 
seinen eigenen Vorteil auch damit drin. Aber man kann diese beiden Dinge 
nicht auseinanderhalten.

president: Ja, en denkt u dat die inschakeling ook zodanig zou zijn geweest 
als Nederland niet bezet was geworden?

fiebig: Dann würde ich ja wahrscheinlich nicht hier vor Gericht stehen, Herr 
Präsident.

president: Dat denk ik ook. Was daar nu enige rechtens aanvaardbare 
grond? Kunt u een grond noemen waarom dat zo gebeurd is?

fiebig: Ja, der Grund liegt doch darin, dass ich mit einem Auftrage meines 
Ministers hierher geschickt worden bin. Mein Minister…

president: Maar, het gaat niet over u, het gaat in het algemeen over de 
inschakeling. Was er voor die inschakeling een rechtens aanvaardbare grond 
naar uw mening?

fiebig: Ja.
president: En dat was?
fiebig: Der rechtliche Grund war der, dass das Leben hier überhaupt 

praktisch nicht hätte auf der Höhe gehalten werden können, wenn alles zum 
Stillstand gekommen wäre, also…

president: Ja, ja.
fiebig: … der Besetzer hatte die Pflicht die Betriebe in etwaigem Gange zu 

halten, und die Menschen beschäftigt zu halten.
president: Nee, deze zorg voor het Nederlandse leven die was dus in ’44 bij 

de Duitsers verloren gegaan.
fiebig: Jawohl, weil das Leben in Deutschland auch nicht mehr ganz so ein-

fach war, Herr Präsident.
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president: Ja.ja. En nu krijgen we het tweede punt: er is u tenlastegelegd 
dat u meegewerkt heeft “ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel en ten 
behoeve van de Duitse oorlogsvoering – door uit te voeren of mede uit te voeren 
voor wat zijn arbeidterrein betrof, de Duitse politiek van plundering, roof en 
leeghalen, in verband met de door Duitsland gevoerde oorlog, van de bezette 
gebieden -”. Wat mij nu het eerste interesseert is dit: kunt u erkennen dat er een 
Duitse politiek van plundering, roof en leeghalen is geweest, nadat wat u nu hier 
gehoord heeft?

fiebig: Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich hier tätig war, konnte ich das nicht 
sehen.

president: Nee.
fiebig: Wenn ich hier aus Ihren Dingen, die Sie mir vorgelesen haben ver-

schiedene Sachen herausnehme, so kann ich das nicht verteidigen, und kann das 
auch nicht unterschreiben.

president: Maar kunt u nu, na wat u nu gehoord hebt en gezien hebt, kunt u 
nu toegeven, dat inderdaad – aan u niet bekend in ’44, zoals u zegt – een Duitse 
politiek van geheel leeghalen van Nederland heeft bestaan?

fiebig: Ja, zum mindesten, dass muss ich zugestehen, dass es weit über den 
Rahmen hinausgegangen ist, den man verantworten konnte.

president: Nu wordt u tenlastegelegd dat u meegewerkt had daaraan, dus 
niet zelf aan meegedaan, maar meegewerkt hebt ten behoeve van het Duitse 
oorlogspotentieel en de Duitse oorlogvoering. Kunt u dat toegeven?

fiebig: Nein, das kann ich in dem …
president:  U moet goed onderscheiden een bewuste medewerking en een 

onbewuste, want u zegt: ik heb er niets van geweten. En als u nu ziet wat er is 
gebeurd en wat daarvan uw Dienststelle heeft gedaan, kunt u dan zeggen: ja, 
het is niet juist, of zegt u nog: het is juist?

fiebig: Ich kann nur das sagen, was ich persönlich fühle, Herr Präsident.
president: Ja, maar het gaat niet over u persoonlijk.
fiebig: Wenn ich nur irgendetwas gewusst hätte, was falsch war, oder was 

gegen ein Gesetz verstösst, dann hätte ich das von mir aus unterbunden. Ich 
hätte mich auch dafür eingesetzt, auch mit meiner Person.

president: Dat komt straks bij uw verdediging, dan krijgt u ook gelegenheid 
dat te zeggen.

fiebig: Ja.
president: U kunt voluit spreken. Maar de vraag voor ons op dit ogenblik 

is om duidelijk te zien wat van de feiten u erkennen kunt. En de vraag is dus: u 
geeft toe dat er een politiek van plundering blijkt te hebben bestaan. En u geeft 
nu ook toe dat wat uw Dienststelle deed, dat wat u hebt gedaan medewerking 
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aan die politiek geweest is, al wist u niet dat die politiek bestond.
fiebig: Ja, Herr Präsident, das kann ich Ihnen nicht beantworten.
president: Dat kunt u niet beantwoorden.
fiebig: Ich bin ja immer nur…
president: U hoeft het ook niet te beantwoorden.
fiebig: Ich kann doch immer nur davon ausgehen, was ich zur Zeit meiner 

Tätigkeit gedacht habe, und was ich dort gesehen habe.
president: Uw gedachten interesseert het hof…
fiebig:  Ich hätte jedenfalls meine Hand für viele Dinge nicht hergegeben. 

Das ist ganz eindeutig und klar. Ich kann es auch nachweisen, dass ich mich in 
Fällen, wo ich etwas als falsch erkannt habe, unter vollem Einsatz meiner Person 
dafür verbürgt habe, dass diese Dinge, wenn ich sie schon nicht ganz verhin-
dern konnte, zum mindesten…  von dem Zeitpunkt verhindert wurden … ich 
habe auch sogar Leute oft hier vor ein Kriegsgericht stellen lassen in der Frage 
der Sprengung der Häfen und Werften. Ich möchte mal wissen, welcher Deut-
sche sonst vielleicht den Mut dazu gehabt hätte. Ich habe… ich bin selbst nach 
Berlin gefahren und habe die ganzen Unterlagen hier, habe Photo graphien… 
einen solchen Band anfertigen lassen von dem Wahnsinn, der in Amsterdam 
und Rotterdam passiert ist. Und ich habe durch meinen persönlichen Einfluss 
den Minister Speer veranlasst, dass diese Offiziere mit dem Oberst von Müller 
an der Spitze alle vor ein Kriegsgericht gestellt worden sind. Aber, was ich nicht 
kenne, und was ich nicht sehe und was ich nicht erkenne, dazu kann ich nichts 
sagen.

president: Er wordt u dus tenlastegelegd dat u dus meegewerkt heeft aan het 
wegvoeren, aan het weghalen naar Duitsland van goederen die in Nederland 
waren.

fiebig: Ja, im Rahmen meiner Aufgabe habe ich durch die Anforderungsbe-
scheide selbstverständlich daran mitgewirkt.

president: Die behoorden aan Nederlandse eigenaren.
fiebig: Ja.
president: Al spreekt u van Rückführung, ze waren dan toch van Nederlan-

ders en niet van de Duitse staat. En dat wegvoeren en weghalen geschiedde… is 
systematisch geschied. Kunt u dat erkennen?

fiebig: Nein, das ist nicht systematisch geschehen. Nein, in dem Sinne kann 
ich das nicht anerkennen, sondern es ist aus dem Bedarf heraus, wie der Krieg 
und die Lage war, sind diese Forderungen aus Berlin gestellt worden und wir 
haben an Hand dieser Befehle… haben wir die Anforderungsbescheide ausge-
stellt. Aber nicht nach einem System.

president: Nadat wat u gehoord hebt hoe bij de andere leiders van de Duitse 
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Wirtschaft de plannen zijn gesmeed om dat alles zo te doen, kunt u toch niet 
zeggen dat dit systematisch was? En het is ten nadele van de Nederlandse volks-
huishouding geweest, denkt u niet? Of denkt u dat Nederland daar voordeel 
van had?

fiebig: Nein, das ist ganz selbstverständlich, dass es zum Nachteil…
president: En ten nadele van de eigenaars en bezitters.
fiebig: Ganz selbstverständlich, Herr Präsident.
president: En het is ook ten nadele van die eigenaars geweest. En het is zon-

der hun toestemming en het is zonder die toestemming gebeurd.
fiebig: Ja, da stehe ich auf dem Standpunkt, Herr Präsident, dass im Kriege 

Requisitionen ja auch durchgeführt werden, gleichgültig ob der Betreffende 
davon erbaut ist, ich könnte mir vorstellen, dass niemand freiwillig damit ein-
verstanden ist, dass bei ihm etwas requiriert wird.

president: Nee.
fiebig: Denn, wenn er damit freiwillig einverstanden wäre, wäre die Requi-

sition ja überflüssig, und ich könnte es kaufen.
president: “En zonder enige rechtens aanvaardbare grond”. Was er een aan-

vaardbare, redelijkerwijze aanvaardbare grond voor het weghalen van alles wat 
we nou besproken hebben? Dat is dus de ‘Kriegswichtigkeit’, hè?

fiebig: Das ist das, was mein Arbeitsgebiet betrifft, Herr Präsident, stehe ich 
auf dem Standpunkt, dass ich annehmen musste, dass mein Minister, der seine 
Befehle an die dafür zuständige Abteilung gibt, dass das so geprüft ist, dass die 
nichts anfordern, was nicht aus der zwingenden Notwendigkeit des Krieges 
heraus nötig war.

president: Juist. En de rechtens aanvaardbare grond voor de minister was: 
die zwingende Notwendigkeit…

fiebig: … des Krieges. Das ist meine Überzeugung.
president: [parafaseert het slot van de dagvaarding] ‘Zijn mede als gevolg 

van uw handelingen machines en materiaal ter waarde van meerdere miljoenen 
guldens, althans in totaal van een zeer grote waarde, verdwenen.’ Dat hadden 
we straks al besproken, dat de Anforderungsbescheide van uw Dienststelle toch 
wel tussen de vijftig en honderd miljoen gulden…

fiebig: Ja, das kann es… ich kann es nicht beurteilen, aber es wird schon…
president: U kunt het niet op 10 gulden na schatten, maar zo in die trant. 

Dan, voor ik aan de advocaat-fiscaal het woord geef, wil ik nog mededeling 
doen van stukken die bij de nagekomen stukken lagen, rapporten betreffende 
de IG Farben-case en de Krupp-case, die ik dan tevens als voorgelezen te zijn 
beschouw. Heeft een van de heren nog aan verdachte een vraag te stellen? Dan 
kunt u gaan zitten, mijnheer Fiebig. Ik geef het woord aan de advocaat-fiscaal.
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procureur-fiscaal: Edelgrootachtbare heren, mijnheer de president en 
leden van het Bijzonder Gerechtshof!

De opbouw van mijn requisitoir bestaat uit vijf punten. Ik wil u eerst geven 
een algemeen overzicht in Duitsland en in Nederland op organisatorisch terrein 
voor wat betreft de economische sector, en daaraan vastknopen een overzicht 
van de economische toestand in Nederland vlak voor de bezetting, tijdens de 
bezetting en bij de bevrijding. Op de tweede plaats wil ik behandelen de inscha-
keling en de omschakeling van de Nederlandse industrie ten behoeve van de 
Duitse oorlogvoering, en wel feitelijk en juridisch. Op de derde plaats wil ik 
behandelen het leeghalen van Nederland ten behoeve van Duitsland, ook feite-
lijk en juridisch. Op de vierde plaats wil ik aanhalen enige andere feiten die uit 
het dossier blijken en enige algemene juridische punten behandelen, terwijl ik 
dan ten slotte op de vijfde plaats tot een recapitulatie wil komen, en tot mijn eis.

Het algemene overzicht, mijnheer de president,  hoe Duitsland en Nederland 
organisatorisch tijdens de Duitse bezetting in elkaar zaten wat betreft de eco-
nomische sector, is van belang om de diverse functies die Fiebig heeft bekleed 
tijdens de Duitse bezetting in Nederland duidelijker te doen uitkomen. In Duits-
land zag in grote lijn, mijnheer de president, wat de economische sector betreft, 
organisatorisch de toestand er als volgt uit. Wij hadden drie fases, wat tijd 
betreft lopen ze gedeeltelijk ineen. Ze vloeien als het ware ineen, men kan niet 
zeggen fase 1 duurt van dan tot dan, fase 2 van dan tot dan, enzovoort. De orga-
nisatorische opzet in Duitsland was ook niet streng wetenschappelijk opgezet, 
doch werd telkens aangepast, edelgrootachtbare heren, aan de nood der tijden. 
De organisatorische opzet werd bepaald door het gaan verliezen van de oorlog, 
hetgeen steeds meer dreigde. Maar we zien dan toch wel min of meer afgeschei-
den, mijnheer de president, drie fases.

In de eerste fase, en ik beschouw hier een beperking ook, mijnheer de presi-
dent, de inschakeling van Duitsland ten behoeve van de Duitse oorlogvoering, 
hadden wij drie instanties: het ministerie van Bewaffnung und Munition (onder 
Todt, later onder Speer), het Wirtschaftsministerium en op de derde plaats het 
Rüstungsapparaat van het Oberkommando van de Wehrmacht. Het ministerie 
van Bewaffnung und Munition was in maart 1940 opgericht naar aanleiding 
van de veldtocht in Polen. Het droeg zorg voor, het organiseerde de industrie, 
het plande de industrie, de productie ten behoeve van de Duitse oorlogvoering. 
Eerst alleen voor de Duitse Wehrmacht, voor het leger te velde en later ook 
voor de lucht- en de zeestrijdkrachten. Het Wirtschaftsministerie, mijnheer de 
president, hield zich bezig met de overige productiesector, dus met die industrie 
die niet direct voor de Duitse oorlogvoering van belang was. Het Rüstungsap-
paraat had te zorgen voor, als het ware, de dagelijkse behoeften van het leger 
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zonder dat het zich bemoeide met de theoretische opzet.
In de tweede fase zien we het apparaat  – de drieledige vorming voldoet niet, 

mijnheer de president, deze is te eenvorming –  zien we een concentratie van 
krachten als het ware. In de loop van eind ’42, midden ’43 kan men zeggen, 
komen die drie ‘Stellen’: het ministerie van Bewaffnung und Munition, het 
Wirtschaftsministerium en de Rüstungsinspektion, min of meer tezamen, en 
wel in het departement, in het ministerie van Rüstung und Kriegsproduktion.

En in de derde fase zien we, min of meer in tijd bepaald door de aanslag op 
Hitler in juli ’44, mijnheer de president, zien we het optreden van een Gene-
ralbevollmächtigter des Reiches (geloof ik dat die figuur heette) für den tota-
len Kriegseinsatz. En dat was Goebbels, die min of meer absolute, algemene 
bevoegdheden had op ieder terrein, dus ook op de terreinen die bestreken wer-
den door het ministerie van Speer. Merkwaardig zien we – dat blijkt ook vol-
komen duidelijk uit het dossier, mijnheer de president – dat parallel met deze 
opzet in Duitsland, in Nederland de ontwikkeling verloopt in drie fases. De 
eerste fase in Duitsland: Bewaffnung und Munition, Wirtschaftministerie en 
het Rüstungsapparaat; in Nederland: het Generalkommissariat für Finanz und 
Wirtschaft met een hoofdafdeling Gewerbliche Wirtschaft, het apparaat van 
Fiebig in de tweede plaats, en daarnaast op de derde plaats de Rüstungsin-
spektion. In die tweede fase die ook ongeveer in die tijd valt van ’42, begin ’43, 
edelgrootachtbare heren, zien we ook in Nederland een samenballing van de 
krachten, en wel hoe langer hoe meer onder Fiebig. Men zou kunnen zeggen: 
Fiebig wordt het hoofd van de troep.

En in de derde fase augustus ’44, september ’44 en daarna, zien we een neven-
schakeling van de dienst van Fiebig, niet een uitschakeling maar een nevenscha-
keling, maar daar komen andere Dienststellen naast: de Feldwirtschaftskom-
mando’s, de Dienstleiter Liese en dergelijke.

Wanneer ik de feiten bespreek, mijnheer de president, de punten 2 en 3 van 
mijn requisitoir, dan zal ik iets uitvoeriger ingaan op de drie fases, omdat de 
drie fases duidelijker spreken juist door de feiten om daaruit dan een totaal 
beeld als het ware te destilleren. Nu echter na deze schematische uiteenzetting 
eerst nog een kort woord over die drie fases.

En dan spreek ik voornamelijk in die eerste fase over het apparaat van Fiebig, 
en niet over de Rüstungsinspektion, en ook niet over de taak van de Haupt-
abteilung Gewerbliche Wirtschaft onder Fischböck, Generalkommissar für 
Finanz und Wirtschaft. Wat de Rüstungsinspektion in het begin deed, mijnheer 
de president, was naar mijn gevoel, naar mijn oordeel, internationaalrechtelijk 
volkomen geoorloofd. De Rüstungsinspektion in ’40, mijnheer de president, 
verzorgde hier de bezettingstroepen. Van tijd tot tijd ging de Rüstungsinspek-
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tion naar mijn oordeel iets over de schreef doch in het totaal beeld, ik spreek 
over die eerste fase, over die eerste periode, mijnheer de president, is dit te ver-
waarlozen. 

De taak van Fiebig, van de Dienststelle Fiebig, liep vrijwel parallel met de 
taak van de Hauptabteilung Gewerbliche Wirtschaft onder Fischböck. Alleen 
de Dienststelle van Fiebig was meer rechtstreeks gericht, mijnheer de president, 
op de Duitse oorlogvoering. De opzet van het totaal, van het geheel van de 
dienst van Fiebig en van de dienst van Fischböck was Nederland economisch 
‘aus zu nützen’ ten behoeve van Duitsland, ten behoeve speciaal van de Duitse 
oorlogvoering.  Doordat Duitsland de oorlog aan het verliezen was, werden de 
belangen van Nederland hoe langer hoe meer op de achtergrond geschoven, 
kwamen de belangen van Duitsland, van de Duitse oorlogvoering, het Duitse 
Rijk, hoe langer hoe meer op de voorgrond en zien we ook een terugzakken als 
het ware van die afdeling Hauptabteilung Gewerbliche Wirtschaft onder Fisch-
böck en een naar voren komen van de dienst van Fiebig. En ik geloof het zeker 
niet te scherp te kwalificeren als ik nu reeds dadelijk Fiebig kwalificeer, mijn-
heer de president, als de man van de economische inlijving van Nederland bij 
Duitsland. Fiebig komt hier met een klein apparaat, zelfstandig is hij. Hij staat 
rechtstreeks onder Todt, of onder de hoofden van de afdeling van dat departe-
ment, rechtstreeks dus onder Berlijn, eerst Todt, later Speer, en er zijn weliswaar 
verbindingen met het rijkscommissariaat, maar dat zijn zijlijnen.

Fiebig heeft het zojuist ook gezegd, mijnheer de president, dat hij zelfs formeel 
niet onder Seyss-Inquart stond. En ik geloof ook dat de Dienststelle Fiebig niet 
ondergeschikt mag worden genoemd aan het rijkscommissariaat. De Dienst-
stelle Fiebig is ondergeschikt aan Berlijn. Zijn taak is: de Nederlandse industrie, 
in het begin speciaal de ijzer- en staalindustrie – ongetwijfeld omdat de ijzer- en 
staalindustrie, mijnheer de president, de belangrijkste oorlogsindustrie was – 
om de Nederlandse industrie, in het begin vooral de ijzer- en staalindustrie, in 
te schakelen en te rationaliseren ten behoeve van de Duitse oorlogvoering. Aan-
passing en methoden en besparing zijn de hoofdpunten. Hij stelt direct al tien 
Außenstellenleiter aan, gekozen, mijnheer de president, uit Duitse ingenieurs 
die reeds lang in Nederland verblijf hielden, en er komen in een groot aantal 
bedrijven de zogenaamde Umstellungsbevollmächtigten. Hij vindt inderdaad, 
mijnheer de president, het Nederlandse bedrijfsleven over de algemene lijn bereid 
tot samenwerking. Ik  kom daarop nog terug. Maar ik stel nu reeds vast, dat er 
juist wat die samenwerking betreft, edelgrootachtbare heren, stokken achter de 
deur stonden. Op de eerste plaats hadden we namelijk de oorlogsnood, dat wil 
zeggen de nood waarin Nederland was geraakt volkomen buiten zijn wil door 
de aanvalsoorlog van Duitsland ten opzichte van Nederland.
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Fiebig heeft als verdachte daarmee weinig van doen. Hij moet alleen weten, 
mijnheer de president, juist als ontwikkeld man, dat deze oorlog van Duits-
land tegenover Nederland onrechtmatig was, en dat dus ook hij aansprakelijk 
is indien de consequenties van deze onrechtmatige oorlog ten dele op zijn hoofd 
neerkomen. Hij wist ook, in ieder geval móest hij weten, mijnheer de president, 
dat slechts geoorloofd is een militaire bezettingsmacht, een militair gezagsap-
paraat. Al het andere (Seyss-Inquart, de sd) is volkenrechtelijk ongeoorloofd.

Mijnheer de president, wij mogen veronderstellen dat dit een feit is van alge-
mene bekendheid, een feit van algemene bekendheid, dat niet ieder sd-lummel-
tje, maar zeker wel een man van het kaliber van Fiebig verweten kan en moet 
worden. Verdachte moest weten dat de oorlog onrechtmatig was, mijnheer 
de president, verdachte moest weten dat volkenrechtelijk alleen een militair 
gezagsapparaat in bezette gebieden veroorloofd is.

Door die oorlogsnood moest wel, mijnheer de president, tot op zekere hoogte 
worden meegewerkt in het belang van Nederland zelf. Wilde de Nederlandse 
industrie het hoofd boven water houden, mijnheer de president, in die eerste 
tijd, dan moest zij wel medewerken. De tweede stok achter de deur, ook direct 
vanaf het begin, mijnheer de president, was ongetwijfeld de toepassing van de 
Duitse zin: ‘Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt.’ Bedrijfssluiting, per-
soonlijke maatregelen als gijzeling en Schutzhaft, het aanstellen van Verwalters, 
dat zijn inderdaad de machtsmiddelen, mijnheer de president, die er zijn, en die 
ook gebruikt zijn. Wij zien Fiebig in de eerste fase, edelgrootachtbare heren, als 
Beauftragter van Speer, of eerst van Todt en later van Speer, als Beauftragter 
van dat departement für Bewaffnung und Munition en als voorzitter van de 
Sparstoffausschuss, dat tot taak had toe te zien dat op de grondstoffen en op het 
gebruik van de productiemiddelen zoveel mogelijk zou worden bespaard. 

In de tweede fase, de fase van de samenballing van de krachten, mijnheer de 
president, krijgt Fiebig grotere bevoegdheden, en krijgt Fiebig nieuwe functies. 
Hij wordt de voorzitter van de Rüstungs- und Beschaffungskommission. Het 
coördinerend orgaan, mijnheer de president, in Nederland voor een doelmatige 
productie ten behoeve van Duitsland. De zast, de Zentralauftragstelle, aan-
vankelijk zelfstandig van opzet en zelfstandig functionerend, de zast die orders 
distribueerde die vanuit Duitsland kwamen in de richting van de Nederlandse 
industrie, komt mede onder zijn leiding. Wij zien verdachte immers optreden 
als voorzitter of iets dergelijks, mijnheer de president, van de bijraad van de 
Zentralauftragstelle. Hij krijgt dus ook wat de opdrachten die uit Duitsland 
komen, mijnheer de president, een vinger in de pap. En zo is er meer, we zien 
Fiebig in die tijd ook optreden als Haupt van de Hauptabteilung Technik. En 
in de derde fase wordt Fiebig, zoals ik reeds zei, weer nevengeschakeld, geens-
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zins uitgeschakeld, mijnheer de president. Goebbels stuurt een ander mannetje, 
de Reichsdienstamtsleiter of zoiets dergelijks, Liese, die voornamelijk wat de 
arbeidsinzet betreft, Rotterdam zal het zich herinneren, mijnheer de president, 
rigoureus tewerk gaat. Wat de plundering en de vernieling betreft zijn het de 
organen hoofdzakelijk van de Wehrmacht, de Feldwirtschaftskommando’s, die 
samen met de Dienststelle van verdachte, weghalen wat er weg te halen valt. 
Uiteraard wordt ook, mijnheer de president, de Dienststelle van Fiebig nevenge-
schakeld omdat zulks de oorlogvoering, de oorlogsomstandigheden meebracht. 
Er is de Spoorwegstaking, de geallieerden zitten aan de Rijn, er valt uiteraard in 
Nederland weinig meer theoretisch of praktisch te organiseren, tenzij juist het 
weghalen en het vernielen. Tot zover dus, mijnheer de president, het organisa-
torisch beeld in Duitsland en in Nederland.

Nu iets, zeer kort en vlug, een soort vogelvlucht, mijnheer de president, over 
het beeld van de Nederlandse industrie in 1940 en in 1945 en in de periode 
daartussen. Voor de bezetting, ik hoef het eigenlijk niet te zeggen, had Neder-
land een bloeiende industrie, die na de downslagen 1929-1931, om het op deze 
manier in tijd te bepalen, weer geheel, mijnheer de president, up to date was, 
en uitstekend een landsbelang van de eerste orde diende. Dan hebben we voor 
wat bezetting betreft het beeld van de statistiek, en het beeld van wat ik zou 
willen noemen ‘het snorkend manifest’ van deze verdachte, dat u ongetwijfeld 
in de stukken hebt gevonden. De Economische en Sociale Kroniek van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek is somber. In de eerste tijd, mei ’40, mijnheer 
de president, stond uiteraard de werkgelegenheid op een laag peil. De binnen-
landse markt gaf grote moeilijkheden, de defensieorders waren verdwenen, de 
overzeese export was afgesneden, de grondstoffenkwestie lag zeer moeilijk, de 
Duitsers, zo mag ik het wel zeggen, mijnheer de president, tastten hier toe. 
Zij vinden immers een soort van vacuüm, terwijl het Duitse productieapparaat 
ook op dat moment reeds overbelast is. Er komen opdrachten voor het Duitse 
bezettingsleger, maar ook en vooral, voor de export naar Duitsland. Er komen 
de beruchte ‘Verlagerungsaufträge’, orders welke de Duitse fabrieken niet meer 
kunnen afwerken, worden naar hier overgebracht, en worden hier afgewerkt. 
De exportcijfers naar Duitsland stijgen dan ook zeer. De positie van grond- en 
hulpstoffen wordt hoe langer hoe meer precair, de aanvoer, zoals ik al zei, uit 
het buitenland, liep terug, de invoer van ruwe grondstoffen (ik haal hier nog 
steeds aan, mijnheer de president, het beeld van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek) van grondstoffen daalde tussen ’40 en ’43 van ruim 3.000.000.000 
k.g. tot 1.400.000.000 k.g., ongeveer 56 %, die van de halffabrikaten van ruim 
2.000 tot ruim 1.000. En daarbij kwam dat de beschikbare grond- en hulpstof-
fen op last van de bezetters, mijnheer de president, in de eerste plaats gereser-
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veerd moesten blijven voor uitvoering van Duitse opdrachten. “Het ligt voor 
de hand”, zo schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek, “dat onder deze 
omstandigheden onze eigen behoeftenvoorziening meer en meer in het gedrang 
kwam. Steeds minder grondstoffen werden (…) voor dit doel beschikbaar 
gesteld. Steeds meer maatregelen trof men tot beperking of tot geheel verbod 
van fabricage en aflevering van producten. Vooral de productie van allerlei ver-
bruiksgoederen”, edelgrootachtbare heren, “had hieronder te lijden. Het tekort 
aan deze artikelen werd voortdurend grooter. Vele, waaronder talrijke artikelen 
voor kleeding en textiel, waren ten slotte alleen bij speciale vergunning verkrijg-
baar.”1 Intussen werd ook de productie voor Duitse rekening aan beperkingen 
onderworpen. Zo werd als uitvloeisel van een op 1 oktober 1942 in Duitsland 
ingestelde nieuwe regeling voor de distributie van ijzer en staal en non-ferrome-
talen voorgeschreven, dat de in Nederland op dit gebied ondergebrachte Duitse 
orders, uitgezonderd rechtstreeks militaire, bij de zast moesten worden aange-
geven voor onderzoek op haar belang voor de oorlogvoering.

Op de diverse takken, edelgrootachtbare heren, van de industrie, kan ik uiter-
aard niet ingaan. Het zou veel te veel tijd inbeslagnemen. Wat de toestand na de 
bezetting betreft, mijnheer de president, daar hebt u zelf al op gewezen. U hebt 
namelijk zojuist aangehaald vanmorgen of vanmiddag, dat herinner ik me niet 
meer precies, enige cijfers van de Economische Voorlichtingsdienst. Buiten de 
voorraden werd aan machines en uitrusting weggevoerd voor 450 miljoen gul-
den, de totale vermindering van voorraden door uitputting en anderszins wordt 
geschat op 1 miljard 300 miljoen gulden. En juist dezer dagen hebt u althans op 
de radio, mijnheer de president, ik heb dat niet meer in de dagbladen gepubli-
ceerd gezien, kunnen horen wat inderdaad de totaalkosten, de totaalverarming 
van Nederland, dankzij de oorlog, is geweest.

Schrijnend daartegenover, mijnheer de president, doet aan het schriftuur wat 
ik noemde ‘het snorkend manifest’ van deze verdachte, het schriftuur van de 
man die mede schuldig is aan deze toestanden. In het kort komt zijn standpunt, 
edelgrootachtbare heren, hierop neer: wij, Duitsers, hebben het werklozenpro-
bleem in Nederland opgelost, wij hebben voor de grondstoffen gezorgd, wij 
hebben de verkeersmiddelen hersteld, wij hebben de energieindustrie verzorgd, 
veelal was de Nederlandse industrie ten achter, zowel op technisch als op soci-
aal gebied. Eigenlijk, edelgrootachtbare heren, zou ik het hele rapport van deze 
verdachte moeten voorlezen, het is walgelijk van grootspraak en zelfverheffing, 
vooral wanneer men bedenkt dat dit rapport nà de oorlog geschreven is, en dan 

1  Centraal Bureau voor de Statistiek, Economische en sociale kroniek der oorlogsja-
ren 1940-1945, Utrecht, 1947, 16.

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   289Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   289 26-05-20   17:0326-05-20   17:03



290

het proces-fiebig

durft deze man aan het slot van dit rapport, edelgrootachtbare heren, nog een 
oordeel te geven over de Nederlandse collaboratie en over de berechting daar-
van!

Eén opmerking van deze verdachte wil ik hier nog releveren. Deze verdachte 
Fiebig, mijnheer de president, staat op het standpunt dat het in staat zijn 
tot presteren, hij noemt het de “Leistungsfähigkeit”, dat het in staat zijn tot 
presteren van de Nederlandse industrie thans, na de bevrijding, een gevolg is 
van de industriële arbeid in oorlogstijd verricht dankzij de Duitsers! We heb-
ben dus niet een verarming, mijnheer de president, aan Duitsland te danken, 
maar we moeten integendeel dankbaar zijn dat inderdaad thans zo gewerkt 
kan worden omdat dit te danken zou zijn aan de Duitsers! Zijn hele rapport 
ademt de geest, mijnheer de president, van: Nederland wees maar dankbaar 
want zonder ons zou je nu op dit moment niet kunnen leven als ge thans doet! 
Dit is de zuivere geest, mijnheer de president, de zuivere strekking, die uit dit 
rapport van verdachte spreekt. Ik zal niet gaan proberen, edelgrootachtbare 
heren, om door de dikke huid van deze Duitser heen te komen. Ik geloof dat 
het onbegonnen werk is, edelgrootachtbare heren, gezien de houding van deze 
verdachte hedenmorgen en hedenmiddag om via de harde schedel door te 
breken tot diens hersenpit!

Dit moet ik en mag ik zeggen, mijnheer de president, al zullen wij goed doen 
te beseffen dat van ons gevraagd wordt objectief recht te doen, niet beïnvloed 
door subjectieve inzichten, gevoed en gevormd door de grootspraak van deze 
verdachte. 

Na dit algemeen overzicht, mijnheer de president, op organisatorisch gebied 
en de feitelijke toestand in Nederland, voor de bezetting, tijdens de bezetting en 
na de bezetting: de feiten wat betreft punt 1 van de dagvaarding.

Deze zijn naar mijn gevoel geheel, zoals ze zijn tenlastegelegd, bewezen. 
Het staat immers vast, edelgrootachtbare heren, dat Nederland economisch 
is ingeschakeld ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel. Ten dele volgde 
de inschakeling en de omschakeling en de rationalisering vrijwillig, zonder 
Duitse dwang, zij het uiteraard wel door de dwang van de oorlogsnood, dus 
mede door de Duitsers veroorzaakt. Samenwerking met de Duitsers werd vaak 
gezien, mijnheer de president, als een laatste redmiddel. En men kan moeilijk 
het Nederlandse bedrijfsleven als zodanig een bepaald facet op drukken, een 
bepaald stempel geven. Men zal het van geval tot geval moeten bekijken, of 
een bepaalde industrie, of een bepaalde onderneming of bepaald bedrijf, heeft 
gecollaboreerd. Maar zoals ik het zie, mijnheer de president, treft het Neder-
landse bedrijfsleven wat de algemene lijn betreft, juist door die oorlogsnood, 
weinig blaam. Daarnaast, mijnheer de president, en ik geloof te mogen zeggen 
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voor het overgrote deel, werd de samenwerking afgedwongen, zeker in de loop 
der jaren, niet alleen dus toen door de oorlogsnood, mijnheer de president, 
maar door wat ik al noemde ‘de stokken achter de deur’: van persoonlijke maat-
regelen als gijzeling, wegvoeren naar Duitsland, arbeidsinzet voor Duitsland, 
aanstellen van Verwalters, sluiting van bedrijven en dergelijke. Zoals ik het 
in de dagvaarding omschreef, edelgrootachtbare heren, is naar het mij dunkt,  
juist en scherp geformuleerd.

Er zijn tientallen getuigen gehoord, in het politionele onderzoek, en ik zou 
er zonder enige moeite, mijnheer de president, honderden kunnen brengen die 
spreken van dwang en gedwongen zijn. Het klopt ook overigens in het alge-
meen beeld van het Duitse beleid hier in het bezette gebied. Want heus, in het 
bedrijfsleven, mijnheer de president, vond men niet meer nsb’ers dan elders. Ik 
heb geen enkele getuige gedagvaard voor dit punt. Het dossier spreekt te duide-
lijke taal en de getuigen à decharge, door de verdediging naar voren gebracht, 
hebben feitelijk allen à charge verklaard. Deze inschakeling en omschakeling en 
rationalisering, mijnheer de president, was het werk van Fiebig. Hij ontkent dat 
ook niet wat de grote lijn betreft, beroept zich slechts min of meer op het niet 
geweten hebben van de ongeoorloofdheid ervan, en op de vrijwilligheid in de 
samenwerking. Is wat verdachte nu deed, volgens punt 1 van de dagvaarding, 
is dat nu strafbaar?

Hier ligt naar mijn gevoel, mijnheer de president, juridisch het interessante 
punt van deze zaak. Internationaalrechtelijk geeft naar mijn gevoel het Land-
oorlogreglement uitkomst. “Requisitieën en persoonlijke diensten kunnen 
niet worden geëist”, staat daar uitdrukkelijk in art. 52, mijnheer de president, 
“dan ter voorziening in de behoeften van het bezettingsleger.” Als Nederlandse 
rechtsbepaling zou ik willen aanbevelen art. 27 van het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht. Wat verdachte deed, lijkt ten slotte het meest, is ten slotte het meest 
overeen te brengen met het medeplegen van wederrechtelijke bevoordeling van 
Duitsland. Men zou ook kunnen zoeken bij art. 284 van het Wetboek van Straf-
recht, dat strafbaar stelt, hij die een ander door bedreiging met enige feitelijkheid 
wederrechtelijk dwingt iets te doen. Ik geloof echter dat art. 27 van het Besluit 
Buitengewoon Strafrecht het dichtst staat bij het feitelijke gebeuren. Ten slotte 
werd immers Duitsland, mijnheer de president, de Duitse volkshuishouding 
bevoordeeld door het wederrechtelijk optreden hier te lande. Hoe dit ook zij, 
hoofdzaak moet zijn voor ons, dat het internationale recht de handelwijze van 
verdachte verbiedt. Dit is voor mijn gevoel zonneklaar. De aanknoping aan het 
Nederlandse recht is ook slechts nodig min of meer formeel om de Nederlandse 
rechter rechtsmacht, bevoegdheid tot berechten te geven. De constructie door 
mij aangegeven, mijnheer de president, is niet gezocht. Het betreft slechts de 
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formele kant van de zaak. De materiële bepaling is die van internationaal recht. 
Op de mogelijkheid van meer algemene juridische verweren, edelgrootachtbare 
heren, kom ik straks terug bij een ander punt. Met uw verlof zou ik hier in het 
kort willen recapituleren wat ik tot nu toe heb gezegd. De Nederlandse industrie 
is ingeschakeld ten behoeve van de Duitse oorlogvoering, ten dele geschiedde 
dit vrijwillig, ten dele onvrijwillig. De man verantwoordelijk voor deze omscha-
keling was verdachte. Volkenrechtelijk was dit rationaliseren ongeoorloofd en 
naar Nederlands recht ook is er ter zake een betrekkelijke strafbepaling. Een 
eventueel beroep van verdachte, mijnheer de president, op het feit dat dankzij 
zijn werk voor de rationalisering althans in den beginne weinig arbeiders naar 
Duitsland werden gezonden, omdat zij hier geheel en al werden tewerkgesteld, 
gaat niet op. Men mag nu eenmaal geen strafbaar feit plegen om een ander te 
voorkomen. Trouwens, verdachte was tegen uitzending van Nederlanders naar 
Duitsland niet, omdat hij dat smartelijk of onjuist of in strijd met het volken-
recht achtte, maar omdat het zijn verduitsing van het Nederlandse industriële 
leven dwarsboomde, omdat hij – zou hij de uitzending van arbeiders naar Duits-
land bevorderen – hij zijn eigen werk, hij zichzelf hier zou liquideren.

Wat de feiten sub 2 in de dagvaarding betreft (punt 3 van mijn requisitoir, 
edelgrootachtbare heren) over het leeghalen van Nederland wat betreft de econo-
mische sector, daarover het volgende. Juridisch staat dit punt van de dagvaarding 
zeer sterk. Internationaalrechtelijk hebben wij tal van bepalingen, mijnheer de 
president, waarbij de plundering, het inbeslagnemen van particuliere eigendom, 
is verboden. Er zijn reeds sententies van Neurenberg in de zaak-Krupp, u, mijn-
heer de president, hebt ze op het slot van de behandeling van hedenmiddag nog 
even aangehaald, er is een sententie gewezen in de Franse zone in de zaak tegen 
de neven Röchling, als ik het goed… als ik me goed herinner die Duitsers die 
gewerkt hebben in de bezette gebieden voor dezelfde feiten als deze, veroordelen. 
De Bijzondere Raad van Cassatie heeft in de zaak van Esau en Boettcher een prin-
cipiële uitspraak gedaan inzake de plundering, terwijl Gerosa, een van de onder-
geschikten van verdachte, mijnheer de president, door het Bijzonder Gerechtshof 
te ’s-Gravenhage is veroordeeld.1 Van belang is, naast artikel 47 [Landoorlogre-
glement], wat plundering verbiedt, nog artikel 53, wat in bezit nemen van staats-
eigendommen inderdaad toelaat, mijnheer de president, terwijl het tweede lid 
voor inbeslagneming vatbaar acht in het algemeen de middelen voor berichtge-
ving, de verkeersmiddelen, de wapenvoorraden en de krijgsmunitie, ook als ze 
aan bijzondere personen toebehoren. De dagvaarding, wat dit punt betreft, is 

1  BRvC ii, 21.02.1949 inzake A.R. Esau; BRvC ii, 21.02.1949 inzake A.R. Boett-
cher; Bijzonder Gerechtshof ’s-Gravenhage, 10.03.1949 inzake G.V.J. Gerosa.
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zeer algemeen. Mogelijk zou uw hof goed doen, mijnheer de president, indien 
u deze algemeen gestelde dagvaarding beperkt, in één van de overwegingen van 
uw sententie, tot de machines, het materiaal en het edelmetaal. Terwijl daarnaast 
overwogen zou kunnen worden, dat is vastgesteld, dat de weggehaalde goederen 
niet vallen onder de in art. 53, lid 2 opgesomde categorieën.

In verband met artikel 6 van het Handvest behorende bij de Overeenkomst 
van Londen merk ik op dat conform de uitdrukkelijke Engelse, Franse en Rus-
sische tekst duidelijk vaststaat, mijnheer de president – dat is onder andere uit-
gemaakt door de Bijzondere Raad van Cassatie in de zaak Esau en Boettcher 
– dat militaire noodzaak alleen slaat op vernieling of verwoesting en niet op 
plundering.1 De raadsvrouwe heeft, mijnheer de president, bij haar verdediging 
in de zaak-Gerosa beweerd, dat het merkwaardig is dat men uit militaire nood-
zaak wel mag vernielen, maar niet plunderen, niet weghalen. Daartegenover 
zou ik willen stellen, naast de uitspraak van de Bijzondere Raad van Cassatie 
(dus waaraan niet te tornen valt,  mijnheer de president), dat er regelen genoeg 
zijn in het internationale recht op grond waarvan de bezetter van alles tot zich 
mag nemen, zodat er nooit noodzaak kan zijn tot plundering. Art. 6 van het 
Handvest, edelgrootachtbare heren, noemt nìet de eerstgenoemde feiten van 
inschakeling en omschakeling. Zij bestempelt ze niet uitdrukkelijk tot oorlogs-
misdrijf. De tekst echter van artikel 6 laat uitdrukkelijk vrijheid meer schendin-
gen van het oorlogsrecht – en deze schendingen heb ik vastgesteld, mijnheer de 
president – tot oorlogsmisdrijf te bestempelen dan de enumeratief opgesomde. 
In art. 6, b staat immers met zoveel woorden: zodanige schendingen zullen 
omvatten, doch niet beperkt zijn tot… en dan volgt de opsomming. Wat de 
plundering betreft, zou ik willen zien toegepast, mijnheer de president, naar 
Nederlands recht, wederom art. 27 van het Besluit Buitengewoon Straftrecht. 
Uitdrukkelijk is hier ook niet alleen vermeld het bevoordelen van een ander 
wederrechtelijk, maar ook het benadelen van een ander wederrechtelijk in zijn 
vermogen. De benadeelde is Nederland geweest, was de Nederlandse huishou-
ding. De bevoordeelde was ongetwijfeld Duitsland.

Als tweede mogelijkheid zou ik willen aangeven, edelgrootachtbare heren, 
artikel 311[Wetboek van Strafrecht], dat strafbaar stelt: diefstal bij oorlogs-
nood. Ik heb dat elders wel eens te hulp geroepen, ik geloof echter, dat toepas-
sing van art. 27 van het Besluit Buitengewoon Strafrecht juister is.

1  Verwijzing naar the Charter of the International Military Tribunal – Annex to the 
the Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of 
the European Axis. Dit verdrag werd op 08.08.1945 gesloten tussen de Verenig-
de Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Sowjet-Unie. Het verdrag werd in 
Nederland bekendgemaakt bij kb van 04.01.1946, Staatsblad, no. G 5.
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Dit wat de juridische kant betreft van punt 2. Hoe liggen hier echter de feiten? 
En ik geloof, dat wij goed zullen doen om hier twee fases te onderscheiden: de 
tijd vóór de eigenlijke plunderactie, na de invasie en het naderen van de gealli-
eerde legers, en de tijd na juli-september 1944. Vaststaat, mijnheer de president, 
dat in beide perioden het aandeel van de Dienststelle Fiebig groot is geweest. 
Evenzeer staat vast, dat in plaatsen in Nederland binnen een afstand van 150 
kilometer van het geallieerde front veel is geplunderd door de zogenaamde Feld-
wirtschaftskommandos. Deze commando’s hadden blijkbaar tot taak – de 
naam drukt het eigenlijk ook min of meer uit – in het veld wat ‘Wirtschaft’ te 
plegen, voor zichzelf te zorgen, hetgeen ik – blijkens de ervaring is dat toch wel 
zo, mijnheer de president – zou willen betitelen met plundering. Met deze laat-
ste groep van plunderingen, waaronder bijvoorbeeld Arnhem valt, heeft ver-
dachte niets van doen. Er blijkt slechts met betrekking tot deze Feldwirtschafts-
kommandos, mijnheer de president, van een hier en daar technisch ingrijpen, 
van een technisch meewerken van de Außenstellenleiter van Fiebig, waardoor 
getracht wordt deze plunderingen om te dopen in zogenaamde vorderingen, in 
requisitiën, en wel door het verstrekken van Anforderungsbescheide. Maar 
zelfs als wij Fiebig geheel zouden willen dechargeren, mijnheer de president, 
voor het werk wat de Feldwirtschaftskommandos in Nederland hebben gepres-
teerd, blijft er nog meer dan genoeg over. Vanmorgen heb ik terloops tegenover, 
ik meen, de getuige Leopold, mijnheer de president, enige namen genoemd van 
industrieën, welke geheel of gedeeltelijk zijn leeggehaald waarvoor Fiebig ver-
antwoordelijk is. Bij wijze van voorbeeld, er zijn er veel meer, edelgrootachtbare 
heren, en u, mijnheer de president, hebt nog verschillende andere gevallen aan-
gehaald, bij wijze van voorbeeld wil ik ze thans wederom noemen. Het zijn de 
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (de nsf) te Hilversum, de Hollandsche 
Metallurgische Bedrijven te Arnhem, de Aluminium Wals- en Persbedrijven te 
Oudenrijn, de Fokkerfabrieken in Amsterdam, de nv van der Heem in ’s-Gra-
venhage, de nv Enkes te Voorburg, Lips’ Brandkasten- en Slotenfabrieken te Dor-
drecht, Werkspoor in Amsterdam, de Kromhout Motoren Fabriek in Amster-
dam, de nv Beijnes in Haarlem, de Machinefabriek Holland-Nautic te Haarlem. 
Ik noem u daarnaast de ‘Koper-actie’, mijnheer de president, die eigenlijk niet 
ter sprake is gekomen, krachtens welke mede dankzij de Dienststelle Fiebig, 
mijnheer de president, 1 miljard 500.000 kilogram koper werd weggevoerd ten 
behoeve van Duitse instanties. Om juist te zijn: 1 miljard 498.057 kilo. Ik noem 
daarnaast het zilver van de Rijksmunt, de andere gevallen van edele metalen 
laat ik buiten bespreking, mijnheer de president, hoewel er ook aanwijzingen 
zijn dat hier de Dienststellen van Fiebig hebben meegewerkt. Wat de Rijksmunt 
betreft, staat dit volkomen duidelijk vast. Hier werd weggehaald: ter waarde 
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van circa 2 ½ miljoen gulden. Ruim 116.000 kilogram aan zilver, ruim 198.000 
kilogram ander metaal. Hoe ging dit alles nu in zijn werk, mijnheer de presi-
dent? Hoe werden deze plunderingen voltrokken? Ik maakte reeds melding van 
het feit, dat bepaalde opdrachten van Duitse firma’s door deze firma’s, omdat zij 
ze zelf niet konden verwerken, werden ‘verlagert’ naar Nederland. Daardoor 
werden de Nederlandse bedrijven in de Duitse organisatie van de Kriegswirt-
schaft ingeschakeld. Omdat wìj nu profiteerden, zo is het oordeel van deze ver-
dachte, zo is de redengeving van Fiebig, omdat wìj nu profiteerden van deze 
opdrachten, die, mijnheer de president, het zij hier herhaald, grotendeels nìet 
met enthousiasme werden ontvangen, omdat wij er dus beter van werden, moes-
ten wij in harde tijden ook de beroerde zijde op de koop toe nemen. Als men zich 
maar beperkt had, mijnheer de president, tot het terugnemen van de opdrach-
ten, dan was er niets te verwijten, maar men ging van Duitse zijde veel en veel 
verder. De gekochte en betaalde grondstoffen, de gekochte en betaalde machi-
nerieën werden ‘verlagert’, zoals dat heet, mijnheer de president, in feite wegge-
voerd naar Duitsland. Daaronder ook, mijnheer de president, goederen, machi-
nerieën en voorraden welke reeds vóór mei 1940 eigendom waren van 
Nederlandse eigenaars. Mogelijk, mijnheer de president, ik heb dat niet gehoord, 
komt Fiebig nog met het verhaal dat deze ‘Rückverlagerung’, dat deze terugvoe-
ring naar Duitsland, geschiedde, zoals in de zaak-Gerosa naar voren werd 
gebracht, mijnheer de president, geschiedde, omdat men van Duitse zijde de 
machinerieën, enzovoorts veilig wilde stellen tegen de vernielzucht der gealli-
eerden. Mogelijk komt ook het verhaal, dat wij die eigendommen toch ook 
maar rustig na de capitulatie hebben kunnen terughalen. Ach, mijnheer de pre-
sident, ik zou daarover getuigen bij de vleet naar voren kunnen brengen, hoe 
moeilijk het juist is geweest om in Duitsland terug te vinden de Nederlandse 
eigendommen die geroofd waren. Via de dienst van Fiebig centraal, mijnheer de 
president, of via de Außenstellenleiter kwamen de Duitse fabrikanten met een 
opdracht, met een ‘Genehmigung’ of wat dan ook, van één of andere Duitse 
instantie, om hier machinerieën weg te halen. Het was, ik heb het verdachte 
tijdens de behandeling reeds toegevoegd, edelgrootachtbare heren, georgani-
seerde plundering. Om er een legaal tintje aan te geven werden er zogenaamde 
Anforderungsbescheide afgegeven. Formeel mag het vorderen en inbeslagne-
men lijken, de schijn hebben, mijnheer de president, van iets geoorloofds, in 
wezen was het plundering. En ook al zou het in wezen inbeslagnemen op grond 
van een vordering zijn geweest, mijnheer de president, doch dan was er toch de 
inbreuk op het internationale recht. Daar niet werd gevorderd immers ten 
behoeve van het bezettingsleger, maar daar werd gevorderd ten behoeve van 
Duitsland. Ik heb de zaak op deze wijze, ook naar mijn oordeel, mijnheer de 
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president, zeer eenvoudig uiteengezet. Van al zijn franje ontdaan. En daardoor 
staat – naar mijn gevoel – de Duitser Fiebig volkomen in zijn hemd. Uit het 
omvangrijke dossier kunnen voor wat dit punt betreft, mijnheer de president, 
ook wederom getuigen te kust en te keur gehaald worden. U hebt met verdachte 
een aantal feiten behandeld en inderdaad, de getuigen à decharge, voor zover zij 
hierover gehoord zijn, zijn omgekeerd, zijn omgedraaid in volledige getuigen à 
charge. Ook hier recapituleer ik wat punt 2 van de dagvaarding betreft in het 
kort. Wij werden van machinerieën, goederen en edelmetalen, mijnheer de pre-
sident, ontdaan voor een waarde, zoals de dagvaarding zegt van meerdere mil-
joenen guldens. De verantwoordelijke man daarvoor is Fiebig, omdat hij als 
Dienststellenleiter de Außenstellenleiter heeft opgezet en voorgelicht. Volken-
rechtelijk, internationaalrechtelijk is het plundering en in ieder geval een onge-
oorloofde inbeslagneming. Naar het Nederlands recht is het, mijnheer de presi-
dent, het strafbare feit van 27 bbs, dan wel van 311 Wetboek van Strafrecht. Of 
er algemene strafuitsluitingsgronden of persoonlijke strafuitsluitingsgronden 
aanwezig zijn, daarover… daarop kom ik later terug. Het feit, mijnheer de pre-
sident, dat wil ik nu slechts zeggen, het feit dat het vaak betrof eigendommen 
van industriëlen die ten behoeve van Duitsland hadden gewerkt, is naar mijn 
gevoel nòch strafuitsluitend, nòch strafverlichtend, nòch strafverzwarend. Het 
eventueel beroep op een, wat men dan zou kunnen noemen, in ‘Schutzhaft’ 
nemen tegen bomaanval of vernieling van de geallieerden gaat niet op. Evenzeer 
is het waanzinnig, mijnheer de president, als verzachtende omstandigheid aan 
te voeren, dat wij in Duitsland de goederen hebben kunnen terughalen. Ik kom 
dan tot punt 4 van mijn requisitoir: enige andere feiten. Ik geloof, dat ik daarop 
heel oppervlakkig kan ingaan, mijnheer de president. Ze zijn niet tenlastege-
legd. Voor Fiebig is er niets verlichtends bij, het is eigenlijk alleen maar verzwa-
rend. Er is de arbeidsinzet, ook daarin heeft Fiebig zijn aandeel gehad. Door het 
rationaliseren, door het inschakelen en ombouwen van bedrijven, mijnheer de 
president, waardoor personeel vrijkwam, werd de uitzending naar Duitsland 
bevorderd. En er is het feit in het dossier van het uitzenden naar Duitsland van 
30.000 metaalarbeiders, waaraan Fiebig ook heeft meegewerkt. Er is op de 
tweede plaats de ‘Blau-Aktion’ en de Pimetex: voor Fiebigs verantwoording 
komt het opkopen op de zwarte markt voor circa 40 miljoen [gulden]van aller-
hande goederen. Dit op zich, mijnheer de president, dit opkopen op de zwarte 
markt voor grote bedragen, dit op zich vind ik niet het allerergste. De persoon-
lijke, afschuwelijke noot voor Fiebig hierbij is, mijnheer de president, dat Fiebig 
zich verzet heeft tegen het feit, dat een aantal door de Duitsers bij deze opkope-
rij ingeschakelde Joden, niet naar het neutrale buitenland mochten emigreren. 
Ik geloof, dat het juist is als ik stel, mijnheer de president, dat alleen dankzij 
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Fiebig deze 29 Joden zijn omgekomen. Fiebig beweert, dat deze Joden gevaarlijk 
waren, daar zij gegevens in het buitenland voor Duitsland van gewicht konden 
doorgeven. Gezien zijn uitlating, blijkens de verklaring van Hauptmann Som-
mer, mijnheer de president, zie ik het gedrag van Fiebig veel meer als ademende 
de bekende Duitse anti-Joodse geest. 

Het voorlaatste punt van mijn requisitoir, mijnheer de president, luidde heel 
algemeen: enige algemene juridische punten. Ik behoef daaraan niet veel aan-
dacht te besteden, daar zij in diverse zaken door de Bijzondere Raad van Cas-
satie reeds uitvoerig zijn behandeld. Ik weet ook niet in hoeverre op bepaalde 
gronden verdachte een beroep zal doen. De rechtsgevolgen van de capitulatie, 
mijnheer de president, laat ik buiten beschouwing. Mocht de raadsvrouwe op 
de capitulatievoorwaarden een beroep doen, uw hof vindt alle argumenten ter 
weerlegging. De mogelijkheid van beroep op wettelijk voorschrift ís geen moge-
lijkheid. Wil men zich immers op wettelijk voorschrift kunnen beroepen, dan 
dient het wettelijk voorschrift, mijnheer de president, te zijn in overeenstem-
ming met het volkenrecht. De Verordening van Seyss-Inquart betreffende het 
vorderen van goederen ging veel en veel verder dan rechtens geoorloofd was. 
Verdachte behoorde dit als man van ontwikkeling te weten. Het rechtsbeginsel 
nulla poena kan hier geen baat vinden. Ook lang voor het Handvest, mijnheer 
de president, van Londen en lang voor de Overeenkomst van Londen was het-
geen verdachte deed verboden. Ik heb steeds slechts artikelen uit het Landoor-
logreglement aangehaald, daterende, mijnheer de president, van vóór de vorige 
wereldoorlog. Ik verwacht geen beroep op de Declaration of Human Rights 
van december 1948. Mocht toch een beroep gedaan worden, mijnheer de pre-
sident, deze declaratie is voor Nederland niet een bindend tractaat, het is een 
uitlating van declaratoir recht. Een beroep op noodtoestand, overmacht of wat 
dan ook, is evenzeer irrelevant. Duitsland heeft zich immers, mijnheer de pre-
sident, voor zover die noodtoestand dan op Duitsland zou kunnen slaan, heeft 
zich immers vrijwillig in een toestand gebracht, die wij dan met enige moeite als 
noodtoestand zouden kunnen aanvaarden. Een beroep op gevreesde persoon-
lijke moeilijkheden, indien hij weigerde, mijnheer de president, zijn taak uit te 
voeren, gaat evenmin op. Er is geen enkele aanwijzing, dat verdachte ooit iets 
niet heeft willen doen, ooit iets heeft willen weigeren. Hij was scherp pro-Duits. 
Een beroep op overmacht faalt dus als zijnde niet reëel. Wat ambtelijk bevel 
betreft, mijnheer de president, ook een beroep daarop gaat niet op, aangezien 
de onrechtmatigheid van de bevelen voor een ieder, die wilde zien, mijnheer de 
president, duidelijk was.

Ik kom tot het slot. Recapitulerend zie ik verdachte als de man, mijnheer de 
president, van de economische inlijving van Nederland bij Duitsland. Hij heeft 
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Nederland inderdaad in industrieel opzicht dienstbaar gemaakt aan het Duitse 
Rijk. Hij heeft niets en niemand ontzien. Zijn enige ideaal was Duitsland. De 
hoofdpunten, welke verdachte te verwijten zijn, zijn: zijn medewerking, volken-
rechtelijk ongeoorloofd in de lijn zoals de dagvaarding het stelt van de totale 
oorlogvoering en zijn medewerkzaamheid, eveneens internationaalrechtelijk 
ongeoorloofd, aan de Duitse politiek van systematische roof en plundering in 
de bezette gebieden. De feiten zijn zeer ernstig.

Verdachte, mijnheer de president, staat immers mede schuldig aan de nati-
onale armoede van Nederland nu op dit ogenblik. De feiten zijn bewezen, de 
feiten zijn strafbaar, verdachte is strafbaar. Strafuitsluitingsgronden zijn niet 
aanwezig. Strafverminderende omstandigheden, mijnheer de president, zijn het 
tegengaan van verdachte van nutteloze, harde vernielingen, waarover de raads-
vrouwe wel uitvoerig uw hof zal voorlichten. Ik zie dit echter slechts ten dele als 
ten voordele van verdachte. Immers, wat hij hier deed, was niet meer dan plicht, 
volkenrechtelijke plicht, terwijl bovendien de vraag rijst, mijnheer de president, 
of ook niet verdachte dacht terug te komen, als Hitler eenmaal de krijg ten 
goede had weten te keren. Een vernield Nederland zou voor deze verdachte 
geen arbeidsterrein meer zijn geweest en zou slechts ten laste van Duitsland 
strekken. Als strafverzwarend, bepaald strafverzwarend, mijnheer de presi-
dent, zie ik het feit, dat hij vóór de oorlog hulp van Nederlandse relaties heeft 
ondervonden. Hij heeft zich daarvoor wel zeer weinig dankbaar getoond. De 
hem toen onbaatzuchtig verleende hulp had hem anders moeten doen handelen. 
Hij zocht alleen Duitsland, mijnheer de president, en daarnaast direct zijn eigen 
grootheid, eerzuchtig man als verdachte was. De feiten zijn te kwalificeren als 
oorlogsmisdrijven in de zin van de internationaalrechtelijke overeenkomsten. 
Alle omstandigheden in aanmerking genomen heb ik de eer te requireren, dat 
het uw hof moge behagen, deze verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf 
voor de tijd van twaalf jaar met aftrek van het voorarrest door verdachte tot op 
heden ondergaan.

president: Het woord is thans aan de verdediging.
advocaat: Edelgrootachtbare heren, president en raden, mijnheer de procu-

reur-fiscaal!
Met verbazing: dat zijn de woorden, die ik tot in den treure zou kunnen her-

halen nu ik een pleidooi ga houden in een strafzaak tegen ingenieur Richard 
Fiebig.

Inderdaad: met verbazing zie ik thans deze zaak ter terechtzitting behandeld. 
Laat ik daartoe in het kort de voorgeschiedenis aan u mededelen.

Toen ingenieur Fiebig, die reeds sinds 23 april 1947 zich in Nederland in 
bewaring bevindt – en hoe hij daarin is beland zal de verbazing wekken van 
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hen, die menen dat staten ook aan de normale regelen van het fatsoen zijn 
onderworpen – mij verzocht zo nodig zijn verdediging op mij te nemen, heb ik 
geen moment verwacht, dat ik nog eens hier, op een openbare zitting, als advo-
caat van Fiebig voor u zou staan.

Zijn opperste chef, rijksminister Albert Speer, aan wie de nu aan Fiebig ver-
weten plundering in Neurenberg waar hij als Major German War Criminal 
terecht stond ook werd tenlastegelegd, de auctor intellectualis van wat nu Fiebig 
in de schoenen wordt geschoven, is daar van die beschuldiging vrijgesproken.1 
Ik vraag daarvoor zeer nadrukkelijk uw bijzondere aandacht.

Door mij is overleg gepleegd met de heer procureur-fiscaal over deze zaak 
vóór  die ter terechtzitting was aangebracht. Reeds die vrijspraak van minister 
Speer gaf alle grond voor de redenering: waar de opperste chef door de kopstuk-
ken op het gebied van de internationale strafrechtspraak, door hen die de eerste 
jurisprudentie leverden over het begrip oorlogsmisdaad, werd vrijgesproken, 
daar is – zoal niet invrijheidstelling zonder meer – dan toch minstens afdoening 
door een raadsheer-commissaris van dit in ieder geval moeilijk als zwaar te 
kwalificeren geval zeker op zijn plaats. 

Er is echter meer. Wanneer ter sprake komt: wat deed Fiebig met de Neder-
landse industrie?, dan is daar onverbreekbaar aangekoppeld: en wat deed die 
Nederlandse industrie in dit opzicht tegenover Fiebig? Men kan Fiebig allerlei 
naar het hoofd slingeren met gebruikmaking van allerlei werkwoorden: inscha-
kelen, omschakelen, rationaliseren, exploiteren en hoe men dat fraais verder 
mag aankondigen. Dat ziet er vervaarlijk uit, maar wat blijft er over van die 
werkwoorden, bedoeld om koude rillingen te verwekken, als daartegenover 
wordt gesteld, dat diezelfde industrie – en niet de kleintjes, maar de kopstukken 
met de, mirabile dictu, nu nog steeds klinkende namen – in alle toonaarden ver-
zocht hebben aan al dat griezeligs mee te werken, hem, wat Fiebig eens zo type-
rend zeide “die Bude plattgerannt haben” met hun aanbiedingen en voorstellen. 
Dat diezelfde nederlandse (maar dan níet met een trotse hoofdletter geschre-
ven!) industrie géén énkel bezwaar had tegen die inschakeling, et cetera, omdat 
dit alles de vervulling van hun wens was: toch maar veel en heel welbewust zon-
der enige dwang aan de Duitse bezetter te mogen leveren en dit leveren betrof 
vaak niet zomaar onverschillige artikelen maar veelal alle soorten wapentuig.

Ik hoef er geen doekjes meer om te winden nu het zover gekomen is, maar het 
is al weer met verbazing dat ik het zover heb zien komen. ‘Il faut laver son linge 
sale en famille’.2 En moest die vieze was nu openbaar worden gedaan? Daar 

1  Dit is onjuist: Speer werd op die beschuldiging (van plundering) niet veroordeeld, 
wat geen vrijspraak impliceert.

2  Men moet familieonenigheden onder elkaar behandelen.
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deinsde ik wetende wat er dan naar boven zou komen voor terug, maar de zaak 
moest doorgaan. Er werd zelfs een proefproces in scène gezet.

procureur-fiscaal: De procureur-fiscaal zet niets in scène.
advocaat: De enig overgebleven Außenstellenleiter van Fiebig, Gerosa – de 

anderen waren òf nooit gearresteerd òf al lang weer op vrije voeten – heeft 
daartoe voor de kamer van uw hof, voorgezeten door uw president, jhr.mr. Van 
Meeuwen, in Den Haag moeten terechtstaan. Gerosa was overigens destijds 
hier leider van de Außenstelle Rotterdam en hoe het uiteindelijk met hem zal 
aflopen werd zelfs niet afgewacht. Door het Bijzonder Hof te ’s-Gravenhage 
werd hij schuldig bevonden en met een straf, minder dan de tijd reeds in bewa-
ring doorgebracht, werd zijn onmiddellijke invrijheidstelling bevolen en bevindt 
Gerosa zich reeds geruime tijd thuis in Duitsland. In dat proefproces nam ik 
uiteraard ook de verdediging op mij en tegen de uitspraak van het hof tekende 
ik, daartoe in staat gesteld, dadelijk cassatie aan – salva omni reverentia acht ik 
de sententie verre van sterk.

Om de personen van Gerosa en Fiebig nog even te vergelijken. De eerste had 
reeds een zeventiental jaren gastvrijheid op Nederlandse bodem genoten toen 
de oorlog uitbrak. Fiebig is Duitser, woont in Duitsland en heeft daar altijd zijn 
werk gehad. Als Duitser in de oorlog naar Nederland gekomen mocht Fiebig, 
nee, móést hij als goed vaderlander alles doen wat goed voor zijn land was in 
oorlogstijd. Dat kan hem nooit euvel worden geduid, nog minder tenlastege-
legd, mìts hij daarbij niet het oorlogsrecht gelijk belichaamd in het Landoor-
logreglement (lor) schendt. Ook dit behoort steeds voorop te worden gesteld.

Met dit alles rekening houdende wil ik de tenlastelegging nader onder de loep 
nemen. In de eerste plaats wil ik met punt 1 der dagvaarding beginnen en de 
kop met de opsomming van de vele functies even buiten beschouwing laten. In 
punt 1 wordt Fiebig allereerst verweten, dat hij heeft medegewerkt ten behoeve 
van de Duitse oorlogvoering aan de inschakeling, omschakeling, rationalisatie 
en exploitatie van het Nederlandse bedrijfsleven en wel door het uitvoeren of 
mede uitvoeren van de Duitse politiek van inschakeling ten behoeve van de 
oorlogvoering.

Wat betekent het woord ‘medewerken’ hier? Wordt hiermee de zelfstandige 
dan wel onzelfstandige deelneming bedoeld? Moet Fiebig als mededader of als 
medeplichtige worden beschouwd? Oorspronkelijk stond in art. 47 Wetboek 
van Strafrecht. “Zij die opzettelijk tot het plegen van het feit medewerken” . De 
Commissie van Rapporteurs wees er op, dat door deze omschrijving het ver-
schil tussen de in art. 47 Strafrecht. bedoelde vorm van deelneming en de mede-
plichtigheid wegviel. De minister koos uiteindelijk het woord ‘medeplegen’. Dit 
medeplegen is een vorm van daderschap: wanneer meerdere personen het mis-
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drijf samenplegen, zijn zij over en weer als elkanders mededaders aan te merken. 
Indien dus Fiebig de mededader van zijn chef Speer zou zijn, wat blijft er dan van 
de strafbaarheid van de mededader over als de dader niet strafbaar is gesteld, 
sterker nog als deze is vrijgesproken? Hiertegen zou men natuurlijk kunnen 
aanvoeren, dat de Bijzondere Rechtspleging in Nederland niets te maken heeft 
met het Internationale Militaire Hof te Neurenberg, dat wij het hier veel beter 
weten en het anders gedaan zouden hebben. Het Internationale Hof heeft echter 
de eerste jurisprudentie geleverd voor het begrip ‘oorlogsmisdadiger’ en heeft in 
vele sententies en nog meer requisitoiren als richtlijn gediend voor hetgeen hier 
werd uitgesproken of geëist. De Bijzondere Rechtspleging hier te lande, evenals 
elders, is de continuatie van de rechtspleging te Neurenberg en deze laatste kan 
als zodanig zeker niet zonder meer ter zijde worden geschoven. Als mededader 
zal Fiebig dus zeker niet veroordeeld kunnen worden.

Ziet men echter in het woord ‘medewerken’ een vorm van medeplichtigheid 
volgens art. 48 1° Wetboek van Strafrecht, dan is het nog sprekender. De mede-
plichtigheid immers draagt een onzelfstandig karakter en is dus in kwalificatie 
en strafbaarheid afhankelijk van het door de dader, in casu Speer, gepleegde 
feit. Is de dader niet strafbaar bevonden, dan kan er van medeplichtigheid geen 
sprake zijn. Ook hier dus weer geen strafbaarheid voor Fiebig.

De dagvaarding noemt ook voor punt 2 “medewerken”, zodat hiervoor 
hetzelfde geldt. De woorden “medewerken aan inschakelen” enzovoort en de 
woorden „medewerken aan wegvoeren en weghalen“ der dagvaarding geven 
dan ook geen duidelijke feitelijke omschrijving van hetgeen Fiebig wordt verwe-
ten, juist omdat “medewerken” juridisch verschillende betekenissen heeft. De 
dagvaarding zou dus op grond hiervan nìetig dienen te worden verklaard. Deze 
vage omschrijving vormt in elk geval een belemmering voor de verdediging.

Indien men echter verder leest en ziet waaraan Fiebig niet al zou hebben mee-
gewerkt, wordt de zaak nog bedenkelijker. De heer procureur-fiscaal had hier 
liefst vier woorden nodig om aan te duiden hoe slecht Fiebig toch wel was: 
inschakelen, omschakelen, rationaliseren en exploiteren. Voor waar een juri-
disch weinig rationeel gebruik van woorden, dat er zeker niet toe bijdraagt de 
dagvaarding duidelijker en nog minder om deze sterker te maken. Al deze woor-
den moeten worden bezien binnen het kader der collaboratie en zijn zonder deze 
niet denkbaar.

Alvorens dit nader uit te werken, wil ik u eerst aantonen hoe de situatie was, 
toen Fiebig op 6 juni 1940 in Nederland aankwam. Reeds voor de oorlog, en 
wel in 1937, zijn er ‘Aanwijzingen betreffende de houding, aan te nemen door de 
bestuursorganen van het Rijk, de Provinciën, Gemeenten, enzovoort, in geval 
van een vijandelijken inval’, uitgegeven. Als algemene regel geldt voorgenoemde 
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bestuursorganen het voorlichten van de bevolking betreffende de houding, 
welke deze tegenover de vijand en zijn organen heeft aan te nemen. Punt 17 van 
de Aanwijzingen, hetwelk art. 52 lor behandelt, luidt: “Het kan soms moeilijk 
zijn te beoordelen, wat al of niet als rechtstreekse deelneming aan de krijgs-
verrichtingen moet worden beschouwd. Daaronder moet zeker worden gere-
kend en is dus ongeoorloofd onder andere het werken in munitiefabrieken, in 
werkplaatsen voor de vervaardiging van militaire kleding en uitrusting e.d.” en 
verder: “Alle inwoners zonder onderscheid behoren er van doordrongen te zijn, 
dat het verrichten van ongeoorloofde werkzaamheden, een daad is van verraad 
tegenover hun eigen land, dus moreel verwerpelijk en bovendien strafbaar”.

Nu kan men aanvoeren dat de Aanwijzingen geheim en dus niet algemeen 
bekend waren. Op de in 1937 gedrukte exemplaren stond inderdaad ‘geheim’. 
Het exemplaar, waarvan ik aan uw hof een fotokopie zal overleggen, is echter 
door de Landsdrukkerij in 1940 gedrukt en hierboven staat het woord ‘geheim’ 
niet meer.

Generaal Winkelman heeft als getuige ter terechtzitting verklaard, dat hem 
deze Aanwijzingen toen de oorlog uitbrak bekend waren. Generaal Winkelman 
heeft als getuige ter terechtzitting verklaard, dat hij zich als gevolmachtigde van 
de Nederlandse regering na haar vertrek in mei 1940 beschouwde en door haar 
als zodanig was aangewezen.

Mr. L.A. Donker, voorzitter van de Parlementaire Enquêtecommissie, schrijft 
in zijn artikel ‘Wetgeving’ in deel I van Onderdrukking en Verzet, bladzijde 357 
en volgende: “Gedurende de tijd van 14 tot 19 Mei 1940 heeft de Nederlandse 
centrale wetgeving niet geheel stil gestaan. Weliswaar kon tengevolge van het 
vertrek van de Regering naar Engeland op 13 Mei 1940 de door de Grondwet 
aangewezen wetgevende macht niet meer functioneren, doch daarin is voor-
zien door besluiten van de hoogste autoriteit in Nederland, de Opperbevelheb-
ber van Land- en Zeemacht, Generaal Winkelman. (…) De Regering toch had 
bij haar vertrek naar Londen aan Generaal Winkelman het hoogste gezag in 
Nederland opgedragen. In deze hoedanigheid, waarnemende de taak van de 
Regering hier te lande, heeft de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht een 
aantal besluiten uitgevaardigd.”

Men moet de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht dus beschouwen 
als gevolmachtigde van de Nederlandse regering na haar vertrek, althans tot 
29 mei 1940, de datum waarop de op 18 mei benoemde rijkscommissaris zijn 
functie aanvaardde. De opperbevelhebber nu schijnt zich over het verrichten 
van bepaalde werkzaamheden op verschillende wijzen te hebben uitgelaten.

De burgemeester van Schiedam, de overleden mr.dr. F.L.J. van Haaren, heeft 
vlak na de capitulatie in 1940 onder meer aan de heer Teschmacher van Wil-
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ton-Fijenoord voorgelezen de bepalingen betreffende het vervaardigen van arti-
kelen ten behoeve van de vijand. Naar aanleiding hiervan vond op initiatief van 
mr. Van Haaren in overleg met de burgemeester van Rotterdam op 19 mei 1940 
des voormiddags om 10 uur een bespreking plaats op het hoofdkwartier met 
de opperbevelhebber. Bij deze bespreking waren aanwezig de opperbevelheb-
ber, mr. Van Haaren, en als deskundigen de heer Teschmacher namens Wilton- 
Fijenoord en de heer Knape van de Rotterdamsche Droogdokmaatschappij. 
Tijdens deze bespreking vroeg mr. Van Haaren aan de opperbevelhebber welke 
houding genoemde maatschappijen moesten aannemen tegenover de bezettings-
autoriteiten ten aanzien van het vervaardigen van oorlogsschepen, kanonnen en 
munitie. De opperbevelhebber antwoordde hierop, aldus getuige Teschmacher, 
dat, zoals de omstandigheden thans (19 mei 1940) waren, de bedrijven aan deze 
opdrachten (dus ook die betreffende munitie) moesten gevolg geven. De bur-
gemeester van Schiedam herhaalde de vraag betreffende de vervaardiging van 
munitie nog eens uitdrukkelijk en weer luidde het antwoord van de opperbe-
velhebber bevestigend. Generaal Winkelman heeft als getuige ter terechtzitting 
verklaard, dat er een bespreking heeft plaatsgevonden, waar onder anderen de 
burgemeester van Schiedam bij aanwezig was en bij welke bespreking over het 
al dan niet aanvaarden van Duitse opdrachten is gesproken. Hij herinnerde 
zich echter niet zich over de vervaardiging van munitie te hebben uitgelaten, 
doch meende – indien deze vraag gesteld zou zijn – haar ontkennend te hebben 
beantwoord. Generaal Winkelman geeft echter toe dat er op deze bespreking 
(de eerste) een misverstand was ontstaan. In dit verband leg ik aan uw hof over 
een kopie van een schrijven d.d. 21 mei 1940 van de heren Teschmacher en De 
Kanter aan de opperbevelhebber, waarin het op 19 mei 1940 besprokene wordt 
bevestigd.

In een schrijven d.d. 27 mei 1940 van de opperbevelhebber aan de secre-
taris-generaal van het departement van Defensie (geconcipieerd door kolonel 
Schepers, juridisch adviseur van de opperbevelhebber, en door F.Q. den Hollan-
der) zegt de opperbevelhebber nu zeer uitdrukkelijk, dat noch enig staatsbedrijf 
(doelende op de Staats Artillerie-Inrichtingen), noch enig particulier bedrijf 
mag meewerken aan de vervaardiging of aan het herstel van voorwerpen, welke 
blijkens de bestelling bestemd zijn voor de Duitse weermacht.1 Onder deze 
voorwerpen dient te worden verstaan: munitie of onderdelen daarvan, oorlogs-
voertuigen, oorlogsvaartuigen, oorlogsvliegtuigen, uniformen voor de Duitse 
Weermacht, benevens alle voorwerpen welke uitsluitend kunnen dienen voor 
krijgsverrichtingen. De opperbevelhebber voegt hieraan toe, dat hij het gewenst 

1  Zie in dit verband Meihuizen, Noodzakelijk kwaad, 77 e.v.
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acht dat deze richtlijnen aan de particuliere industrie worden doorgegeven. Ten 
slotte heeft generaal Winkelman nog verklaard herhaaldelijk brieven in deze zin 
ook voor de industrie geschreven te hebben.

Wat de juiste toedracht in deze ook moge zijn geweest, mijns inziens kan als 
vaststaand worden aangenomen, dat er naar aanleiding van de woorden van de 
opperbevelhebber een misverstand is ontstaan en dat de Nederlandse industrie 
dit misverstand graag heeft gebruikt als rechtvaardigingsgrond voor collabo-
ratie, gelijk uit het zittingsverslag van de zaak contra Wilton-Fijenoord voor de 
Bijzondere Raad van Cassatie is gebleken. De reden dat ik deze zaak opgerakeld 
heb, is om een zo objectief mogelijk beeld van de situatie na mei 1940 te geven 
en om na te gaan of deze rechtsvaardigingsgrond reden van bestaan heeft. Uit 
hetgeen de betreffende getuigen hier hebben verklaard, blijkt mijns inziens dat 
de industrie getracht heeft de opperbevelhebber voor iets te gebruiken, zo niet te 
misbruiken, waarvoor hij niet geroepen was. In het schrijven d.d. 27 mei 1940 
heeft de opperbevelhebber zich in elk geval op een wijze uitgedrukt die geen 
misverstand meer kon opleveren, zodat deze rechtvaardigingsgrond dan ook 
weinig waarde heeft.

In een Verordening van generaal Winkelman, door hem als opperbevelheb-
ber van Land- en Zeemacht afgekondigd (opgenomen onder meer in Nieuwe 
Rotterdamsche Courant van 28 mei 1940) wordt het stopzetten van onderne-
mingen en het ontslaan van arbeiders verboden. Artikel 1 van deze Verordening 
bepaalt: “Het is na 27 Mei verboden: a. den arbeid in een onderneming blijvend 
of tijdelijk stop te zetten; of den arbeidsduur te verminderen tot minder dan 36 
uur; of

b. gedurende een tijdvak van dertig achtereenvolgende dagen 25 of meer 
arbeiders in een onderneming al of niet tegelijkertijd te ontslaan, zonder hiertoe 
vooraf schriftelijke vergunning te hebben verkregen van of namens den direc-
teur-generaal van den arbeid. Aan deze vergunning kunnen voorwaarden wor-
den verbonden.”

Ten slotte bepaalt paragraaf 5 van het Zusatzprotokoll van de door de opper-
bevelhebber ondertekende capitulatievoorwaarden: “Privatbetriebe arbeiten 
voll weiter.” Samenvattend was dus wat de industrie betreft de situatie als volgt. 
De bedrijven die tijdens de oorlogsdagen in 1940 stopgezet waren, moesten 1. 
op grond van de capitulatievoorwaarden, en 2. op grond van de Verordening 
van de opperbevelhebber van 28 mei 1940 weer gaan werken.

Bij bepaalde maatschappijen werd door de opperbevelhebber de indruk 
gevestigd dat zij opdrachten, zelfs indien het de vervaardiging van munitie 
betrof, voor de bezetter moesten uitvoeren. Aan de andere kant verboden de 
Aanwijzingen van 1937 zeer uitdrukkelijk het verrichten van werkzaamheden, 
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opleverende rechtstreekse deelneming aan de krijgsverrichtingen. Het schrijven 
van de opperbevelhebber van 27 mei 1940 en andere aan de industrie gerichte 
schrijvens, onderstrepen dit verbod nog eens nadrukkelijk en op ondubbelzin-
nige wijze.

Dit was dus de situatie op industrieel gebied, welke Fiebig hier in juni 1940 
aantrof, en waar hij part noch deel aan had. Hierbij kwam nog de moeilijkheid 
van de grondstoffenvoorziening. Nederland was (en is)  hiervoor afhankelijk 
van import uit het buitenland. Deze invoer was door de bezetting verder onmo-
gelijk. Al waren er van bepaalde goederen voorraden aanwezig, het was toch 
niet mogelijk de industrie hiermee op den duur aan de gang te houden, daar 
daarvoor meer nodig is dan grondstoffen alleen. Een der belangrijkste punten 
was de kolenvoorziening. De Limburgse mijnen leveren kolen, die lang niet voor 
alle industriële doeleinden, in elk geval niet voor de hoogovens, geschikt zijn. 
Zoals de getuige Van Rosmalen heeft verklaard, was de Nederlandse industrie 
voor 80 tot 85 % afhankelijk van import van ijzer en staal. Voor de oorlog 
kwam dit in hoofdzaak uit Duitsland en voor een klein deel uit Engeland, België 
en Luxemburg. De ijzerertsen voor de vervaardiging van de 20 à 15 % kwamen 
eveneens uit Duitsland en voor een klein percentage uit Zweden. Het tweede 
tere punt was dan ook de staalvoorziening in al zijn verscheidenheid. Zonder 
dat deze twee punten waren opgelost, kon de industrie niet blijven draaien. Het 
derde vitale punt was het verkeer. Door de oorlogsomstandigheden was dit 
grondig in de war, er waren wegen en bruggen vernield en er was veel rollend 
materiaal verloren gegaan of beschadigd. Het eerste wat Fiebig zich dan ook tot 
taak stelde in juni 1940 was het verkeersprobleem ter hand te nemen en op te 
lossen.

Door de bezetting hadden eveneens de buitenlandse orders opgehouden. De 
scheepswerven bijvoorbeeld werkten voor een groot deel voor buitenlandse 
opdrachtgevers, waaronder ook Duitse. Zo lang de bezetting duurde, konden 
zij dus op geen enkele belangrijke opdracht rekenen, tenzij deze van de zijde 
van de bezetter kwam. Dit gold zowel voor reparaties als voor het bouwen van 
nieuwe schepen. Een soortgelijke situatie had men bij het gehele bedrijfsleven. 
Geen wonder dus dat de industrie zich zorgen maakte  en vrijwel onmiddellijk 
na de capitulatie van Nederland collaboratie met de bezetter ging overwegen.

Het lor beperkt de rechten van de bezetter. Dit wil echter niet zeggen, dat 
de bezetter geen rechten en alleen maar plichten heeft. In de eerste plaats moet 
de bezetter orde en rust handhaven en alles doen wat hiermee in verband staat. 
De bezetter heeft het recht alle maatregelen te treffen, die nodig zijn om de 
“Zwecke der Kriegsführung zu sichern” (von Liszt, Das Völkerrecht, 8e druk, 
bladzijde 307). Dit is zeer ruim gesteld, zodat hieronder zeker te rekenen is het 
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opgang houden van de industrie en het aan het werk houden der arbeiders. Dit 
was een Nederlands én een Duits belang. Teschmacher heeft verklaard dat hij-
zelf en zijn collega’s de mening waren toegedaan, dat het voor het behoud van 
het Nederlandse volk en vooral voor de arbeidersbevolking was, om te gaan 
werken.

Volgens het lor mag de bezetter onder meer burgers noch krijgsgevangenen 
dwìngen werkzaamheden te verrichten, die rechtstreeks met de oorlogvoering 
in verband staan. Ik leg hierbij de nadruk op het woord ‘dwingen’. Wat ech-
ter als van de zijde der Nederlandse industrie, uit eigener beweging en zonder 
dwang, wordt aangeboden werkzaamheden van welke aard ook voor de bezet-
ter te verrichten?

Terwijl het overgrote deel der Nederlanders in de eerste weken na de capitula-
tie al hun krachten inspanden om hun evenwicht te herkrijgen en over de ellende 
van de oorlogsdagen heen te komen en een levenshouding te vinden aangepast 
aan de nieuwe omstandigheden, wist het Nederlandse bedrijfsleven niet hoe 
gauw het er toe over kon gaan zaken met de bezetter te doen en had het maar 
één angst: niet aan zijn trekken te komen.

Zo heeft de Bijzondere Raad van Cassatie dan ook in de zaak tegen Van der 
Giessen op 21 juni 1948 overwogen: “dat het immers uit de daaromtrent sinds 
de bevrijding in wijden kring bekend geworden gegevens van algemene bekend-
heid is, dat in het bijzonder de metaal-industrie terstond een zeer slappe hou-
ding tegenover de bezetter heeft aangenomen en eerst in een volgend stadium 
haar nationale waardigheid voor een deel heeft herwonnen” (de Raad zegt niet 
welk stadium, maar het zal wel na de val van Stalingrad zijn begonnen). Ver-
der citeer ik nog uit dit arrest een grammaticaal wat moeilijke zin, waarvan de 
inhoud echter niets aan duidelijkheid te wensen over laat: “dat zij niettemin in 
haar geheel te snel voor de eisen van de bezetters is gezwicht en in elk geval in 
voor het vaderland zo kritieke omstandigheden als een vijandelijke bezetting 
in oorlogstijd, geen individuele metaal-industrieel (inbegrepen: scheepsbouwer) 
zich achter een dergelijke collectieve capitulatie kon verschuilen om, zonder 
dat op hem persoonlijk een onder het begrip overmacht te begrijpen dwang 
was uitgeoefend en zelfs zonder dat hem een formele vordering in den zin van 
artikel 52 Landoorlogsreglement had bereikt, al bij voorbaat zich tot bepaalde 
werkzaamheden ten bate van de vijandelijke oorlogvoering bereid te verklaren 
” (Na-oorlogse rechtspraak, no. 1381).1

Generaal Winkelman gaat zelfs nog verder door zijn verklaring dat de colla-
boratie van de Nederlandse industrie onder geen omstandigheid te verdedigen 

1  Zie in dit verband Meihuizen, Noodzakelijk kwaad, 537-538.
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is en dat de noodzaak om te gaan werken voor de industrie geen begrijpelijk 
motief is, indien het artikelen betreft die voor de bezetter nuttig konden zijn.

Een andere situatie die Fiebig bij zijn aankomst hier aantrof, is de civiele 
bestuursfunctie van Seyss-Inquart, en – hoe gaarne men hem dit ook in de 
schoenen zou willen schuiven – ook hieraan had Fiebig part noch deel en kan 
hij er op geen enkele juridisch (of moreel) redelijkerwijze aanvaardbare grond 
voor aansprakelijk worden gesteld.

Art. 5 van de Verhandlungspunkte behorende bij de capitulatievoorwaarden 
bepaalt: “Die Verwaltung des Landes wird bis nur endgültigen Regelung durch 
die deutsche Reichsregierung durch eine deutsche Verwaltung wahrgenommen, 
die sich der niederländischen Regerierungsstellen bedienen wird.” In aanslui-
ting hierop heeft Hitler tussen 18 mei en 5 juni een vijftal documenten uitge-
vaardigd, waarvan die van 18 mei 1940 het belangrijkste was. Hierin werden de 
bevoegdheden van Seyss-Inquart geregeld. Hij kreeg het opperste regeringsge-
zag “im zivielen Bereich”, terwijl Christiansen de “militärische Hoheitsrechte” 
ontving. Prof. Verzijl schrijft hierover in ‘De inrichting van het Duitse bestuur’ 
in Onderdrukking en Verzet, deel I, bladzijde 326: “Met behulp van het aldus 
opgebouwde, betrekkelijk simpele apparaat is Duitsland er in geslaagd, het 
bestuur van ons land in zijn greep te krijgen – een opzet, tot verwezenlijking 
waarvan een aantal van onze hoogste administratieve ambtenaren en ons hoog-
ste rechterlijk orgaan het hunne hebben bijgedragen.” Prof. Verzijl zegt verder 
nog dat de Hoge Raad de Erlaß van Hitler van 18 mei 1940 “über Ausübung 
der Regierungsbefugnisse in den Niederlanden” de facto als nieuwe tijdelijke 
pseudo-grondwet van bezet Nederland heeft aanvaard. De opperbevelhebber 
was tot 29 mei 1940 het hoogste wetgevend en uitvoerend orgaan en de secreta-
rissen-generaal voerden onder zijn gezag de administratie – uit de aard der zaak 
onder Duits toezicht (Verzijl, bladzijde 325).

Op 29 mei 1940 heeft de opperbevelhebber het civiele gezag aan de rijks-
commissaris overgedragen. Deze wilde rechtstreeks werken met de secretaris-
sen-generaal van de verschillende departementen (aldus generaal Winkelman). 
De secretarissen-generaal hebben met toestemming van de Nederlandse opper-
bevelhebber hun medewerking aan de rijkscommissaris toegezegd. (Nederland 
in den oorlog!, 30 mei 1940). Generaal Winkelman heeft ten slotte nog ver-
klaard dat hij niet heeft geprotesteerd, dat Seyss-Inquart het civiel gezag ging 
uitoefenen.

Indien de Hoge Raad, de secretarissen-generaal der verschillende departe-
menten en de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, die allen qualitate 
qua het lor moesten kennen, zo tegenover de bevoegdheden van Seyss-Inquart 
stonden en hun medewerking aan de uitoefening dezer bevoegdheden verleen-
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den, casu quo er niet tegen geprotesteerd hebben, moet men dan Fiebig verwij-
ten het lor onvoldoende gekend te hebben en niet tegen deze bevoegdheden 
geprotesteerd te hebben? Mag men zoiets van een Duitser verlangen? Met ver-
bazing heb ik dan ook de verschillende discussies hierover tijdens de zitting van 
2 mei gevolgd.

De bedoeling van Duitsland in den beginne was om de Nederlandse indus-
trie op gang te houden, haar hiervoor grondstoffen te leveren, onder meer 
door de Limburgse kolen te ruilen tegen de benodigde speciale kolen, door 
staalleveringen, et cetera, en om bepaalde niet-‘kriegswichtige’ opdrachten 
aan de Nederlandse bedrijven te verstrekken. Hierdoor zou de Duitse indus-
trie meer ruimte krijgen voor de productie der wel-‘kriegswichtige’ goederen. 
Reden hiervoor was onder meer dat men bang was voor sabotage en andere 
tegenwerking, zodat men aan de Nederlandse industrie geen belangrijke 
werkzaamheden durfde op te dragen. Al spoedig bleek echter hoe groot de 
bereidwilligheid van Nederlandse zijde was om mee te werken, als de prijzen 
maar aanlokkelijk waren. Dus ging Duitsland aan de Nederlandse bedrijven 
hogere prijzen betalen, dan zij in hun eigen land betaalden. De zeer grote win-
sten, die aan de Duitse opdrachten verbonden waren, hebben ongetwijfeld bij 
deze affaire een belangrijke rol gespeeld. Fiebig had met het vergeven van deze 
opdrachten nìets te maken.

Het aanbod van Nederlandse zijde om voor de bezetter te willen werken en 
aan hem te leveren was zo groot, dat hiervoor reeds in 1940 door de rijkscom-
missaris een extra orgaan moest worden geschapen. Door dit alles nam zowel 
de aard als de omvang van de zogenaamde Auftragsverlagerung toe (dat is de 
uitbesteding van de vervaardiging van bepaalde goederen door Duitse fabrieken 
aan Nederlandse bedrijven) en strekte zich al gauw ook uit tot producten, recht-
streeks voor de Duitse oorlogvoering dienende. Zo happig was men zelfs om 
Duitse opdrachten te krijgen, dat men zich tot Fiebig wendde met het verzoek 
of hij zijn invloed wilde aanwenden om te zorgen, dat men grotere opdrachten 
kreeg. Zoals Fiebig het uitdrukte: “Sie rannten mir die Bude platt!” Dit werd zo 
erg, dat Fiebig in een ander gebouw een klein kamertje opzocht, waar men hem 
niet kon vinden om tenminste rustig te kunnen werken.

Ter illustratie van de omvang en de aard der collaboratie – en alles geheel vrij-
willig, zonder enige dwang – wil ik hier enige cijfers noemen. Volgens gegevens 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroegen de leveringen aan Duits-
land, exclusief landbouwproducten en het verrichten van diensten, ongeveer 
100 miljoen gulden per maand. 85 % van het bedrijfsleven werkte voor Duits-
land. Getuige Teschmacher heeft verklaard dat het collaboratiebedrag van Wil-
ton-Fijenoord ongeveer 120 miljoen gulden heeft bedragen. Getuige Flesche 
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heeft verklaard, dat de jaarlijkse opbrengst aan Gebühren overeenkwam met 
een jaarlijks bedrag aan opdrachten voor 1.500 miljoen gulden.

Otto Fenselau, van wie ik aan uw hof enige eidesstattliche Erklärungen zal 
overleggen, en die leider van de technische afdeling van de Oberwerftstab Nie-
derlande was en als zodanig door het Oberkommando der Kriegsmarine ook 
‘Rüstungsbelange’ in de scheepsbouw behartigde, verklaart onder meer dat 
men van Duitse zijde eerst met reparatieopdrachten aan mijnenzoekers voor de 
Kriegsmarine begon. De eerste grote opdracht was de ‘Seelöwe-Aktion’, dat wil 
zeggen het pasklaar maken van Rijnaken voor de aanval op Engeland. Fenselau 
verklaart verder onder andere:

 “Im Laufe der Besetzung wurden in dem ganzen Arbeitsraum Holland und 
Belgien folgende besonders zu erwähnenden Arbeiten durchgeführt:

- etwa 700 Neubauten, darunter Serien von 60 M-Booten, 16 Torpedo-
fangbooten, 20 Schnellbooten, 20 3.000 t Hansaschiffen, ferner zahlreiche 
Flußschiffe verschiedener Art und Größe sowie Schlepper aller gebräuchlichen 
Pferdestärken;

- etwa 750 Umbauten, darunter 3 Hilfskreuzer, mehrere Sperrbrecher, ver-
schiedene Hilfstroßschiffe, zahlreiche Vorpostenbooten und Hilfsminensuch-
boote, abgesehen von etwa 500 Siebelfähren” (Siebelfähren zijn zware trans-
portschepen voor troepen en wapentransport, voorzien van acht stuks 8,8 
Flack en twee stuks 2,7 geschut);

 – “etwa 12.000 Instandsetzungen an Kriegs- und Handelsschiffen aller Art, 
wobei nicht die Reparaturarbeiten berücksichtigt sind, die unter einer Dauer 
von 3 Tagen lagen.”1

Verder voegt ingenieur Fenselau hier nog aan toe dat deze opdrachten zonder 
enige dwang of bedreiging van Duitse zijde werden gegeven en aanvaard. Deel-
genomen hebben alle werven in Nederland, met uitzondering van zeer kleine 
bedrijfjes, die met vijf tot tien arbeiders werkten. Het waren dus vooral de wer-
ven bij Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen, later ook Groningen, Dordrecht 
en langs de Waal. De Duitse pers heeft kort geleden een fotokopie gepubliceerd 
van een Nederlandse werf, waarin door deze de ontvangst van het materiaal 
wordt bevestigd en men zich voor verdere orders aanbeveelt (Nieuwe Rotter-
damse Courant van 2 juni 1949). Zo kwam bijvoorbeeld ir. Van Dieren met 
de vertegenwoordigers van de middelgrote werven bij Fiebig om bezwaren te 
maken dat de grote werven alle opdrachten kregen en zij te kort kwamen! Waar 
blijft hier de dwang? Dwang was immers ook niet nodig, indien een bedrijf zou 
hebben geweigerd, hadden er tien klaar gestaan om het graag te doen.

1  Verklaring van Otto Fenselau, 21.03.1949, niod, doc I, 476, F.
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De firma’s die de Duitse Verlagerungsopdrachten uitvoerden, moesten daar-
voor 1 % van de opdrachtwaarde aan de Zentralauftragstelle (zast) betalen 
als Gebühren. Dit bedrag moest bij het aanvaarden van de opdracht worden 
betaald, dus van te voren. Bedragen van ettelijke honderden guldens per boe-
king per firma zijn heel normaal. Getuige Flesche heeft dit ook bevestigd. Er 
komen echter bedragen op de zast-lijsten voor van ettelijke duizenden en zelfs 
tienduizenden guldens, hetgeen met een opdrachtwaarde van 1 respectievelijk 
10 miljoen gulden overeenkomt. Ik zal aan uw Hof ten bewijze hiervan enige 
fotokopieën van enige zast-lijsten overleggen, waar bijvoorbeeld ook de Artil-
lerie- Inrichtingen voor hoge bedragen op voorkomen, hoewel de getuige ir. 
Den Hollander  op mijn vraag uitdrukkelijk heeft verklaard, dat zijn opdrach-
ten niet over de zast liepen en dat er aan de zast geen Gebühren zijn betaald. 
Op de aan uw hof overgelegde lijsten komen posten voor van tezamen ruim 
10.000 gulden, hetwelk overeenkomt met een opdrachtwaarde van 10 miljoen. 
Ten overvloede leg ik aan uw hof nog over een fotokopie van een door ir. Den 
Hollander getekend zast-formulier. Ik weet niet of uw hof dit als meineed wil 
kwalificeren, maar op deze manier verliezen de punten à charge van de getuigen 
à decharge, waar de heer procureur-fiscaal zo blij mee was, wel veel van hun 
waarde. Ik wist heus wel dat getuigen die zelf niet helemaal zuiver op de graad 
zijn, er in de eerste plaats op uit zijn hun eigen straatje schoon te poetsen en hoe 
hoger hun tegenwoordige positie is, des te harder moet er gepoetst worden. Er 
waren bepaalde dingen die ik door getuigen bevestigd wilde hebben; wat ze ter 
schoonpoetsing verklaard hebben, zal ik voor zover hier nodig weerleggen met 
bewijsstukken.

procureur-fiscaal: Wilt u nog kladden [kwaadspreken]? Ik noem dat 
kladden.

advocaat: Dat is niet kladden. Ik heb bewijsstukken. Getuige Flesche die 
voorzitter is geweest van de Beirat van de zast, heeft verklaard dat de Neder-
landse industrie in het algemeen de Duitse opdrachten vrijwillig uitvoerde en 
wel ten eerste om hun industrie up to date te houden en ten tweede om hun 
arbeiders hier te houden. Flesche is dan ook geen geval bekend waarin een 
Duitse opdracht werd geweigerd.

Zo zou ik door kunnen gaan met het aanhalen van grepen uit dit stuk zwarte 
bezettingsgeschiedenis, maar het is weinig verheffend en wordt op den duur zo 
eentonig. Ik geloof echter hierdoor en door de verschillende getuigenverklarin-
gen aan uw hof duidelijk gemaakt te hebben, dat het Nederlandse bedrijfsle-
ven zich vrij- en bereidwillig achter de bezetter heeft geschaard terwille van de 
opdrachten. Gelijk ook de getuigen dr. Leopold en Kruijff hebben verklaard is 
hun geen geval van dwang of bedreiging bekend. Deed de één het niet, dan ston-
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den er immers anderen klaar. Tegen die ene, die dan weigerde, zijn van Duitse 
zijde ook nimmer maatregelen genomen. Bij de bedrijfszuivering heeft de indus-
trie zich ook maar al te vaak achter bedreiging door de bezetter en achter allerlei 
goede en edele motieven trachten te verschuilen, van een werkelijke bedreiging 
of een werkelijk getroffen maatregel van Duitse zijde wegens weigering van 
opdrachten is nimmer iets gebleken. Dat deze dwang gaarne als excuus wordt 
aangehaald is begrijpelijk, als bewijs echter van zeer twijfelachtige waarde.

Ten overvloede leg ik aan uw hof nog verklaringen over van A. Vornholt 
(Referent van 1941-1943 bij de Dienststelle van Fiebig), ingenieur Fenselau, G. 
Dern (chef-secretaresse van Fiebig) en ingenieur Labisch (medewerker van Fie-
big). Het zijn eidesstattliche Erklärungen, behalve deze van Fenselau, en al deze 
getuigen verklaren onder ede, dat de Nederlandse firma’s zich vrijwillig voor 
Duitse opdrachten hebben aangeboden, terwille van de gunstige financiële rege-
ling (hoge prijzen, grote voorschotten) en de grondstoffenvoorziening en soms 
om de arbeiders hier te houden.

Volledigheidshalve is hier een enkel woord over de houding en de medewer-
king van de Nederlandse ambtenaren op zijn plaats. Het is zo langzamerhand 
wel voldoende bekend geworden dat de houding der ambtenaren in het alge-
meen zeer veel te wensen overliet. Sommige dezer ambtenaren hebben zich 
na de oorlog moeten verantwoorden, doch in zeer vele gevallen (en zeker niet 
alleen ten aanzien van de lagere ambtenaren) is alles met de mantel der liefde 
dicht bedekt. Ik moge volstaan met een stuk te citeren van jhr.mr.dr. L.H.N. 
Bosch ridder van Rosenthal in ‘Aanwijzingen’ in Onderdrukking en Verzet, 
deel I, bladzijde 385 en volgende: “Toen in 1942 en 1943 de verslapping in de 
houding der Nederlandse ambtenaren erger en erger werd, op allerlei terrein 
medewerking aan de vijand werd verleend en vanuit Engeland de Nederlandse 
Regering weinig van zich deed horen, hebben wij er ons toe gezet een Com-
mentaar op de Aanwijzingen te maken, dat in Mei 1943 in definitieve vorm tot 
stand kwam, aan alle hogere ambtenaren is toegezonden, in alle illegale bla-
den is gepubliceerd en dankzij ons uitdrukkelijk verzoek aan de Nederlandse 
Regering door haar als authentieke uitleg is aanvaard en als voorschriften 
waaraan de Nederlandse ambtenaren zich hadden te houden.” Onder punt 
6 van dit Commentaar wordt uitdrukkelijk vermeldt: “Door het afkondigen 
van de totale oorlog tracht Duitsland het Nederlandse oorlogspotentieel in het 
bezet gebied voor de eigen oorlogvoering aan te wenden. Hieraan mag onder 
geen beding worden medegewerkt. Namens de Nederlandse Regering is dit 
door de Minister-President in zijn op 4 Februari 1943 gehouden radiorede nog 
eens uitdrukkelijk vastgelegd.”

En nu wordt aan Fiebig tenlastegelegd, dat hij aan de inschakeling, omscha-
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keling, rationalisering en exploitatie van het Nederlandse bedrijfsleven heeft 
meegewerkt. Ik heb overal gezocht naar een strafbaarstelling van deze begrip-
pen, doch heb deze nergens kunnen vinden. Nu echter het bedrijfsleven zich 
vrijwillig heeft ingeschakeld, wat is dan de rol van Fiebig? En wat het strafbare 
van die rol?

Uit art. 52 lor volgt alleen dat de bezetter het bedrijfsleven niet heeft mogen 
dwìngen bepaalde werkzaamheden te verrichten, nergens staat evenwel dat 
de bezetter van een vrijwillig gemaakt aanbod van de bezette industrie geen 
gebruik zou mogen maken. De strafbaarheid van de industrie staat buiten de 
zaak contra Fiebig.

Het tweede woord is: omschakelen. Het is ook al weer een woord, waaraan 
vele uitleggingen kunnen worden gegeven. In de inleiding der verbalisanten in 
de verschillende dossiers (A1 en A2) wordt een keer het woord ‘omschakelen’ 
gebruikt in verband met de omschakeling van de stikstofindustrie. Dit is een 
hele geschiedenis apart. De betreffende stukken liggen in dossier A4 deel ii, 
op welk dossier vermeld staat dat dit niet in de dagvaarding is opgenomen. 
Er is ook tijdens de zitting hiervan niets meegedeeld, alleen heeft de getuige 
Den Hollander er terloops over gesproken. Deze gehele omschakeling heeft niet 
plaatsgevonden en Fiebig stond hier geheel buiten – hij gaf in deze zaak name-
lijk alleen de plannen door van de rijkscommissaris aan de industrie. Buiten 
de rijkscommissaris is de verantwoordelijke man hiervoor de Beauftragte für 
Sonderfragen in der Stickstoffindustrie van de Gewerbliche Wirtschaft. Deze 
gehele omschakeling is door de Spoorwegstaking en de luchtlandingen niet eens 
doorgegaan, zodat de dagvaarding hier niet op kan slaan.

De verbalisanten noemen het woord ‘omschakelen’ verder in verband met 
inschakelen. De arbeidsmethodes die in Duitsland werden toegepast ten einde 
een zo groot mogelijk rendement te krijgen, werden ook in Nederland inge-
voerd. In deze betekenis is omgeschakeld niets anders dan het volgende woord 
‘rationalisatie’. Hierop zal ik zo dadelijk terugkomen. Een ander voorbeeld van 
omschakeling zou kunnen zijn, dat bepaalde fabrieken zich zijn gaan toeleggen 
op de productie van artikelen, waar de bezetter een hogere prijs voor betaalde, 
met andere woorden dat zij overgingen tot een meer lucratieve productie. Kan 
men echter hiervoor Fiebig verantwoordelijk stellen? Is hij daarvoor strafbaar?

Als voorbeeld van een omschakeling – dat ik na lang zoeken heb gevonden – 
zou nog genoemd kunnen worden de omschakeling van het Staatsbedrijf Artil-
lerie-Inrichtingen in een nv. Ir. Den Hollander heeft hierover zelf in het dossier 
contra Fiebig verklaard, dat het initiatief tot deze omschakeling niet van Fiebig, 
maar van Fischböck is uitgegaan. Als getuige ter terechtzitting heeft ir. Den 
Hollander verklaard, dat het initiatief in ieder geval van Nederlandse zijde is 
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uitgegaan. Waarom hij nu anders verklaart, weet ik niet, hij zal er wel een reden 
voor hebben. Deze getuige zegt verder dat de bedoeling van deze omschakeling 
was een bedrijfsvorm te vinden waarmee dit bedrijf, dat eigendom van de staat 
was, zich aan de bedoelingen van de bezetter kon onttrekken. Daarom werd 
een nv gevormd waarvan deze getuige zelf zegt, dat het een staatsvennootschap 
was. Was het dan geen eigendom meer van de staat? Ir. Den Hollander zegt ver-
der, dat hij niet wist dat de Artillerie-Inrichtingen in de capitulatievoorwaarden 
waren genoemd, en wel in art. 4 der voorwaarden. Krachtens Verordening no. 
125/41 is opgericht de nv Nederlandsche Machinefabriek “Artillerie-Inrichtin-
gen”. Uit de statuten (als no. 773 gevoegd bij de Nederlandsche Staatscourant 
van 16 oktober 1941, no. 202) blijkt dat het aandelenkapitaal 3.000.000 gul-
den bedroeg, waarin de staat deelnam met 299 aandelen à 10.000 gulden en 
de Twentsche Bank voor één aandeel, dat zij terstond na de oprichting aan de 
staat heeft overgedaan. Directeur werd ir. Den Hollander, commissaris werden 
mr. Woltersom, ir. Van Dieren (nsb), ir. Groothoff, ir. Spielvogel (van Rheinme-
tall-Borsig) en de heer Vogel, administrateur van het departement van Finan-
ciën. Aldus werd de staatsvennootschap geschapen. En deze staatsvennoot-
schap sloeg trouw aan het collaboreren – en niet zo zuinig ook, al beweert ir. 
Den Hollander ook onder ede nimmer iets via de zast te hebben gedaan, maar 
misschien vergeet men een kleinigheid als 10 ½ miljoen in ruim 1 jaar wat gauw.

procureur-fiscaal: Brengt u dat nog eens ter sprake? Dit is de tweede keer.
advocaat: Nee, dat is de laatste keer. Ik kom op een ander punt. Beden-

kelijker is echter het antwoord van deze getuige, en nog altijd onder ede, op 
mijn uitdrukkelijke vraag of hij aan Van Heijst opdracht heeft gegeven tot het 
vervaardigen van granaathulzen. Dit antwoord luidde: Nee! Ik leg hierbij een 
fotokopie over van een brief van het Staatsbedrijf Artillerie-Inrichtingen d.d. 7 
maart 1941 getekend door ir. Den Hollander, waarin hij opdracht geeft tot de 
vervaardiging van 60.000 granaathulzen aan Van Heijst, en een fotokopie van 
een schrijven van de zast d.d. 9 april 1942 aan de nv Nederlandsche Machi-
nefabriek Artillerie-Inrichtingen met een opdracht voor granaathulzen ten 
bedrage van ruim 1 miljoen gulden. Ir. F.Q. den Hollander is blijkbaar erg kort 
van memorie of hij denkt te veel aan het schoonpoetsen van eigen straatjes. In 
elk geval illustreert zijn verklaring – onder ede – deze neiging bij de industrie. Ik 
had deze getuige ook nog kunnen vragen of hij door de Duitsers op de Engelsen 
buitgemaakte Vickers-kanonnen had gerepareerd. Gezien zijn stemming zou hij 
ongetwijfeld hierop ‘nee’ hebben geantwoord. Ook hiervan leg ik aan uw hof de 
bewijsstukken over. Zoals u ziet betreft het hier allemaal munitieleveringen. Is 
Fiebig hiervoor aansprakelijk? Is hij hiervoor strafbaar?

Met het derde woord ‘rationalisatie’ kunnen ook weer meerdere dingen wor-
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den bedoeld. A. Het controleren of bedrijven rationeel werken, dat wil zeggen of 
de productie van belang was voor de Duitse oorlogvoering en voor Duitsland. 
Met het oog hierop werden de bedrijven dus ingedeeld in belangrijke en onbe-
langrijke. De onbelangrijke konden eventueel worden gesloten en de machines 
konden eventueel aan andere, wel belangrijke, wel rationeel werkende bedrijven 
ter beschikking worden gesteld. Deze rationalisatie viel onder het bureau [Son-
derreferat] Rationalisierung, een onderdeel van de Gewerbliche Wirtschaft van 
het rijkscommissariaat. Aan het hoofd van dit bureau stonden de Duitsers Hei-
nemann en Liedtke. Dit bureau besliste of een bedrijf gesloten moest worden of 
niet. Deze sluiting liep over het Rijksbureau voor IJzer en Staal, afdeling Sociale 
Zaken, welke afdeling onder getuige Van Rosmalen stond, wat de metaalindus-
trie betreft. Dergelijke bepalingen zijn niet een Duitse vinding, daar soortge-
lijke bepalingen reeds voor mei 1940 bestonden en waren uitgevaardigd door 
het Rijksbureau voor IJzer en Staal als sanctie op niet-naleving van de door 
dit bureau uitgevaardigde richtlijnen. Ook andere maatregelen bestonden reeds 
voor de oorlog, gelijk getuige Van Rosmalen heeft opgegeven. Zo werden door 
het Rijksbureau voor IJzer en Staal voor de oorlog al voorraadstaten aangelegd 
en waren er toen al vele productiebeperkingen. In aansluiting hierop vaardigde 
de rijkscommissaris in december 1942 de zogenaamde Anforderungsverord-
nung uit. De bedoeling van deze Verordening was de mogelijkheid te scheppen 
machines en materiaal van op deze wijze stopgezette bedrijven naar andere wel 
werkende bedrijven over te brengen. Fìebig had met dit alles in het geheel nìets 
uitstaande. Hierop kan de dagvaarding dus al weer niet slaan.

B. Rationaliseren in de betekenis van meer rationeel werken, rationelere 
werkmethodes toepassen, het besparen van grondstoffen of het gebruik van 
vervangingsgrondstoffen. Door de economische toestand in Duitsland had men 
daar reeds lang voor de oorlog tekort aan allerlei grondstoffen. Om hieraan 
tegemoet te komen, heeft men door langdurige onderzoekingen en proefnemin-
gen mogelijkheden gevonden van eenzelfde hoeveelheid grondstoffen een veel 
grotere opbrengst aan producten te krijgen en om minder werkuren aan een 
product te besteden, et cetera. Met het ogenblik dat de Nederlandse industrie de 
Duitse opdrachten wilde uitvoeren en hiervoor grondstoffen uit Duitsland ont-
ving, is het niet meer dan normaal, dat de Duitsers voor de Nederlandse bedrij-
ven dezelfde bepalingen betreffende het verbruik van grondstoffen gingen toe-
passen, welke voor de bedrijven in Duitsland golden. Hiervoor stelde Duitsland 
alle procedés, patenten, et cetera ter beschikking, stuurde Duitse ingenieurs ter 
voorlichting hierheen. Wat kan men echter Fiebig hiervan verwijten en welk 
artikel van het Wetboek van Strafrecht zou hier voor de strafbaarstelling toe-
passelijk moeten worden verklaard? Uiteindelijk kan deze rationalisatie nooit in 
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het nadeel van de Nederlandse industrie zijn geweest. Allicht hebben zij er een 
en ander van opgestoken, wat onder de tegenwoordige schaarste van grondstof-
fen nog wel te pas kan en zal komen. In dit verband moge ik bijvoorbeeld verwij-
zen naar het artikel van prof. Casimir (Delft) in de Haagsche Courant d.d. 27 
juli 1947. Ik wil hiermee in het geheel niet goedpraten wat de Duitse bezetters 
hier in Nederland hebben misdreven, maar indien aan een bepaalde verdachte 
een bepaalde zaak tenlaste wordt gelegd, is het mijn plicht erop te wijzen, dat 
deze speciale zaak niet alleen nadeel heeft veroorzaakt (indien zulks het geval 
is geweest), maar zelfs nu nog voordeel zou kunnen opleveren. Bovendien heeft 
Duitsland behalve de grondstoffen vaak ook machines aan de Nederlandse 
bedrijven ter beschikking gesteld. Deze machines kwamen vaak, zoals bij het 
getuigenverhoor in de zaak tegen Gerosa voor het Bijzonder Hof te ’s-Graven-
hage is komen vast te staan, uit Italië of Zweden door bemiddeling van Duits-
land. Deze rationalisatie levert dan ook zeker geen strafbaar feit op voor Fiebig, 
temeer daar ook al weer bij deze rationalisatie geen dwang werd uitgeoefend. 
Wilde men voor Duitse opdrachten in aanmerking komen, dan moest men aan 
bepaalde voorwaarden voldoen en dat had men er gaarne voor over.

Ten slotte komen wij aan het laatste woord toe: ‘exploitatie’. Dit brengt ook 
al weer geen nieuws en is eigenlijk al begrepen in het woord ‘inschakelen’. Het 
woord ‘exploiteren’ zou de indruk kunnen vestigen (en dat is waarschijnlijk de 
bedoeling), dat hierbij het voordeel uitsluitend aan de Duitse zijde zou hebben 
gezeten. Dit is echter geenszins het geval, het bedrijfsleven kon verder draaien, 
maakte grote winsten, kon zijn arbeiders hier houden en had in de meeste geval-
len nog andere voordelen.

Nu de inschakeling vrijwillig geschiedde van de zijde van het bedrijfsleven, 
kan men moeilijk zelfs maar een vermoeden van strafbaarheid voor Fiebig aan 
dit alles verbinden. Dat dit ten behoeve van de Duitse oorlogvoering geschiedde 
kon de heren fabrikanten niets schelen, als er maar verdiend werd. Ook dit kan 
men moeilijk aan Fiebig verwijten.

Aan dit alles zou Fiebig dus meegewerkt hebben door uit te voeren de Duitse 
politiek van inschakeling, et cetera. Niets is minder waar. Het Ministerium für 
Bewaffnung und Munition en later Rüstung und Kriegsproduktion is het enige 
ministerie geweest dat niet uit politici bestond, maar uit industriëlen en tech-
nici, en dat zich tegen de Duitse politiek, indien zij zich daarmee niet verenigen 
kon, durfde te verzetten, gelijk ik hierna zal aantonen.

Andererzijds mag men toch van een Duitser in oorlogstijd niet verlangen, dat 
hij zijn eigen land tegenwerkt, benadeelt. Dit zou, temeer daar het in oorlogstijd 
ware gepleegd, verraad opleveren. Afgezien nog van de strafrechtelijke gevolgen 
volgens Duits recht, kan men ook op morele gronden zoiets niet van een Duit-
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ser verlangen. Dat zou zeker niet volgens de gebruiken van de oorlog zijn. Het 
spreekt vanzelf dat Fiebig het Duitse belang in het oog moest houden. Daarvoor 
was hij door zijn regering hierheen gestuurd, dat was zijn opdracht.

Met verbazing las ik in punt 1 der dagvaarding de woorden: “welke inscha-
keling nimmer zou zijn verkregen indien Nederland niet tengevolge van de oor-
logshandelingen was gaan behoren tot door Duitsland bezet gebied.” Met andere 
woorden, de Nederlandse industrie zou dus niet voor Duitsland zijn gaan werken 
als er geen oorlog was geweest. Ik zou hieraan toe kunnen voegen dat er dan een 
heleboel dingen niet zouden zijn gebeurd en dit hof niet eens zou bestaan. Maar 
is dat de schuld van Fiebig? De heer procureur-fiscaal heeft blijkbaar een betere 
mening van het Nederlandse bedrijfsleven dan bijvoorbeeld Kernkamp in zijn 
boek De handel op den vijand.1 Kernkamp toont hierin aan, dat in de tijd van 
de 80-jarige oorlog de Nederlanders al niets liever deden dan wapentuig aan de 
Spaanse bezetter te leveren, hoe meer hoe liever. Van de zijde van deze leveran-
ciers bestond er dan ook zeer veel bezwaar tegen het 12-jarig bestand, want dan 
viel er niets meer te vechten en dus niets meer te leveren. Zij lieten zich echter niet 
zo gauw van hun stuk brengen en bedachten dat zij in de tussentijd wel wapens 
aan Portugal konden leveren – wat ook gebeurde. Zo zou ik meer voorbeelden 
uit de geschiedenis kunnen aanhalen, waaruit blijkt – het spijt mij het te moeten 
constateren – dat de collaboratie in deze oorlog slechts een voortzetting van een 
eeuwenoude traditie is. Dit is nu eenmaal de handelsgeest van de Hollander die 
er als de kippen bij is als er wat te verdienen valt, zonder kieskeurig te zijn. Dit 
is ook in de oorlog van 1914-1918 gebleken. Het aantal verdachte tussenhan-
delaars en knoeiers was onrustbarend groot. Toen het niet meer mogelijk was 
koper aan Duitsland te leveren, leverde men het onbewerkte koper in de vorm 
van Boeddha-beeldjes (Telders, Verzamelde geschriften, deel V (nog niet versche-
nen), bladzijde 341 en volgende) en zo was het op elk gebied van de handel.2 In dit 
verband moge ik misschien nog even een klein voorbeeld aanhalen, namelijk de 
leveringen zowel aan Franco als aan de communisten in de Spaanse Burgeroorlog 
van wapens in elke hoeveelheid al dan niet gecamoufleerd als appelmoes door de 
Nederlander Daniel Wolf, die tijdens deze Wereldoorlog inkoper van de Neder-
landse regering in Amerika was tot hij in 1943 overleed.

Of al deze leveringen ver uitgingen boven de behoeften van het bezettings-
leger kan ik niet beoordelen. Het personeel van het bezettingsleger wisselde 
voortdurend en elk onderdeel nam zijn uitrusting, wapens, et cetera mee. Het 

1  J.H. Kernkamp, De handel op den vijand, 1572-1609, Utrecht, 1931.
2  Van de Verzamelde geschriften van de in het concentratiekamp Bergen-Belsen 

omgekomen prof.mr. B.M. Telders (1903-1945) was Ilse Boon de belangrijkste 
bezorger. Deel V verscheen in de tweede helft van 1949.
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begrip bezettingsleger was dus niet een bepaald leger, doch een onderdeel van 
de Duitse weermacht en dan nog een onderdeel met wisselende personeelsbe-
zetting. Ik geloof dan ook dat, in strikte zin gesproken, men alleen ten aanzien 
van oorlogsschepen zou kunnen zeggen dat deze boven de behoeften van het 
bezettingsleger uitgingen. Bovendien geldt de beperking “ter voorziening in de 
behoeften van het bezettingsleger” van art. 49 en 52 lor alleen voor heffingen 
in geld en requisities, maar niet voor leveringen in het handelsverkeer tegen 
betaling, et cetera.

En dit allemaal zou Fiebig gedaan hebben zonder rechtens redelijkerwijze 
aanvaardbare grond! Zo deze “medewerking” van Fiebig – wat ik ten stelligste 
ontken en wat ik hoop u hier duidelijk gemaakt te hebben – al strafbaar zou zijn, 
zou dan de ambtelijke verhouding waarin Fiebig tot zijn opperste chef Speer 
stond, niet een redelijkerwijze aanvaardbare grond opleveren? Al deze dingen 
leveren echter in het geheel geen strafbaar feit op. Het lor verbiedt de bezetter 
bepaalde werkzaamheden af te dwingen. Nergens echter staat dat de bezetter 
zich aan een strafbare handeling schuldig maakt, indien hij gebruik maakt van 
hetgeen hem vrijwillig wordt aangeboden.

Alvorens over te gaan tot het tenlastegelegde in punt 2 der dagvaarding…
procureur-fiscaal: Mag ik nog betreffende punt 1 een vraag stellen? Was 

dit nu alles vrijwillig?
advocaat: Aanvankelijk vrijwillig. Later kwam een dwangpositie door con-

tracten, enzovoort.
president: En ik heb begrepen, dat als je het niet deed, dan kreeg je geen 

grondstoffen en dan werd je gesloten, maar dat verstaat u niet onder het begrip 
dwang? Die mensen kun je niet verwijten, dat ze…

advocaat: Het begrip dwang in zoverre als het gaat om de grondstoffen die 
moesten aangevoerd worden. Dus zij konden nergens anders grondstoffen krij-
gen dan uit Duitsland of via Duitsland…

president: Ja.
advocaat: ... en als Duitsland grondstoffen gaf, gaf zij die in de regel voor 

bepaalde opdrachten voor hen. In het begin hebben zij die allemaal aanvaard 
en hebben zij die uitgevoerd en later wilden zij onder dezelfde voorwaarden de 
grondstoffen niet meer nemen.

president: Dank u wel. Laat ik u niet verder storen. U was net toe aan punt 
2. Gaat uw gang, juffrouw Boon.

advocaat: Alvorens over te gaan tot het tenlastegelegde in punt 2 der dag-
vaarding, wil ik allereerst in het kort weergeven de ambtelijke verhouding van 
Fiebig tot Speer en het militair verband waarin hij stond. In 1940 werd opge-
richt het Reichsministerium für Bewaffnung und Munition aan welks hoofd 
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dr. Todt stond. Onder dit ministerie ressorteerde het Technische Amt, met 
Karl-Otto Saur aan het hoofd. Naast het Reichsministerium für Bewaffnung 
und Munition stond het Oberkommando der Wehrmacht (okw), waaronder de 
Wehrwirtschafts- und Rüstungsstab ressorteerde. Fiebig nu was Beauftragter 
van het Reichsministerium für Bewaffnung und Munition met als opperste chef 
Todt en als onmiddellijke chef Karl-Otto Saur. De Rüstungsinspektion stond 
onder de Wehrwirtschafts- und Rüstungsstab van het okw. In 1942 werd het 
Reichsministerium für Bewaffnung und Munition uitgebreid met een tweede 
Amt, en wel het Rüstungslieferungsamt met als leider dr. Schieber. Fiebig ver-
tegenwoordigde sedert 1942 dr. Schieber in Nederland als Rüstungsobmann.

In verband met de oorlogsomstandigheden in 1943 die niet zo best waren voor 
Duitsland, wilde Hitler dat alle Rüstungs-zaken in één ministerie waren onder-
gebracht. Er kwam een reorganisatie tot stand en het Reichsministerium für 
Bewaffnung und Munition veranderde in het Reichsministerium für Rüstung 
und Kriegsproduktion met Speer als minister. Dr. Todt was in februari 1942 
overleden. In dit verband is het misschien niet overbodig de betekenis van de 
benaming van dit ministerie uit te leggen. De Rüstungsproduktion omvatte alle 
productie op zuiver wapengebied, dus de productie van munitie, geschutten, 
handwapens, pantsers, vliegtuigen, oorlogsschepen en dergelijke. De Kriegs-
produktion daarentegen omvatte alle andere productie, welke in oorlogstijd 
was toegestaan. Hieronder vielen ook schoenen en uniformen voor het leger en 
alle overige productie tot bijvoorbeeld tandpasta toe.

Het gereorganiseerde ministerie werd nu in tien Ämter onderverdeeld. Het 
Rüstungsamt nam de functie over van de vroegere Wehrwirtschafts- und 
Rüstungsstab van het okw. De Rüstungsinspektion hier te lande bleef onder 
dit Amt staan tot het einde van de oorlog. Hiermede had Fiebig dus nìets uit-
staande. Viceadmiraal Lamprecht was het hoofd van de Rüstungsinspektion 
en werd later opgevolgd als zodanig door dr. Gladow. Fiebig bleef onder het 
Technische Amt (Saur) en onder het Rüstungslieferungsamt (Schieber) staan als 
Beauftragter respectievelijk Rüstungsobmann. Met de andere Ämter heeft Fie-
big nooit iets te maken gehad. Ik zal in dit verband aan uw hof overleggen eides-
stattliche Erklärungen van Saur en Schieber. Schieber verklaart uitdrukkelijk 
dat Fiebig “in all seinen Anordnungen und Massnahmen auch im Einzelnen an 
die Weisungen meiner (in casu Rüstungslieferungsamt) Dienststelle gebunden” 
was. Saur verklaart dat Fiebig aan hem (Saur) ondergeschikt was en aan zijn 
(Saurs) bevelen en aan die van Speer gebonden was.1

1  Verklaring van Dr. Walther Schieber, 11.11.1948; verklaring van Dipl.-Ing.
Karl-Otto Saur, 10.11.1948, beide in niod, doc I, 476, F.
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Teneinde het productieapparaat in Duitsland geheel in handen te hebben had 
Speer de Duitse industrie ingedeeld in Produktionshauptausschüsse, Produkti-
onsausschüsse en Produktionsringe. Elk bedrijf in Duitsland was hierbij inge-
deeld al naar gelang van de aard van zijn productie. Ten einde volledige controle 
over de Duitse fabrieken te kunnen uitoefenen had de Wehrwirtschaftsstab van 
het okw nauwkeurige gegevens over alle machines en materiaal van elke fabriek 
in Duitsland afzonderlijk verzameld. Het ministerie van Speer nam deze gege-
vens over.

Toen nu na de bezetting van Nederland bleek dat de industrie bereid was 
Duitse opdrachten uit te voeren, begonnen de Duitsers opdrachten naar Neder-
land te verlagern, dat wil zeggen bepaalde door het ministerie aangewezen 
fabrieken in Duitsland gingen de fabricatie van verschillende goederen uitbe-
steden bij Nederlandse bedrijven. De hiervoor benodigde grondstoffen werden 
door Duitsland geleverd, veelal ook machines en andere benodigdheden. Vaak 
werd het werk ook in loon uitbesteed. Deze Auftragsverlagerung waar Fiebig 
overigens niets mee te maken had als zodanig, nam een dergelijke omvang aan, 
dat in 1940 de zast werd opgericht door de rijkscommissaris  in overleg met 
het Reichswirtschaftsministerium en het okw. Om voor Duitse opdrachten in 
aanmerking te komen moesten de Nederlandse firma’s opgeven over hoeveel 
en welke machines zij beschikten, hoeveel arbeiders zij aan het werk hadden 
en welke productiecapaciteit zij bezaten (zogenaamde Industrie-enquête). Op 
grond van deze gegevens die geheel vrijwillig door de Nederlandse industrie 
werden verstrekt,  werden de opdrachten door het Rüstungsamt in Duitsland 
over de Nederlandse fabrieken verdeeld. Gelijk ik reeds gezegd heb, beliep deze 
Verlagerung ongeveer 100 miljoen gulden per maand.

De taak van Fiebig was nu om de belangen van Todt en later van Speer in 
Nederland te behartigen. Als Rüstungsobmann moest hij voor dr. Schieber con-
trole uitoefenen op de gelijkmatige verdeling dezer opdrachten over de gehele 
industrie. Vandaar ook dat vaak Nederlandse industriëlen de hulp van Fiebig 
inriepen om door zijn bemiddeling grotere opdrachten te krijgen dan zij oor-
spronkelijk hadden. Als Beauftragter, dus vertegenwoordiger van het Techni-
sche Amt, moest Fiebig de technische problemen oplossen die verbonden waren 
aan de Auftragsverlagerung, wat hem nu onder meer als rationalisatie in punt 
1 tenlaste wordt gelegd.

Al hetgeen Fiebig deed, deed hij op aanwijzingen hetzij van Saur of Schieber, 
hetzij van Speer rechtstreeks.

procureur-fiscaal: Dus Fiebig heeft zich toch schuldig gemaakt aan de 
tenlastegelegde rationalisatie?

advocaat: Ja, dat heb ik toch in het begin ook gezegd, maar dat is niet straf-
baar.
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procureur-fiscaal: Maar ik dacht dat u helemaal niet wist wat het was.
advocaat: Ik heb uitgelegd dat er twee begrippen van rationalisatie waren.
procureur-fiscaal: Nu zegt u zelf, nu geeft u zelf een redelijke uitleg aan 

de dagvaarding.
advocaat: Ik heb zelf gezegd in het begin, dat er twee soorten van rationali-

sering waren – met het ene had mijnheer Fiebig niets te maken, met het andere 
wel.

procureur-fiscaal: Ik dacht dat u verder niet wist wat het was. Maar nu 
geeft u ineens een uitleg aan de dagvaarding.

advocaat: Ja goed.
procureur-fiscaal: Ja, nu, ik vind het prachtig. U bent hier aan het requi-

reren.
advocaat: Ik zeg dat het hem tenlaste wordt gelegd.
president: Wilt u juffrouw Boon haar gang laten gaan?
advocaat: Ja, ik zou het prettiger vinden als u dat aan het eind zou zeggen.
procureur-fiscaal: Het was alleen maar ter verduidelijking, maar ik zal 

me zoveel mogelijk beperken, mijnheer de president.
advocaat: Graag. Na september 1944 kwam er een grote verandering in 

de Verlagerung. Mede door de Spoorwegstaking, doch in hoofdzaak door het 
oprukken der geallieerde troepen, waren de fabrieken die de Duitse opdrachten 
uitvoerden, niet meer in staat deze volgens de leveringsvoorwaarden uit te voe-
ren. Enerzijds ontbrak de mogelijkheid van aanvoer van grondstoffen uit Duits-
land naar Nederland, anderzijds die van het vervoer van het gerede product van 
Nederland naar Duitsland. Door de enorme omvang der Auftragsverlagerung 
was de Nederlandse industrie een voornaam onderdeel van de Duitse oorlogs-
productie geworden. Door de luchtlandingen en het oprukken der geallieerde 
troepen bestond het gevaar dat de fabrieken bedrijfsklaar voor de vervaardi-
ging van goederen, rechtstreeks nodig voor de oorlogvoering, zonder meer in 
geallieerde handen zouden vallen. De Wehrmacht,  de Oberwerftstab en de 
Luftwaffe hadden hiertegen een afdoende remedie: namelijk alle fabrieken die 
op deze wijze gevaar liepen, op te blazen, althans zo te vernielen dat zij voor 
de geallieerden geen waarde meer hadden. In sommige gevallen is men daartoe 
ook over gegaan, ook het Feldwirtschaftskommando hield zich hiermee bezig 
– althans is er een begin mee gemaakt. Deze tactiek werd van de zijde van het 
hoofdkwartier van Hitler zelf bevolen en ondersteund . Speer was het met deze 
tactiek niet eens gelijk uit de verklaring van Kempf en van dr. Schieber moge 
blijken.

Gelijktijdig werd er in Duitsland waar de fabrieken zwaar geleden hadden 
door de geallieerde bombardementen, door deze fabrieken aan Speer om nieuwe 
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machines gevraagd. Speer zocht zodoende de oplossing van al deze problemen 
door te bevelen dat bepaalde machines uit bedreìgde fabrieken in Nederland 
naar Duitsland zouden worden overgebracht, de zogenaamde Räumungsak-
tion, waardoor gelijktijdig de plannen van de Wehrmacht (om alles op te blazen) 
werden voorkomen. Gelijk uit het ‘Bericht über eine Dienstreise nach den Nie-
derlanden’ blijkt – een exemplaar hiervan bevindt zich in dossier B1- L  – vond 
deze Räumung  alleen plaats in de Westraum. Uit het oostelijk deel van ons land 
(ten oosten van de IJssel) werden geen machines weggehaald. Daar werkte men 
gewoon door, daar er hier geen gevaar bestond dat de fabrieken in geallieerde 
handen zouden vallen.

In punt 2 der dagvaarding wordt aan Fiebig tenlastegelegd dat hij heeft mee-
gewerkt aan het wegvoeren en weghalen van in Nederland aanwezige goederen 
en wel ter uitvoering van de Duitse politiek van roof, plundering en leeghalen. 
Al weer een veelheid van woorden waarvan het ene al vreselijker klinkt dan het 
andere en die ondanks die vreselijkheid er niet in slagen de dagvaarding duide-
lijker te maken en zeker niet sterker. Het aan Fiebig tenlastegelegde, namelijk 
wegvoeren en weghalen, is blijkbaar bedoeld als een aftreksel van ‘plundering, 
roof en leeghalen’. Ik heb hierboven trachten uiteen te zetten hoe men ertoe 
gekomen is hier machines weg te halen en hoe dit een gevolg is geweest van de 
grootscheepse collaboratie van het Nederlandse bedrijfsleven. Deze Räumung, 
hoe onprettig ook voor ons land, kan echter niet gelijk gesteld worden met roof 
en kan evenmin met de woorden ‘wegvoeren en weghalen’ worden uitgedrukt. 
Daarvoor is deze materie te ingewikkeld en de aanduiding ‘wegvoeren en weg-
halen’ te vaag. De vordering van machines, et cetera, gelijk deze in punt 2 wordt 
tenlastegelegd, heeft uitsluitend na Dolle Dinsdag plaatsgevonden en niet, zoals 
de kop van de dagvaarding zou doen vermoeden, vanaf mei 1940 tot het einde 
van de oorlog. Ook hebben de vorderingen na september 1944 niet gelijktijdig 
plaatsgevonden en evenmin volgens één vast plan. Er hebben namelijk tien ver-
schillende soorten Räumungsmaßnahmen  bestaan (is: maatregelen ten gevolge 
waarvan goederen uit Nederland zijn weggevoerd), afkomstig van verschillende 
instanties die ten dele naast elkaar werkten, ten dele zelfs op elkaars terrein.

Ten bewijze hiervan zal ik aan uw hof een eidesstattliche verklaring overleg-
gen van ingenieur Nieschalk, chef-ingenieur van de Abteilung Luftwaffe der 
Rüstungsproduktion en sedert september 1944 gedetacheerd bij de Oberwerft-
stab:

“1. Die Räumung begann Anfang September 1944 damit, dass zunächst die 
‘Wehrmachtseigenen Lager’, also die Lager des Luftgaues, der Kriegsmarine 
usw. sich auf Befehl ihrer vorgesetzten Dienststellen aus Holland absetzten und 
sich zum Teil ins Reich verlagerten.
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2. Ihnen folgten die Bauaufsichten der verschiedenen Wehrmachtteile. Diese 
brachten aber nur das ihnen zur Beaufsichtigung und Verwaltung anvertraute 
Material, das aus ‘reichseigenen Mitteln’ den holländischen Fertigungsstätten 
zur Verfügung gestellt war, ins Reich zurück. Die dabei in Frage kommenden 
Werkzeugmachinen, Fertig- und Teilfabrikate, Rohstoffe usw. waren bei den 
holländischen Firmen als ‘reichseigene Lager’ geführt und auch gesondert gela-
gert worden.

3. Auch die sogenannten ‘Frontreparatur-Werkstätten’ räumten ihre Betriebs-
stätten und verlagerten sich ins Reich. Auch bei ihnen handelte es sich  aus-
schliesslich um ‘reichseigenes Material’, das abtransportiert wurde.

4. Auch einige, wenige Betriebe, die in deutschem Privatbesitz waren, also 
rein deutsches Eigentum darstellten, bauten ab und zogen sich ins Reich zurück.

5. Eine grosse Zahl deutscher Privatfirmen hatten Reparatur- und Verlage-
rungsaufträge in Holland laufen und im Laufe der Jahre den holländischen 
Betrieben zur Durchführung dieser Arbeiten Maschinen, Werkzeuge, Vorrich-
tungen, Halbzeuge und Rohstoffe zur Verfügung gestellt. Diese deutsche Fir-
men wandten sich, da die normalen Postverbindungen abgeschnitten waren, 
fast ausschliesslich an die Dienststelle Fiebig, mit der Bitte, ihnen bei der Rück-
führung ihres Eigentums behilflich zu sein. Diesen Bitten wurde ausnahmslos 
entsprochen, und die holländischen Firmen angewiesen, für die Rücksendung 
des deutschen Eigentums besorgt zu sein.

6. Auf Befehl von Beschaffungsstellen und anderen höchster Dienststellen 
wurden einige sogenannte ‘kriegswichtigste Fertigungen’ ins Reich verlagert. 
Bei diesen Rückführungen handelte es sich ausschliesslich um holländisches 
Eigentum. Die Rückführung dieser Einrichtungen aber war als ‘kriegsnotwen-
dig’ befohlen worden, handelte es sich dabei doch um Fertigungseinrichtungen, 
die im Reiche völlig zerstört, nur mit Hilfe der aus Holland rückgeführten hol-
ländischen Materialien wieder aufgenommen werden konnten. Die von dieser 
Rückführung betroffenen holländischen Betriebe hatten jedoch Gelegenheit, 
den Abtransport zu überwachen, genaue Listen des weggebrachten Materiales 
anzulegen, um mit den Stellen, die den Abtransport veranlasst hatten, auch die 
finanzielle Auseinandersetzung zu betreiben.

7. Die Laufenden Zerstörungen im Reich, besonders die in den Industrie-Zen-
tren, brachten grösste Fertigungsausfälle auf allen Gebieten mit sich. Es ent-
stand ein unheimlicher Bedarf an Gütern aller Art. Die Deckung dieses Bedar-
fes war erforderlich, um wenigstens die notwendigsten Einrichtungen aufrecht 
erhalten zu können. Es wurden auf höchsten Befehl hin besondere ‘Stäbe’ gebil-
det, und diese mit den weitgehendsten Vollmachten ausgestattet. Auch von die-
sen ‘Stäben’ kamen Beauftragte nach Holland mit grossen Anforderungslisten. 
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Diese Bedarfsdeckung erfolgt fast ausnahmslos aus holländischem Eigentum.
8. Eine weitere Entnahme holländischen Eigentums fand bei der Deckung des 

‘Sofort-Bedarfs der Truppe’ statt. Es handelte sich hierbei um die Ergänzung 
von Gerät und Material, dass den Truppeneinheiten bei den Kampfhandlungen 
verloren gegangen war und im Hinterland durch Requisition ergänzt wurde.

9. Als sich schliesslich die Kampfhandlungen im holländischen Raume selbst 
abspielten, wurden die im Frontbereich liegenden Lagervorräte und auch Fer-
tigungseinrichtungen von Wehrmachtseinheiten geräumt und zurückgebracht.

10. Der immer grösser werdende Umfang der Zerstörungen im Reich brachte 
es mit sich, dass die verschiedensten Dienststellen und Ämter mit der Ersatzbe-
schaffung beauftragt wurden und dabei ihre eigenen Methoden anwendeten, 
um ihren Bedarf zu befriedigen. Da Holland bis dahin verhältnismässig wenig 
unter Kriegseinwirkungen zu leiden hatte, wurde von diesen Stellen in ständig 
wachsendem Umfange audf Holland zurückgegriffen. Bei den im Rahmen der-
artiger Aktionen durchgeführten Entnahmen handelte es sich in der Haupts-
ache um privates holländisches Eigentum; insbesondere wurde die geräumte 
Stadt Arnhem davon betroffen. (…)

In allen den unter den Punkten 1 bis 10 der verschiedenen Räumungsarten 
erläuterten Fällen hatte Fiebig nicht die Möglichkeit durch Befehle oder Anord-
nungen die Entnahmen zu veranlassen oder zu unterbinden. Die Räumungsbe-
fehle erfolgten fast ausschliesslich auf  Befehle höherer Dienststellen im Reich, 
bzw. wurden sie von der Truppe eingeleitet. Fiebig wurde von diesen Massnah-
men nicht im Voraus verständigt; meist wurde er vor vollendete Tat sachen 
gestellt. (…) Fiebig hatte keine Möglichkeit, die ihm gegebenen Anwei sungen 
zu umgehen oder ihm gegebene Befehle nicht durchzuführen. Nachweisbarer 
Widerstand gegen die von oben angeordneten Räumungsarbeiten hätte ein 
sofortiges Verfahren vor einem Volksgerichtshof zur Folge gehabt und Kopf 
und Kragen gekostet. Widerstand gegen den Befehl einer höheren Dienststelle 
wurde seinerzeit mit dem Tode geahndet. (…)

Es ist auch nicht die Schuld Fiebigs, dass sein  Name in sicher vielen Fällen 
von Dritten missbraucht wurde, um wilde Entnahmen durchzuführen. Fiebig 
versuchte diese wilden Ausräumungen, die mit Gewaltandrohungen, ja mit 
Gewalt anwendung den Holländern gegenüber durchgeführt wurden, zu unter-
binden. In einigen Fällen hat [er] der derartige Vertreter aus dem Reich über die 
Grenze zurückbringen lassen. (…) Fiebig hatte keinerlei Einfluss auf Art und 
Umfang der Räumung Hollands.” 1

Uit deze zeer uitvoerige en eerlijke verklaring volgt in de eerste plaats, dat 

1  Verklaring van Dipl.-Ing. Heinrich Nieschalk, 25.04.1949, niod, doc i, 476, F.
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Fiebig niet al het wegvoeren van machines en materiaal in de schoenen kan 
worden geschoven en in de tweede plaats, dat in geen enkel geval het initiatief 
tot een dergelijke maatregel van Fiebig is uitgegaan en in de derde plaats, dat er 
alleen is weggevoerd uit voor de Rüstung werkende bedrijven. Door de Indus-
trie-enquête wist  men in Duitsland precies over welke machines elke fabriek 
afzonderlijk beschikte. De bovengenoemde Produktionsausschüsse en -ringe 
in Duitsland wendden zich tot het betreffende Amt van het Ministerium für 
Rüstung und Kriegsproduktion en vroegen bepaalde machines aan. Zij ont-
vingen dan te Berlijn een zogenaamd Anforderungsbefehl waarop met name 
was omschreven, welke machines uit welke fabriek zij mochten halen. Met 
deze papieren gewapend gingen de Duitse herenfabrikanten zelf naar Neder-
land naar de Dienststelle van Fiebig, soms zelfs rechtstreeks naar de fabriek 
zelf. Op de Dienststelle van Fiebig werd het bevel met de rijkscommissaris, of 
diens vertegenwoordiger, en iemand van de legerleiding (Model of Blaskowitz) 
besproken, die beiden hun toestemming moesten geven. De vordering vond dan 
plaats op grond van de Anforderungsverordnung van 14 december 1942 van de 
rijkscommissaris. Deze Verordening was nooit met de bedoeling het gevorderde 
naar Duitsland te brengen uitgevaardigd, maar werd nu voor dit doel gebruikt. 
De taak van Fiebig en diens medewerkers was controle op deze vorderingen uit 
te oefenen, zorg te dragen dat er niet meer werd meegenomen dan waartoe het 
bevel recht gaf, dat er Anforderungsbescheide werden afgegeven en er met de 
eigenaren werd onderhandeld over de vaststelling der schadeloosstelling. Dit 
laatste lukte in het algemeen niet zo erg, daar de Nederlandse eigenaren niet 
op de Duitse koop- of huurvoorstellen wilden ingaan en daartoe werd er in 
Almelo een afzonderlijk bureau opgericht ter afwikkeling van deze financiële 
aangelegenheden. In diverse gevallen, gelijk bij het proces van Gerosa is geble-
ken, werden  er ook achteraf op verzoek van de Nederlandse eigenaren (voor 
latere claims et cetera) Anforderungsbescheide afgegeven door de Dienststelle 
van Fiebig.

Fiebig voerde dus uitsluitend de uit Duitsland van de zijde van zijn superi-
euren komende bevelen uit. Deze bevelen heeft hij uitgevoerd zonder uitzon-
deringen te maken. Hij heeft er nimmer zelf enig voordeel bij gehad. Fiebig 
verrichtte zijn werkzaamheden voor de Rüstung geheel ehrenamtlich, dat wil 
zeggen zonder enigerlei vergoeding hoe ook genaamd. Hij betaalde zelfs al zijn 
reis- en verblijfkosten en dergelijke zelf. Fiebig deed dit alles omdat hij dit als 
zijn plicht tegenover zijn land gevoelde. Bovendien kon hij het zich permitteren, 
daar hij een vermogend man is.

Dit ontbreken van enig eigenbelang bij Fiebig is dan ook de reden dat zijn 
zaak niet vergeleken kan worden met de zaak tegen Röchling, de IG Farben of 
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Krupp. Bij al deze drie zaken, gelijk uit de verslagen welke zich in het dossier 
contra Fiebig bevinden moge blijken, ging het om 4 punten waarvan de arbeids-
inzet of slave labor en plundering de voornaamste waren. De drie genoemde 
fabrieken waren, evenals het gehele Duitse bedrijfsleven, ingedeeld in de Pro-
duktionsausschüsse en –ringe. Van hen ging het verzoek en dus het initiatief 
uit om aan Speer de toewijzing van bepaalde Nederlandse machines te vragen, 
daar hun eigen installaties door bombardementen vernietigd waren. Daar er 
bij hun fabrieken zeer veel vernield was, waren hun eisen hoog. Zij zorgden er 
zelf voor een Anforderungsbefehl van Speer te krijgen en hiermee gewapend 
gingen zij zelf naar Holland om via Fiebig zelf bij de aangewezen fabrieken de 
hen toegewezen machines weg te halen. De taak van Fiebig in deze was, het 
geheel in wettelijke banen te leiden en erop toe te zien dat de Duitse firma’s niet 
te veel weghaalden en bovendien te zorgen, dat alles nauwkeurig geregistreerd 
werd. Door deze nauwkeurige aantekeningen is het terughalen der wegge-
voerde machines na de oorlog aanzienlijk vergemakkelijkt. Ik heb hierover met 
ir. Kolem gesproken, die zich met dit vraagstuk in opdracht van het Rijksbureau 
voor IJzer en Staal na de capitulatie heeft beziggehouden. Bovendien heeft de 
getuige Wegehaupt in de zaak contra Gerosa in diezelfde zin verklaringen afge-
legd. Ten slotte dient nog vermeld te worden, dat Nederland aan teruggevoerde 
machines ongeveer voor een waarde van 200 miljoen gulden, gewaardeerd naar 
de vooroorlogse waarde, heeft ontvangen.1 Krupp is veroordeeld zowel voor 
slave labor als voor plundering tot 12 jaar, Röchling voor dezelfde feiten tot 
7 jaar en de verantwoordelijke man van de IG Farben tot 6 jaar. Gelijk uit het 
verslag blijkt, werd vooral de slave labor hen zwaar aangerekend en deze zal dus 
zeker bij de strafbepaling een grote rol hebben gespeeld.

Evenmin kan de zaak tegen Fiebig vergeleken worden met de zaak tegen prof. 
Esau en dr. Boettcher. Ook in deze zaak werden de goederen gevorderd ten bate 
van hun eigenbelang, wetenschappelijk onderzoek. Prof. Esau vorderde zonder 
requisitiepapieren bij Philips en dr. Boettcher voerde de opdrachten van Esau 
uit. Ondanks dit werden beiden vrijgesproken door het bijzonder hof te Den 
Bosch. De heer procureur-fiscaal tekende cassatie aan en op 28 april werd deze 
zaak opnieuw, thans voor het Haagse hof behandeld. De zaak tegen Esau werd 
uitgesteld tot 16 juni en tegen Boettcher eiste de heer procureur-fiscaal thans 1 
½ jaar, gelijk aan de tijd in detentie doorgebracht. Ook deze laatste zaak werd 
aangehouden tot 16 juni, zodat hierin nog geen beslissing is genomen. Beide 
heren zijn reeds lang in Duitsland.

Nolte heeft verklaard dat het wegvoeren van machines bij Philips uitging van 

1  Nieuwe Rotterdamse Courant, 12.05.1949.
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de Technische Luftrüstung te Berlijn, dat het Duitse Reichsluftfahrtministe-
rium was opgevolgd. Oberst Giesing was hoofd van de Luftrüstung. De bevelen 
werden uitgevaardigd in Duitsland, nadat de betreffende Ring en Fachausschuss 
hierin was gehoord. Daarna werd het bevel via Speer per telefoon, telegram of 
koerier doorgegeven. Voor het transport zorgde de Wehrwirtschaftsstab van 
de Rüstungsinspektion. Fiebig had hiermee dus niets te maken. Wat Nolte niet 
heeft verteld is dat hij, Nolte, het bevel van Speer heeft uitgevoerd en dat Speer 
hem, Nolte, in een schrijven van november 1944 (welk schrijven zich in het dos-
sier contra Fiebig bevindt) persoonlijk bedankt voor diens verdienstelijk werk 
in deze, waarvoor hij, Nolte, de verantwoordelijkheid alleen droeg! Nolte is op 
4 april 1949 buiten vervolging gesteld.

Getuige Teschmacher vertelde dat bij de vordering van machines op zijn werf 
een officier rechtstreeks uit Berlijn kwam, dus niet van Fiebig. Hij kreeg een 
Anforderungsbescheid, waarop hij vergoeding had kunnen krijgen.

De rechtstreekse medewerkers van Fiebig, zoals de ingenieurs Labisch, 
Schmitz, Nieschalk, Fenselau, van wie ik eidesstattliche verklaringen aan uw 
hof zal overleggen, zijn nimmer gearresteerd. Van de tien Außenstellenleiter die 
onder Fiebig werkten, zijn Leichner (Amsterdam), Küssner (Arnhem), Borling-
haus (Eindhoven, later Arnhem), Wolff (Hengelo) na de bevrijding naar Duits-
land teruggekeerd zonder dat hen iets in de weg werd gelegd. Schuhmacher 
(Zeeland) en Reinhardt (Venlo) zijn reeds eerder wegens de opheffing van hun 
Außenstelle voor de bevrijding teruggekeerd naar Duitsland. Krüll (Utrecht) 
heeft 1 jaar vastgezeten en is toen zonder meer buiten vervolging gesteld en 
naar Duitsland gegaan. Piel (Den Haag) is midden verleden jaar vrijgelaten en 
heeft toestemming verkregen zich in Den Haag te vestigen, ondanks het feit dat 
tegen hem een dossier bestond in verband met de Algemeene Beton Compagnie, 
waarvan hij directeur was. Schulte (Meppel) is thans ook in vrijheid gesteld en 
bevindt zich reeds in Duitsland. Zijn vrijlating zou reeds veel eerder hebben 
plaatsgevonden als er niet naar een modus was gezocht om een verblijfsvergun-
ning voor hem te krijgen, daar zijn oude firma Brocades en Stheeman, in welke 
firma hij met 42 patenten zit, hem gaarne terug wilde hebben.

Alleen Gerosa (Rotterdam) is door de heer procureur-fiscaal vervolgd, daar 
hij een proefproces wilde houden om sterker te staan tegen Fiebig en te kunnen 
zeggen: zijn ondergeschikte is ook veroordeeld. Gerosa bevindt zich, nadat zijn 
onmiddellijke invrijheidstelling bevolen was en hem een straf van 3 ½ jaar (min-
der dan de tijd in bewaring doorgebracht) was opgelegd, reeds vrij in Duitsland. 
Deze zaak is echter nog niet definitief beslist, daar ik cassatie heb aangetekend 
nadat ik hiertoe verlof had gekregen. Het argument dat een van de tien Außen-
stellenleiter veroordeeld is, is dan ook niet sterk. En al deze Außenstellenlei-
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ter waren Duitsers die reeds lang voor de oorlog hier woonden en vele jaren, 
vaak tientallen jaren, gastvrijheid in Nederland hadden genoten en die op grond 
daarvan anders beoordeeld dienden te worden. De Bijzondere Raad van Cassa-
tie is blijkbaar van dezelfde mening, daar zij tegenover Duitsers die lang voor de 
oorlog reeds in Nederland woonden, soms zelfs hulp aan de vijand aanneemt. 
En – en hierop kan ik niet genoeg de nadruk leggen – de verantwoordelijke per-
sonen als Speer, Saur en Schieber zijn terzake van plundering niet veroordeeld.

Aan Fiebig is geen enkel persoonlijk feit tenlastegelegd, de dagvaarding luidt 
volkomen algemeen. De heer procureur-fiscaal heeft dan ook gezegd dat hij 
niet zal beweren, dat Fiebig ooit persoonlijk dwang heeft uitgoefend. “U hebt 
medegewerkt aan het systeem van dwang, niet u persoonlijk”, voegt de heer 
procureur-fiscaal er aan toe. Wat blijft er dan van het “medewerken” over als 
aangenomen wordt, dat Fiebig niet persoonlijk het heeft gedaan? En wat is daar 
het strafbare van?

Dit is de tweede keer dat in de Bijzondere Rechtspleging een dagvaarding 
algemeen wordt gehouden. Het eerste geval betrof  dr. Harster, de Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei und sd. Ook hier heeft de heer procureur-fiscaal de dag-
vaarding algemeen gehouden en geen enkel persoonlijk feit tenlastegelegd. Dr. 
Harster is wel gekwalificeerd als een correct man die zich correct gedroeg vol-
gens een incorrect systeem. Ditzelfde zou men van Fiebig kunnen zeggen. Ook 
hij heeft zich correct gedragen en de uit Berlijn komende bevelen opgevolgd, ter-
wijl hij bovendien het Nederlandse belang indien mogelijk heeft ontzien zoals 
ik zo dadelijk zal aantonen. Fiebig staat hier dan ook alleen terecht terwille van 
de door hem beklede functie, niet terwille van zijn persoon. In de zaak contra 
dr. Harster stond de heer procureur-fiscaal echter sterker daar de chef van dr. 
Harster, Kaltenbrunner (hoofd van het Reichssicherheitshauptamt te Berlijn), 
te Neurenberg heeft terechtgestaan en terzake van hetgeen dr. Harster werd 
verweten ter dood is veroordeeld, terwijl de onderchef, Schellenberg op 14 april 
1949 voor dezelfde feiten tot 6 jaar is veroordeeld. De opperste chef van Fiebig 
(Speer) is echter terzake van de dingen in de dagvaarding van Fiebig vermeld, 
niet veroordeeld. Saur en Schieber hebben zelfs nooit terechtgestaan.

procureur-fiscaal: Speer: plundering tenlastegelegd – helemaal niet. Daar 
is hem tenlastegelegd het voorbereiden van een aanvalsoorlog, tenlastegelegd de 
arbeidsinzet, en nog een ander punt. Maar niet, wat betreft…

advocaat: Niet alle punten zijn hem tenlastegelegd.
procureur-fiscaal: … niets met betrekking tot plundering.
advocaat: Onder E en G is hem plundering tenlastegelegd.
procureur-fiscaal: Ik heb het nergens kunnen vinden, kunt u aan het hof 

nog meer stukken overleggen?
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advocaat: Ik heb een stuk uit de dagvaarding die op plundering slaat over-
gelegd en ik heb het vonnis overgelegd.

president: Hebt u het hier overgelegd?
procureur-fiscaal: Van vrijspraak blijkt niets.
advocaat: Ja.
procureur-fiscaal: Daar heeft de rechtbank in Neurenberg geen rekening 

meegehouden, want de rest was al erg genoeg. Ze hebben het gewoon overge-
slagen. Dat heb ik u wel meer in een persoonlijk onderhoud gezegd. U kunt niet 
aantonen, dat Speer met zoveel woorden is vrijgesproken van plundering.

advocaat: Ik heb hierover gecorrespondeerd met dr. Flächsner, de advocaat 
van Speer, en die heeft het bevestigd.

procureur-fiscaal: Die heeft op een gegeven moment gezegd dat Speer niet 
strafbaar is verklaard.

advocaat: Ja.
procureur-fiscaal: Dat is iets heel anders dan vrijgesproken.
advocaat: Maar hij is in elk geval hiervoor niet veroordeeld, en het is hem 

wel tenlastegelegd.
procureur-fiscaal: Maar op welke manier?
advocaat: In punt E en G. Volgens het arrest van de Bijzondere Raad van 

Cassatie van 21 februari 1949 in de zaak contra Esau en Boettcher hebben de 
woorden in art. 6 b van het Handvest “welke niet door militaire noodzaak 
gerechtvaardigd was” alleen betrekking op “willekeurige vernietiging”. Indien 
de legerleiding dus haar zin gekregen had en deze vernielingen van fabrieken in 
bedreigde gebieden had doorgezet, was Fiebig vrijuit gegaan. Nadat hij zich ech-
ter met hand en tand hiertegen verzet heeft en ten koste van grote persoonlijke 
risico’s deze politiek van de verschroeide aarde bestreden heeft (hierin gesteund 
door Speer) en het voor Nederland zoveel minder schadelijke – in overleg met 
Speer – heeft weten te bereiken, staat hij nu hier terecht.

Wat echter indien men art. 23, g en 53 lor neemt? De Bijzondere Raad van 
Cassatie heeft in de zaak contra Zühlke uitgemaakt dat het aanbeveling ver-
dient Duitsers te berechten volgens de normen van hun eigen land en recht. Dan 
dient het toch zeker ook aanbeveling om voor Duitsers normen te laten gelden 
die ten tijde van de tenlastegelegde daden reeds bestonden, boven de toepassing 
van normen die pas later (gelijk in geval van het Handvest) zijn geconstrueerd. 
Zeker althans in die gevallen, waarin het lor voldoende bepalingen over de 
tenlastegelegde materie bevat. De Universal Declaration of Human Rights, aan-
genomen en afgekondigd door de General Assembly of the United Nations op 
10 december 1948, bepaalt dan ook in artikel 11 sub 2: “No one shall be held 
guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not 
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constitute a penal offence, under national or international law, at the time when 
it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that 
was applicable at the time the penal offense was committed.” (Gepubliceerd in 
United Nations Bulletin, Vol. vi no. 1, 1 Jan. 1949).

Art. 53 lor stelt uitdrukkelijk dat de bezetter het recht heeft bepaalde goe-
deren, ook aan particulieren toebehorend, in beslag te nemen. In de Franse 
tekst staat: “toute espèce de munitions de guerre”. In de Nederlandse tekst is 
dit vertaald met “elke soort krijgsmunitie”. Dit is een veel te enge en onjuiste 
vertaling. Het gebruik der woorden “toute espèce” in de Franse tekst duidt 
echter aan dat men hieronder alles wil brengen wat betrekking heeft op “muni-
tions de guerre”. De Duitse vertaling luidt dan ook: “jede Art von Kriegsvor-
räten”. Oppenheim-Lauterpacht omschrijft dit als “all kinds of private movea-
ble property, which can serve as warmaterial”.

Hetgeen hier is weggevoerd waren goederen, die – gelijk uit de verklaring van 
ingenieur Nieschalk blijkt – zeker als ‘Kriegsvorräte’ zijn te beschouwen. Ten 
dele waren het zelfs goederen die onder het engste begrip ‘krijgsmunitie’ vielen. 
Ook machines behoren hiertoe gerekend te worden, het zijn immers machines  
nodig voor de vervaardiging van Rüstungs- und Kriegsprodukte. Indien men 
de Nederlandse tekst wil volgen, komt men tot omgerijmdheden als bijvoor-
beeld dat alleen ‘krijgsmunitie’ mag worden gevorderd, echter niet geweren en 
munitie en andere wapens die gebruikt worden voor de jacht. Volgens het woor-
denboek (Gallas) is de vertaling van het Franse woord ‘munition’: voorraden, 
krijgsvoorraden, echter niet krijgsmunitie.

Art. 23 lor sub g zegt: “dat het verboden is vijandelijke eigendommen te ver-
nielen of in beslag te nemen, behalve in geval dat vernielen of in beslag nemen 
door oorlogsnoodzaak wordt gevorderd.” Onder vijandelijke eigendommen 
vallen dus ook machines, et cetera. Volgens het lor zou het wegvoeren van 
machines en dergelijke dus geoorloofd zijn, indien aan de volgende voorwaar-
den is voldaan: 1. het in beslag nemen (in casu wegvoeren) moet gevorderd zijn 
door de oorlogsnoodzaak; 2. deze goederen moeten na de oorlog worden terug-
gegeven of de schadevergoeding moet worden geregeld. Bovendien zou men 
hieraan nog ten overvloede kunnen toevoegen: 3. bij dit alles moet eigenbelang 
ontbreken.

Aan al deze voorwaarden is voldaan. Van eigenbelang is in het geheel geen 
sprake geweest, anders dan bijvoorbeeld ten aanzien van Esau, Boettcher, 
Krupp, et cetera.

Er zijn requisitiepapieren verstrekt in de vorm van Anforderungsbescheide. 
Alles is nauwkeurig geregistreerd. Er is steeds, gelijk ook in het getuigenverhoor 
in de zaak contra Gerosa is komen vast te staan, schadevergoeding aangeboden. 
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Dat hiervan in de meeste gevallen geen gebruik is gemaakt, doet hier verder 
niets ter zake. Wat blijft er op deze manier van de strafbare rol van Fiebig over?

Reeds in september 1944 is er door Hitler een zogenaamd Führerbefehl uitge-
vaardigd, hetgeen beoogde om in gebieden welke aan de geallieerden moesten 
worden prijsgegeven alles te vernielen, dus de politiek der verschroeide aarde. 
Het is mij niet gelukt een exemplaar van dit bevel in handen te krijgen. Ik weet 
echter dat een dergelijk exemplaar in Neurenberg is overgelegd. Speer was van 
dit alles een fel tegenstander, gelijk uit de volgende verklaring moge blijken. De 
chef-secretaresse van Speer, A. Kempf, verklaart  hier onder ede:

“Im Zusammenhang mit dem bereits im September 1944 erstmals erteilten 
Führerbefehl, in Gebieten, die dem Feind überlassen werden mussten, Indus-
trie- und Versorgungsanlagen zu erstören, erkläre ich folgendes: (…) Mit den 
verschiedensten Argumenten gelang es in der Folgezeit mehrmals, im Sinne der 
‘verbrannten Erde’ erlassene Führerbefehle abzuschwächen bezw. umzuwan-
deln. So wurde u.a. nach Rücksprache mit Herrn Fiebig bereits im Herbst 1944 
dem damaligen Vorsitzer der Reichsvereinigung Kohle, Herrn Pleiger, der 
Befehl erteilt, auch in den Kohlengebieten Hollands usw. auf jeden Fall dafür 
zu sorgen, dass diese in ihrem Betrieb nur zu lähmen seien, wobei die Pumpan-
lagen für die Kohlenschächte in Ordnung bleiben müssen. (…) Herr Speer rief 
während dieser Zeit mehrmals seine Mitarbeiter zu Besprechungen zusammen, 
um sie persönlich zu verpflichten, seinen Kampf um die Erhaltung der Lebens-
substanz des Volkes bis aufs Letzte zu unterstützen. Als schliesslich am 19. 
März 1945 – nach einem neuerdings gescheiterten Versuch Speers beim Führer, 
die Politik der ‘verbrannten Erde’ einzustellen, – der totale Zerstörungsbefehl 
erfing (…) – forderte Speer seine Mitarbeiter zur offenen Sabotage dieses Befehls 
auf. Duch diesen Führerbefehl waren alle bisher erteilten Befehle aufgehoben, 
somit auch die von Speer. Die Verantwortung für alle zu treffenden Massnah-
men war an die Gauleiter übertragen worden. Es gelang ihm noch einmal, eine 
Einschränkung dieses Befehls beim Führer zu erwirken. In unzähligen Reisen 
und Besprechungen zu militärischen und Verwaltungsdienststellen war Speer 
ständig bemüht, die Lebensgrundlage des Volkes soweit nur irgendmöglich zu 
retten. Am gleichen Tage der Nachfolge Grossadmiral Dönitz’ als Regierungs-
chef wurden auf Veranlassung Speers die Anti-Zerstörungs- und Lähmungsbe-
fehle auch für die noch besetzten Gebiete legalisiert.

Der weitaus grösste Teil von Speers Mitarbeitern war bereit, die Verpflich-
tung, die Speer ihnen auferlegt hatte – auch mit ihrem Leben für die Erhaltung 
der Lebenssubstanz des Volkes einzustehen – auf sich zu nehmen. Die Befol-
gung seiner Weisungen, die in krassem Gegensatz zu den Befehlen des Führers 
standen, bedeutete für ihn und alle Mitarbeiter höchste persönliche Gefahr. 
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Herr Fiebig gehörte in den Kreis dieser Männer, die in klarem Bewusstsein der 
evtl. damit verbundenen Folgen, unter Einsatz ihrer Person mit dem Leben, 
darum kämpften, dem Volk die Lebensmöglichkeit zu erhalten.”1

Tegen bepaalde bevelen vanuit Berlijn stond echter ook Fiebig machteloos 
evenals tegen militaire maatregelen, gelijk uit de voorgelezen verklaring van 
ingenieur Nieschalk blijkt. In dit verband leg ik nog een schrijven aan uw hof 
over van dr. H. Tietje uit Caracas. Ik had dr. Tietje gaarne als getuige hier 
willen hebben. Hij was ook bereid op eigen kosten uit Venezuela hierheen te 
komen. Het is mij echter niet gelukt voor dit doel een visum voor hem te krijgen 
(hij heeft de Venezolaanse nationaliteit gekregen) van de Rijksvreemdelingen-
dienst en Justitie.

Alleen met de medewerking van Speer kon Fiebig wat doen. De bevelen van 
Speer zelf moest hij van zelf opvolgen, ook indien deze voor Nederland niet 
gunstig waren (zie ook de verklaring van Saur en Schieber). Zo heeft Fiebig de 
vernielingen van de haveninstallaties van Rotterdam niet kunnen verhinderen, 
echter wel aanmerkelijk beperken. Door persoonlijk optreden en doorzetten tot 
de hoogste instanties te Berlijn heeft Fiebig weten te voorkomen dat de haven-
installaties in Amsterdam werden opgeblazen, de sluis te IJmuiden werd ver-
nield en het elektriciteitswerk te Leeuwarden werd opgeblazen. De eidesstatt-
liche verklaringen van ingenieur Fenselau (d.d. 11.12.1948) en van Kempf, en 
de verklaringen van dr. H. Tietje, admiraal Tackenberg en H.J.V. van de Voort, 
oud-directeur van het Rijksbureau voor IJzer en Staal bevestigen dit.

Fiebig deed dit alles omdat hij als technicus tegen dergelijke onzinnige ver-
nielingen was, en bovendien zijn werk niet kon vervullen indien alles wat hij 
nodig had, vernield werd. Men zou hier derhalve kunnen opmerken, dat dit 
alles geen speciale verdienste van Fiebig is geweest en slechts werd ingegeven 
door eigenbelang. Ontkennen dat hierdoor ontzaggelijke schade voor Neder-
land is voorkomen, zal men echter onmogelijk kunnen, om welke reden dat dan 
ook moge zijn geschied. Ook het Internationale Hof te Neurenberg heeft in de 
zaak contra Schellenberg overwogen op 13 april 1949, dat de beweegredenen 
van de verdachte voor degene die er voordeel van hebben genoten, van generlei 
belang zijn.2 De bemoeiingen moeten als zodanig worden gewaardeerd en bij 
de beoordeling van de verdachte mede in aanmerking worden genomen. Hierbij 
dient slechts gelet te worden op het uiteindelijke resultaat. In elk geval staat 
vast, dat Fiebig dit alles gedaan heeft en er voor gevochten heeft en zijn eigen 
veiligheid er voor op het spel heeft gezet.

1  Verklaring van Annemarie Kempf, 30.01.1948, collectie van de auteur.
2  Zie in dit verband Neue Züricher Zeitung, 15.04.1949.
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Om in de trant van de dagvaarding te blijven zou men natuurlijk ook nog 
kunnen zeggen, als er geen oorlog was geweest dan had Fiebig dit alles niet 
behoeven te doen, maar dat lijkt me toch wel wat ver van de feitelijke toestand 
afdwalen en bij de berechting van een verdachte gaat het toch om de feiten. In de 
kop van de dagvaarding staan vele functies opgesomd, die Fiebig gedurende de 
bezetting hier te lande heeft bekleed in Duitse staats- en/of krijgsdienst. Fiebig 
was Beauftragter des Reichsministers für Bewaffnung und Munition, welke 
naam later veranderde in verband met de reorganisatie in Duitsland in Beauf-
tragter für Rüstung und Kriegsproduktion. Dit zijn dus geen twee afzonderlijke 
functies, maar één en dezelfde. Tevens was Fiebig vertegenwoordiger van het 
Rüstungslieferungsamt van Speer en wel als Rüstungsobmann sedert 1942. De 
Gauhauptstelle Technik is in Nederland nooit in werking getreden, zodat deze 
functie van Fiebig automatisch is komen te vervallen.

Na de reorganisatie in 1943 van het ministerie für Bewaffnung und Munition 
kwamen Speer en de rijkscommissaris in overleg met het okw overeen in Neder-
land een instantie op te richten die coördinerend moest werken voor alle met 
de Rüstungs- en Kriegsproduktion betrokken bureaus. Zo werd door een Erlaß 
van juni 1943 de Rüstungs- und Beschaffungskommission opgericht.1 In deze 
commissie hadden zitting de verschillende vertegenwoordigers in Nederland 
van de Ämter van Speer: de Rüstungsinspekteur (viceadmiraal Lamprecht), 
de Beauftragte van Speer, en verder het hoofd van de zast en het hoofd van 
de [Haupt]Abteilung Soziale Verwaltung en [de Abteilung] Gewerbliche Wirt-
schaft van het rijkscommissariaat. Fiebig vertegenwoordigde in deze commis-
sie dus ambtshalve het Technische Amt en het Rüstungslieferungsamt en werd 
als zodanig benoemd tot voorzitter van deze commissie. De verschillende bij 
de Rüstungs- und Beschaffungskommission (Rübeko) aangesloten bedrijven 
behielden hun zelfstandigheid en waren als tevoren verantwoordelijkheid ver-
schuldigd aan hun superieuren. De taak van Fiebig was een coördinerende en 
het behartigen van de belangen van zijn minister tegenover de rijkscommissaris 
en de Wehrmacht. In deze bleef Fiebig als steeds gehouden aan de bevelen van 
Speer die de beslissende stem had. Seyss-Inquart had een soort veto-recht.

Als voorzitter van de Rübeko had Fiebig tevens zitting in de Beirat van de 
zast, ook al weer ambtshalve. Hij vertegenwoordigde hierin de belangen van 
de Amtschef van de Zentralstelle van Speer. De zast bleef onder de rijkscom-
missaris staan en hierover (de zast) had Fiebig geen zeggenschap. De voorzitter 
van de Beirat van de zast had hiermee niets te maken gelijk Flesche, die zelf 

1  Dit moet zijn: Erlaß van Seyss-Inquart van 1 maart 1943, Aktz.:Ve 1-Org. ii/43, 
niod, Verwaltung und Justiz, 9128.
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voorzitter van deze Beirat is geweest, ter terechtzitting heeft verklaard. De voor-
zitter had alleen toezicht op het financieel beleid van de zast.

Dan wordt in de dagvaarding nog genoemd “Stellvertreter van de General-
kommissar für Finanz und Wirtschaft voor wat betreft de Hauptabteilung 
Wirtschaft und Sozialverwaltung”. In de eerste plaats moet ik hier opmerken, 
dat Fiebig geen Stellvertreter (plaatsvervanger), maar Vertreter was van Fisch-
böck, wat niet hetzelfde is. Sedert augustus 1944 bestond er tussen de Dienst-
stelle van Fiebig en die van Fischböck zogenaamde Bürogemeinschaft. Dat 
wil zeggen: tengevolge van inkrimping van personeel en verplaatsing naar het 
oosten van het land van de verschillende Duitse bureaus waren beide instan-
ties in één gebouw ondergebracht en deden sommige leden van het personeel 
voor beide bureaus tegelijk dienst, iets wat in die tijd wel meer voorkwam. 
Daar Fischböck in verband met zijn werkzaamheden als Preiskommissar veel 
in Duitsland was, had hij aan Fiebig gevraagd of deze in zijn afwezigheid de 
Dienstaufsicht wilde uitoefenen en of hij erop wilde letten dat zijn (Fischböcks) 
personeel, zijn aanwijzingen opvolgde. Plaatsvervanger van Fischböck was 
echter Calmeyer als hoofd van het persoonlijke secretariaat van Fischböck. 
Deze trad ook altijd, ook tegenover de rijkscommissaris, namens Fischböck 
op. De beide Hauptabteilungen Wirtschaft en Sozialverwaltung hielden in sep-
tember 1944 op zelfstandig te bestaan. Fiebig heeft Fischböck in naam dus 
slechts enkele weken vervangen, in werkelijkheid zelfs nooit als zodanig iets 
gedaan. De Sparstoffkommission, die onder het Technische Amt van Speer 
stond en waarin Fiebig als vertegenwoordiger van het Technische Amt zitting 
had, beëindigde haar werkzaamheden in het najaar 1943. De Sparstoffaus-
schuss was aan het eind van 1941 opgericht, Sparstoffkommissar was Schmitz. 
De Hauptstelle Technik werd in het najaar 1943 opgericht en heeft bestaan tot 
augustus 1944. Uit dit alles blijkt wel dat Fiebig steeds de ondergeschikte bleef 
van Speer en steeds diens bevelen moest opvolgen. Hetgeen Fiebig in punt 2 
tenlaste wordt gelegd, heeft hij dus als Beauftragter van Speer gedaan en als 
Rüstungsobmann.

Voor het geval uw hof het nog niet geheel eens met mij mocht zijn dat Fiebig 
niet strafbaar is aan het hem tenlastegelegde, doe ik een beroep op ambtelijk 
bevel. De Bijzondere Raad van Cassatie heeft op 6 december 1948 in de zaak 
contra Zühlke beslist, dat een beroep op ambtelijk bevel openstaat voor oor-
logsmisdadigers welke in Nederland terechtstaan, daar art. 8 van het Handvest 
voor de Internationale Militaire Rechtbank te Neurenberg niet is overgenomen. 
In datzelfde arrest heeft de Bijzondere Raad overwogen dat bij een beroep op 
ambtelijk bevel art. 43 Wetboek van Strafrecht niet voor rechtstreekse toepas-
sing in aanmerking komt, aangezien dit artikel slechts ziet op een bevel van 
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een Nederlandse autoriteit. De Raad geeft dan ook de voorkeur aan een toet-
sing aan het Duitse recht. De redelijkheid gebiedt immers dat de strafrechtelijke 
gevolgen van hierarchieke ondergeschiktheid naar het ambtelijke kader worden 
beoordeeld waarin de verdachte geplaatst was, mits zijn nationaal recht ten-
minste voldoet aan de minimumeisen welke aan een beschaafde natie kunnen 
worden gesteld.

Het Duitse Strafgesetzbuch bevat geen afzonderlijke bepaling voor het amb-
telijk bevel als strafuitsluitingsgrond. Algemeen geldt – juridisch volkomen 
terecht – meer speciaal het bevoegdelijk gegeven ambtelijke bevel als een grond 
die de onrechtmatigheid doet wegvallen. Fiebig handelde steeds volgens de 
aanwijzingen en bevelen van zijn minister, zodat op grond hiervan reeds de 
onrechtmatigheid van al zijn handelen wegvalt.

Het Duitse Militärstrafgesetzbuch kent wel het ambtelijk bevel in paragraaf 
47, dat luidt: “(1) Wird durch die Ausführung eines Befehls in Dienstsachen 
ein Strafgesetz verletzt, so ist dafür der befehlende Vorgesetzte allein verant-
wortlich. Es trifft jedoch den gehorchenden Untergebenen die Strafe des Teil-
nehmers:1. wenn er den erteilten Befehl überschritten hat, oder 2. wenn ihm 
bekannt gewesen ist, dass der Befehl des Vorgesetzten eine Handlung betraf, 
welche ein allgemeines oder militärisches Verbrechen oder Vergehen bezweckte. 
(2) Ist die Schuld des Untergebenen gering, so kann von seiner Bestrafung abge-
sehen werden.” Fiebig heeft in geen enkel geval de bevelen van Speer overschre-
den of is buiten zijn bevoegdheden getreden.

Toen in 1939 de oorlog uitbrak, meldde Fiebig zich voor militaire dienst en 
werd hij bij de marine ingedeeld. Op verzoek van dr. Todt werd hij gedetacheerd 
bij het Ministerium für Bewaffnung und Munition. Als Beauftragter kwam hij als 
zogenaamde Wehrmachtsgefolge naar Nederland en was als zodanig gebonden 
aan militaire normen, aan militaire ‘Bedingungen’. Op grond hiervan is er dan 
ook ruimschoots voldoende reden aanwezig voor toepassing van paragraaf 47. 
Volgens een commentaar op dit artikel van Dörken en Scherer is de ‘Vorgesetzte’, 
in casu Speer, verantwoordelijk als middellijk dader, tenzij de onrechtmatigheid 
van zijn bevel zeer in het oog lopend is, iets wat in het onderhavige geval zeker 
niet zo was nu het bevel van de minister zelf afkomstig was. Rittau gaat in zijn 
commentaar nog verder. 1 Wat naar het Duitse recht een “allgemeines oder militä-
risches Verbrechen oder Vergehen” is, zal volgens de Duitse rechtsopvattingen 
moeten worden beschouwd. Hierbij dient te worden bedacht dat het de bedoeling 
van dit artikel is om de ondergeschikte zo veel mogelijk te dekken.

1  Georg Dörken en Werner Scherer, Das Militärstrafgesetzbuch mit Erläuterungen, 
Berlin 1941, 40-42; Martin Rittau, Militärstrafgesetzbuch und Kriegssonderstraf-
rechtsverordnung, Berlin, 1941, 95-101.
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Wat de subjectieve kant van deze zaak betreft, ben ik van mening dat naar 
Duits recht eerst strafbaarheid optreedt, wanneer de dader bekend was met 
het feit dat zijn handelingen strafbaar waren. De onrechtmatigheid van het 
bevel moet derhalve in het oog lopen. Toen de bevelen dan ook zo waren, dat 
de onrechtmatigheid duidelijk was – namelijk de Führerbefehle gericht op ver-
nielingen van 1944, et cetera –  wilde de groep van Speer, waaronder Fiebig, 
niet meer meedoen. Het ministerie van Speer is het enige dat een dergelijke hou-
ding heeft aangenomen, dat zich durfde te verzetten. Dit kwam omdat het geen 
ministerie van politici was, maar van technici en industriëlen die nog in staat 
waren normaal te denken en ook zo durfden te handelen. Vandaar dat zij zich 
gingen verzetten toen zij de onrechtmatigheid voelden.

Op grond hiervan kan men dan ook zeker niet zeggen, dat Fiebig handelde 
ter uitvoering van de Duitse politìek. Bovendien mag men hierbij niet vergeten, 
dat een bevel dient te worden opgevolgd en dat het rechtsgevoel van ambtenaren 
en zeer zeker van Duitse ambtenaren, eerder genegen is aan te nemen dat een 
bevel van de staat en van de hoogste regeringsfunctionarissen rechtmatig is, 
dan dat dit een misdrijf zou beogen. Het niet-opvolgen door Fiebig van bevelen 
van Speer zou hem ongetwijfeld in grote moeilijkheden hebben gebracht, vol-
gens art. 98 Militärgesetzbuch kan immers degeen die een bevel niet opvolgt 
en daardoor “die Sicherheit des Reiches oder die Schlagfertigkeit der Truppe 
gefährdet” in zware gevallen ter dood veroordeeld worden. Het weigeren van 
Fiebig als Beauftragter in tijd van oorlog zou ongetwijfeld als een zeer zwaar 
geval gegolden hebben. De door mij voorgelezen verklaring van ingenieur Nie-
schalk bevestigd dit nog eens uitdrukkelijk.

Dan is er tijdens de zitting nog gesproken over de arbeidsinzet, welke Fiebig 
niet is tenlastegelegd. Fiebig is steeds een fel tegenstander van de arbeidsinzet 
geweest, en wel uit zuivere utiliteitsoverwegingen en uit menselijke overwegin-
gen. Hij moest hier zorgen dat de Auftragsverlagerung vlot verliep en niet op 
technische moeilijkheden stuitte. Indien men de arbeiders weghaalde, konden 
de fabrieken de Duitse opdrachten niet, althans niet binnen de overeengekomen 
leveringstijd, afwerken. Als tegenmaatregel voerde Fiebig bijvoorbeeld de zoge-
naamde Sperrbetriebe in. Uit deze Sperrbetriebe mochten geen arbeiders meer 
worden weggehaald.

Fiebig had met de arbeidsinzet niets te maken. Deze ressorteerde onder het 
Reichsarbeitsministerium te Berlijn. Juist over dit onderwerp kwam het in 
Berlijn vaak tot conflicten tussen Speer en Sauckel. Sauckel was Generalbe-
vollmächtigter voor de arbeidsinzet in Duitsland. Tot 1942 had in Nederland 
de arbeidsinzet gestaan onder de Hauptabteilung Soziale Verwaltung van het 
Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft. In 1942 ging (in opdracht van 
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Sauckel) deze Hauptabteilung over naar het Generalkommissariat zur beson-
deren Verwendung. Schmidt, later opgevolgd door Ritterbusch, was voor de 
arbeidsinzet verantwoordelijk. Later stuurde Goebbels als Generalbevollmäch-
tigter für den totalen Kriegseinsatz nog een speciale arbeidsinzetman naar hier, 
namelijk Liese. Al deze mensen heeft Fiebig tegengewerkt. Volledigheidshalve 
wil ik er uw hof nog op wijzen dat Ritterbusch, die ook nog hoofd van de nsdap 
in Nederland was, sinds 1 ½ jaar vrij in Duitsland is. Na een vooronderzoek 
van 2 ½ jaar werd hij onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld en naar huis 
gestuurd. Op een desbetreffende vraag in de Kamer gesteld, antwoordde de 
minister van Justitie dat men geen strafbare handelingen had gevonden waar-
voor Ritterbusch verantwoordelijk was – althans woorden van die strekking.

Meys, de vroegere directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te ’s-Graven-
hage, verklaart dat Fiebig de arbeidsinzet steeds tegenwerkte. Ook tegen het 
oproepen van de 20 tot 30.000 metaalarbeiders heeft Fiebig zich hevig verzet. 
De uiteindelijke beslissing lag echter bij de rijkscommissaris. In dit verband leg 
ik aan uw hof verschillende verklaringen over die alle daarop neerkomen, dat 
Fiebig een tegenstander van de arbeidsinzet was, deze tegenwerkte waar hij 
maar kon, en dat van de zijde van de industrie vaak de hulp van Fiebig werd 
ingeroepen voor arbeiderskwesties en dat Fiebig dan altijd, zo ver de omstan-
digheden het toelieten, heeft geholpen.

Het zijn eidesstattliche verklaringen van ingenieur Labisch en ingenieur 
Schmitz (medewerkers van Fiebig), van G. Dern (chef-secretaresse van Fiebig), 
van Buckan (hoofd van de Hauptabteilung Soziale Verwaltung), I. Kreigenfeld 
(secretaresse), ingenieur Schneider (Sachbearbeiter van de Rüstungsinspektion 
Niederlande Abteilung Heer), en een schrijven van Kriminalrat Küthe, alsmede 
een notariële verklaring van Fahrenholtz naar aanleiding van de ter terechtzit-
ting voorgelezen Lage- en Stimmungsberichte. En ten slotte nog een desbetref-
fende eidesstattliche verklaring van ingenieur Fenselau. Ook ingenieur Krome 
verklaart in deze richting. Krome was Sachbearbeiter für Sonderbetriebe van 
Speer. Ik hoop uw hof hiermee aangetoond te hebben, dat Fiebig in geen enkel 
opzicht voor de arbeidsinzet verantwoordelijk was of er aan heeft meegewerkt.

Ter terechtzitting is een telexbericht voorgelezen. Mijn cliënt heeft thans kun-
nen reconstrueren van wie dit telexbericht afkomstig moet zijn.

procureur-fiscaal: U bedoelt de groentenkwestie.
advocaat: Ja. Zoals het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie had opge-

geven, was het afkomstig van de Rüstungsstab – Sozialbetreuung. De Dienst-
stelle van Fiebig hier te lande had geen Rüstungsstab, wel echter het ministerie 
van Speer te Berlijn. Eind augustus 1944 werd vanuit het ministerie van Speer 
hierheen gezonden dr. Schnittert, Oberstabintendant, thans Amtsrichter te 
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Herborn. Dr. Schnittert had een opdracht van Speer en Saur bij zich op grond 
waarvan Fiebig hem moest toestaan van alle technische installaties van zijn 
Dienststellen gebruik te maken, met name ook van de telefoon en de telex. Dr. 
Schnittert bevond zich op 13 september 1944 in Den Haag, Fiebig daarentegen 
in Amersfoort, waar toen nog geen telex was. Dr. Schnittert was hier voor 
‘Sonderaktionen’. Dr. Schnittert heeft nu, hetzij zelf, hetzij door middel van een 
ander in zijn opdracht het bewuste telexbericht vanuit Den Haag naar Berlijn 
verzonden. Om dit telexapparaat te kunnen gebruiken, moest hij de te verzen-
den berichten ondertekenen met “Fiebig, Beauftragter für die Niederlande”, 
anders mocht het niet verzonden worden. Op grond van zijn opdracht mocht hij 
dit ook doen. Indien Fiebig zelf een bericht verzond, tekende hij dit met “Fiebig” 
zonder de toevoeging “Beauftragter für die Niederlande”. Dr. Schnittert had 
niets met Fiebig te maken, daar hij tot een ander Amt behoorde. Wel had hij, 
Schnittert, met Birkenholz, de geadresseerde, te maken. In de septemberdagen 
van 1944 waren de meeste verbindingslijnen verbroken of onzeker, daarom gaf 
hij ook de Außenstellen van Fiebig op als adres waarheen het antwoord moest 
worden gezonden. Op grond van zijn opdracht van Speer had hij ook hiertoe het 
recht. In verband hiermee heb ik mij tot dr. Schnittert gewend. Zijn antwoord 
is echter helaas nog niet in mijn bezit.1

Tijdens de zitting heeft de heer procureur-fiscaal nog een schrijven van dr. 
Harster d.d. 4 mei 1943 geproduceerd en voorgelezen, gericht aan de Außen-
stellen van dr. Harster. In deze brief wordt vermeld dat de directeur van de Phi-
lipsfabriek gearresteerd was. Deze arrestatie had plaatsgevonden op grond van 
sabotage verricht door de directie van Philips. Getuige De Graaff heeft beves-
tigd dat deze verdenking van de sd volkomen gegrond was. Met deze arrestatie 
had Fiebig dan ook niets te maken. Daar het bekend was, zowel bij de Duitsers 
als bij de Nederlanders, dat Philips een voor de Rüstung werkend bedrijf was, 
werd het advies van Fiebig ingewonnen inzake de vrijlating. Daar Fiebig een 
concentieus man was, wilde hij, alvorens te adviseren, eerst volledige inlichtin-
gen over dit geval hebben. Toen hij binnen enkele dagen deze inlichtingen had, 
heeft hij alle moeite gedaan om de heer Philips vrij te krijgen, wat ook gelukt is. 
Dr. Schieber verklaart hierover: 

“Seine persönliche Haltung wurde besonders deutlich als die Firma Philips in 
Eindhoven erhebliche Schwierigkeiten mit den deutschen Besatzungsbehörden 
bekam, in deren Verlauf einer der leitenden Herrn, Fritz Philips wegen Sabo-

1  Nadien bleek het telegram niet door dr. Paul Schnittert verstuurd te kunnen zijn. 
Die zat op 13.09.1944 namelijk nog in Berlijn en kwam pas een week  later in 
Amsterdam aan. Wie de werkelijke afzender was, is onopgehelderd. Zie brief van 
Grete Dern aan mr. Ilse Boon, 21.06.1949, na, cabr, 50, I.
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tage  auch in Zusammenhang mit der Haltung seiner Gattin verhaftet wurde. 
Zusammen mit einem Herrn Dr. Rasche hat Fiebig mich persönlich um Inter-
vention gebeten und in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Rasche die unmittelbare 
Verbindung mit den holländischen Freunden aufrechterhalten. Unseren verein-
ten Bemühungen ist es gelungen die Freilassung zu erwirken.”1

Wil men nu Fiebig een verwijt maken van deze interventie die ten gevolge 
heeft gehad, dat de heer Philips na enige dagen werd vrijgelaten?

Ten slotte heeft de heer procureur-fiscaal het lot der zogenaamde Pimetex-Jo-
den nog tegen Fiebig gebruikt, hoewel daarover tijdens de zitting door de voor-
zitter geen enkele mededeling is gedaan, en dus uitsluitend is gebruikt ter stem-
mingmaking. De heer procureur-fiscaal achtte naast de tenlasteglegde feiten 
stemmingmaken zeer gewenst. De Duitser Sommer kocht hier in Nederland 
zwart in voor Duitsland en gebruikte voor dit doel een vijftiental Joden die 
zich hiervoor leenden. Op 2 februari 1943 hielden deze inkopen op. Sommer 
wilde nu deze Joden wegwerken naar Portugal als dank voor hun verdienstelijk 
werk voor de Duitse oorlogvoering, en wendde zich hiertoe met een verzoek 
tot Rauter. Deze vroeg het advies van Fiebig daar deze Joden ‘Geheimnisträger 
der Kriegswirtschaft’ waren. Fiebig voelde er niets voor deze Joden, die precies 
op de hoogte waren met de tekorten aan grondstoffen in Duitsland, naar het 
onbezette buitenland te laten gaan.

procureur-fiscaal: Zij moesten alles opkopen op de zwarte markt. Er 
werd niet gezegd: wij hebben de grondstoffen niet en die moet je nou eens gaan 
zoeken op de zwarte markt. Alles moest opgekocht worden op de zwarte markt. 

advocaat: Zij waren precies op de hoogte met de tekorten…
procureur-fiscaal: Wat op de zwarte markt te krijgen was, daar waren zij 

precies mee op de hoogte.
advocaat: … nou ja, met de behoeften van Duitsland. Er bestond van de 

zijde van het Reichssicherheitshauptamt te Berlijn een voorschrift, dat bui-
tenlanders (de Pimetex-Joden waren Nederlanders!) als ‘Geheimnisträger der 
Kriegswirtschaft’ gedurende de oorlog geen toestemming kregen om naar het 
buitenland te gaan.2 Fiebig achtte hun vertrek dan ook uit veiligheidsoverwe-
gingen niet verantwoord en zijn advies luidde ongunstig. Rauter verzekerde 
hem echter dat er met deze Joden niets zou gebeuren, dat zij in geen geval 
naar Polen zouden worden gezonden. Aan de dood van deze Joden is Fiebig 
dan ook zeker niet in het minst schuldig. Dat Fiebig deze Joden die te veel van 

1  Verklaring van Walther Schieber, 11.11.1948.
2  De Pimetex-Joden hadden op grond van de ‘Elfte Verordnung zum Reichsbürgerge-

setz’ van 25 november 1941 hun Duitse nationaliteit verloren en waren sedertdien 
statenloos. Reichsgesetzblatt, Jahrgang 1941, Teil 1, 722 e.v.
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Rüstungszaken afwisten na hun jarenlange trouwe diensten aan de bezetter, 
niet in de gelegenheid wilde stellen hun aldus verkregen wetenschap aan de 
geallieerden te verkopen, is volkomen normaal. Dat zij blijkbaar toch naar 
Polen zouden zijn gezonden, kon Fiebig niet vermoeden. Immers, de zestien 
Vierjahresplan-Joden, zoals Heymann, Bandermann, Fleischmann, et cetera 
zijn ook niet naar Polen gebracht, maar leven nog. Dit waren de inkopers van 
de Union, die voor vele honderden miljoenen guldens zwart inkochten en er 
zelf dik aan verdienden. Zìj hebben inderdaad Nederland leeggehaald en leeg-
geroofd, en zìj noemden zich Nederlanders! Deze Joden leven nog en naar ik 
vernomen heb, is Heymann zelfs weer sinds geruime tijd vrij.1 Andere Joden 
die zich voor de Duitsers hebben uitgesloofd, is ook niets overkomen. In dit 
verband denk ik bijvoorbeeld aan Schwarz van Schwarz en Polak, die in ruil 
voor zijn eigen vrijheid en die van zijn familie (dit is tenminste nog aanvaard-
baar als excuus) zoetstof en andere zaken in enorme hoeveelheden aan de 
Wehrmacht leverde.2 Dat op een gegeven ogenblik Heymann en Bandermann 
toch gearresteerd zijn, had een andere, zuiver strafrechtelijke, reden die hier 
verder niets ter zake doet. Zo zou ik meer voorbeelden kunnen aanhalen, 
maar het zou te eentonig en veel te onsmakelijk worden. Het enigste wat Fie-
big in deze heeft gedaan is een ongunstig advies geven. Op het uiteindelijk lot 
der Joden had hij niet de minste invloed.

Edelgrootachtbare heren. Het is jaren geleden, dat naar aanleiding van een 
ietwat wild requisitoir van een ambtenaar om [Openbaar Ministerie] in een 
courant de navolgende versie verscheen van de moord op Barbertje onder de 
titel: ‘Naaste Toekomstbeeld’.3

Gerechtsdienaar: Mijnheer de Officier, daar is de man, die Barbertje ver-
moord heeft.

Officier: Die man moet hangen. Hoe heeft hij dat aangelegd?

1  De in Berlijn geboren Jood Ernst Theodor Heymann werd op 14.10.1948 door 
het Bijzonder Gerechtshof Amsterdam wegens (economische) hulpverlening aan 
de vijand veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Zie in dit verband L. de Jong, Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 7, ’s-Gravenhage, 
1976, 221-235; Meihuizen, Noodzakelijk kwaad, 730.

2  Gedoeld wordt op de nv Polak & Schwarz ’s Essencefabrieken in Zaandam. In de 
tweede helft van 1943 viel de bescherming van de familie overigens weg. Directeur 
Dolph Schwarz wist te ontkomen naar Zwitserland, anderen (onder wie de latere 
uitgever Johan Polak) doken onder, en negen familieleden (onder wie de strafrecht-
filosoof Leo Polak) werden omgebracht. Email van mr. Rob Polak jr. aan de auteur, 
14.08.2013. Zie in dit verband Koen Hilberdink, J.B.W.P. Het leven van Johan 
Polak, Amsterdam, 2017, 32-48.

3  De volgende, cursieve passage is bijna geheel ontleend aan het motto van de Max 
Havelaar van Multatuli.
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Gerechtsdienaar: Hij heeft haar in kleine stukjes gesneden, en ingezouten.
Officier: Daaraan heeft hij zeer verkeerd gedaan. Hij moet hangen.
Lothario: Mijnheer de Officier, ik heb Barbertje niet vermoord! Ik heb haar 

gevoed en gekleed en verzorgd. Er zijn getuigen, die verklaren zullen, dat ik ’n 
goed mensch ben en geen moordenaar.

Officier: Man, ge moet hangen! Ge verzwaart Uw misdaad door eigenwaan. 
Het past niet aan iemand, die … van iets beschuldigd is, zich voor ’n goed men-
sch te houden.

Lothario: Maar, mijnheer de Officier, er zijn getuigen, die het zullen bevesti-
gen. En daar ik nu beschuldigd ben van moord…

Officier: Ge moet hangen! Ge hebt Barbertje stukgesneden, ingezouten en 
zijt ingenomen met uzelf… drie kapitale delicten. Wie zijt gij vrouwtje?

Barbertje: Ik ben Barbertje.
Lothario: Goddank! Mijnheer de Officier, ge ziet dat ik haar niet vermoord 

heb!
Officier: Hm… ja… zo! Maar het inzouten?
Barbertje: Nee, mijnheer de Officier, hij heeft me niet ingezouten. Hij heeft 

me integendeel veel goeds gedaan. Hij is ‚n edel mensch.
Lothario: Ge hoort het, mijnheer de Officier, ze zegt dat ik ’n goed mensch 

ben.
Officier: Hm… het derde punt blijft dus bestaan.Hij moet hangen. Hij is 

schuldig aan eigenwaan. Ik beroep mij op het requisitoir van Mr. X voor het 
Haagse Kantongerecht.

(Uit een nog uit te geven toneelstuk)
Edelgrootachtbare heren, mijnheer de procureur-fiscaal. Over het inschake-

len, omschakelen en rationaliseren en exploiteren heb ik mijn oordeel gezegd. 
Over medewerking van verdachte aan de Duitse politiek van plundering, roof 
en leeghalen door het wegvoeren of weghalen, nog wel systematisch, van 
machines, materiaal en edele metalen heb ik naar voren gebracht, hetgeen mijns 
inziens een ander licht doet schijnen op deze niet zo eenvoudige kwestie. Rest 
mij dus af te rekenen met: de eigenwaan. Heb ik de heer procureur-fiscaal goed 
begrepen, dan zit hem die eigenwaan van Fiebig bijzonder hoog. Laat ik trach-
ten dit recht te zetten.

Wie en wat is Fiebig? Fiebig komt uit een goed en gegoed milieu. Zijn vader 
was Landesrentmeister voor de oorlog van 1914-1918, een functie welke over-
eenkomt met de hoogste ambtenaar van financiën in het provinciale bestuur. 
Op 17-jarige leeftijd (in 1916 dus) ging Fiebig als vrijwilliger bij de marine, waar 
hij dienst deed tot het einde van de oorlog. In aansluiting op zijn diensttijd, nam 
hij dienst in het Freikorps om de communistische opstand in het Ruhrgebied 
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helpen te bestrijden.1 In 1919 deed Fiebig eindexamen, dat er tot nu toe bij in 
was geschoten, en het ‘Ingenieurspatent’. Hierna heeft hij twee jaar gestudeerd 
om een examen op economisch gebied te doen, zodat hij zowel als technicus als 
koopman zou kunnen werken. Hij werd procuratiehouder bij een ingenieurs-
bureau te Düsseldorf, een jaar later maakte hij zich zelfstandig, onder andere 
tezamen met de getuige Van de Voort. In 1926 richtte hij een eigen ingenieurs-
bureau op gespecialiseerd op het gebied van ijzergieterij. Dit bureau deed Fiebig 
in 1940 over aan een zijner ondergeschikten.

In 1936 is Fiebig in de directie van de staalgieterij Geweke gekomen, welk 
bedrijf nagenoeg failliet was. Fiebig heeft dit bedrijf weten op te werken tot een 
bloeiend bedrijf door zijn persoonlijke kennis en inzicht en door zelf hard te 
werken. Reeds lang voor de oorlog was hij tot mededirecteur benoemd.

In 1928, dus op 29-jarige leeftijd, was Fiebig reeds bestuurslid van de Verein 
Deutscher Giessereifachleute en als zodanig tevens bestuurslid van de Bund 
technisch-wissenschaftlicher Verbände in Deutschland. Dr. Todt was sedert 
1933 voorzitter van deze Bund. Bij elke internationale bespreking trad Fiebig 
op als secretaris voor het Giessereiwesen. Hierdoor heeft hij als technicus een 
naam verworven die ver buiten Duitsland bekend is. In 1943 werd Fiebig voor-
zitter van de Verein Deutscher Giessereifachleute.

Door zijn bestuursfunctie in de Bund waarvan dr. Todt voorzitter was, kende 
deze Fiebig als technicus bij uitnemendheid. Toen dr. Todt het ministerie für 
Bewaffnung und Munition oprichtte, dacht hij vanzelfsprekend in de eerste 
plaats aan Fiebig als medewerker. Todt ontbood dus Fiebig naar Berlijn en 
maakte hem in juni 1940 tot zijn Beauftragter voor Nederland. Op 6 juni 1940 
kwam Fiebig ten slotte naar Nederland. Deze functie als Beauftragter en alle 
overige functies, welke hij gedurende de oorlog heeft bekleed waren volkomen 
‘ehrenamtlich’, dat wil zeggen: hij ontving hiervoor geen enkel salaris en ook 
geen enkele andere vergoeding, zelfs niet van zijn eigen onkosten. Dit is ook tot 
het einde van de oorlog zo gebleven. Hij nam deze functie dan ook geenszins op 
zich om er beter van te worden, doch uitsluitend om dat hij zich als goed vader-
lander daartoe verplicht gevoelde.

Omdat Fiebig een der bekwaamste technici was, werd hij ook in 1941 naar 
Spanje en Portugal gezonden als technisch deskundige teneinde de wolfram-
voorziening van Duitsland te dekken. In 1944 kreeg Fiebig het toezicht op de 
productie van locomotieven en wagons en de totale reparaties van de Duitse 
spoorwegen in Duitsland en wel in zijn functie (eveneens ehrenamtlich) van lei-

1  Dit is gedeeltelijk onjuist. Fiebig zat in de 3. Marine-Brigade die destijds slag le-
verde in Kiel tegen radicale socialisten en  communisten en in Opper-Silezië tegen 
opstandige Polen.
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der van de Ausschuss Schienenfahrzeuge. Speciaal het Duitse spoorwegnet had 
zwaar te leiden van de geallieerde bombardementen, en doordat de fabrieken 
en werkplaatsen voortdurend stuk gegooid werden, was de instandhouding van 
het spoorwegverkeer een der grootste problemen in Duitsland. Fiebig slaagde er 
in door zijn onvermoeibare energie, zijn technisch inzicht en zijn uitzonderlijk 
organistievermogen tot en met februari 1945 6.800 locomotieven per maand te 
repareren. Dit cijfer is desto sterker, indien men bedenkt dat geheel West-Duits-
land thans slechts 5.700 locomotieven ter beschikking heeft. Om deze zware 
opdracht te kunnen uitvoeren, naast zijn overige werkzaamheden, werd aan 
Fiebig een extra trein ter beschikking gesteld, waarmee hij van de ene plaats 
naar de andere raasde.1

Indien men zich realiseert welk een verantwoordelijkheid op deze man rustte, 
welk een hoeveelheid van taken waarvan elk afzonderlijke voor een gewoon 
mens reeds zeer zwaar zou zijn geweest, is het dan zo vreemd dat een dergelijke 
man er een eigen mening op na houdt en moet men er dan dadelijk het hals-
misdrijf van eigenwaan in zien? De heer procureur-fiscaal heeft gezegd, dat de 
rapporten door Fiebig opgemaakt zo zelfbewust zijn geschreven, dat hij alleen 
daarvoor al een aantal jaren variërend van 5 tot 12 jaren heeft verdiend.

procureur-fiscaal: Wanneer heb ik dat gezegd?
advocaat: Voor de zitting, niet tijdens de zitting.
procureur-fiscaal: Vindt u dat juist om dat te gebruiken als ik u daarbij 

een toelichting gegeven heb? En trouwens heb ik bovendien niet gezegd van 
5 tot 12 jaar, maar ik heb gezegd: voor dit snorkerig rapport verdient Fiebig 
inderdaad tot een straf van 5 jaar veroordeeld te worden. Maar ik heb u daarbij 
uitgelegd, dat dit natuurlijk objectief volkomen quatsch was. Ik vind het meer 
dan schandalig dat u dat hier in een openbare zitting brengt.

advocaat: Waarom heeft Fiebig echter deze rapporten opgemaakt? Om de 
rechercheurs die het onderzoek in zijn zaak hadden, te helpen, die er zonder 
deze hulp zeker niet in waren geslaagd. Na de bevrijding waren er in Nederland 
maar heel weinig mensen die precies wisten wat de Rüstung was en wat het 
verschil tussen de functie van Beauftragter en bijvoorbeeld de Rüstungsinspek-
teur was. Zeer velen wisten waarschijnlijk niet eens de betekenis van het woord 
Rüstung. Van de interne verhoudingen, van de werkwijze en de organisatie van 
het apparaat van Fiebig wist men niets. Dankzij de medewerking van Fiebig op 
dit gebied is men in deze materie thuis geraakt. Fiebig heeft alles zelf moeten 
uitleggen en verklaren. De schema’s welke zich in het dossier bevinden heeft hij 

1  In de eerste versie van Boons pleitnota (van 02.05.1949) volgde hier de zin: “Deze 
extra trein was het salonrijtuig van de Koning van Italië.”
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ook eigenhandig moeten maken. Er was slechts één ding waarin hij pertinent 
weigerde zijn medewerking te geven en dat was het geven van inlichtingen over 
de wijze en omvang der collaboratie van de Nederlandse industrie. Fiebig was te 
veel zakenman, en wel zakenman van groot formaat, om niet te weten hoeveel 
er zowel voor Nederland als voor Duitsland van een toekomstige economische 
samenwerking tussen beide landen afhing. Dat hij niet de enige was die er zo 
over dacht, bewijzen wel de vele handelsbesprekingen met Duitsland gedurende 
de laatste maanden. De toekomstige samenwerking wilde hij niet tevoren stuk 
maken door als Duitser inlichtingen te geven over de aard en omvang van de 
Nederlandse collaboratie, temeer daar per slot van rekening Duitsland ook de 
voordelen van deze collaboratie heeft gehad. Hij heeft mij dan ook steeds ver-
zocht het uiterste te willen doen om te voorkomen dat het tot een openbare 
terechtzitting zou komen. Nu het echter om zijn eigen verdediging gaat, heb ik 
hem er van weten te overtuigen, dat hij niet langer zwijgen mocht. Indien u het 
tweede rapport van Fiebig leest in dossier A1, zult u daaruit duidelijk kunnen 
zien dat Fiebig overal zoveel mogelijk de houding van de Nederlandse industrie 
tracht goed te praten door te wijzen op de bijzonder moeilijke positie, waarin 
zij verkeerde.

Wijst dit alles op eigenwaan? Dat de reputatie van Fiebigs bekwaamheid niet 
alleen binnen de grenzen van zijn eigen land bekend was, moge uit het vol-
gende blijken. Op 15 mei 1945 werd Fiebig gearresteerd te Duitsland en naar 
het kamp Esterwegen gebracht. Hier bleef hij tot 25 januari 1946. Van 25 tot 
29 januari 1946 was hij in het kamp Westertimke. In de tussentijd hadden de 
Engelsen echter niet stilgezeten. Het spoorwegnet in Duitsland was hopeloos in 
de war, men beschikte over te weinig materiaal en de stukke locomotieven en 
wagons konden, althans werden, niet voldoende snel gerepareerd. De Engelsen 
wendden zich dus tot Fiebig om van hem de nodige inlichtingen en aanwijzin-
gen te krijgen. Op verzoek van de Field Information Agency Technical Control 
Commission for Germany (BAOR) te Frankfort/Höchst heeft Fiebig twee zeer 
uitvoerige rapporten gemaakt.

Hij werd hiertoe overgebracht naar Schloss Kransberg (de zogenaamde Dust-
bin) op 29 januari 1946. Bijna een jaar (tot 11 februari 1947) heeft Fiebig daar 
voor de geallieerden gewerkt. De rapporten betreffen: 1. of de economische 
ineenstorting van Duitsland te wijten was aan de uitwerking van de geallieerde 
bombardementen of aan de tekorten aan grondstoffen en materiaal? 2. de ont-
wikkeling van de Duitse locomotief – en wagonconstructie in de oorlog en de 
rationalisatie in deze tak van bedrijf, haar werkwijze en resultaten. Voor het 
voeren van besprekingen werd hij herhaaldelijk per vliegtuig naar Wimbledon 
gebracht. In Schloss Kransberg werd hem gedurende een zekere tijd zijn chef-se-
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cretaresse ter beschikking gesteld voor het verzamelen van gegevens en bewijs-
materiaal.

Het door Fiebig verzette werk was van die aard dat de Amerikanen hem aan-
biedingen hebben gedaan om naar Amerika te komen. Hun belangstelling ging 
vooral uit naar de rationalisatie en de grondstoffenbesparingen en vervangings-
stoffen. Tot tweemaal toe hebben zelfs de Russen hem verzocht het spoorweg-
net van Oost-Duitsland voor hen in orde te maken. Ik zal er nauwelijks aan toe 
te hoeven voegen dat deze aanbiedingen zeer aanlokkelijk werden gemaakt. 
Fiebig wilde echter terug naar zijn eigen fabriek en deze weer opwerken tot 
hetgeen zij voor de oorlog was geweest. Op 24 december 1946 deelde de per-
soneelschef van de fiat (Field Information Agency Technical) hem mede, dat 
hij uit erkentelijkheid en als waardering voor zijn verdienstelijk werk voor de 
Engelsen uit detentie ontslagen was. De afwikkeling der formaliteiten zou nog 
enige weken in beslag nemen, daar de Amerikanen hun toestemming moesten 
verlenen. Dit zou echter alleen een formaliteit zijn. Op 12 februari 1947 werd 
Fiebig hiervoor door Major Walton naar het hoofdkwartier te Bad Oeynhausen 
gebracht. Daar men die dag, naar men zei, de formaliteiten niet klaar kon krij-
gen, werd Fiebig naar Hotel Stadt Vlotho te Vlotho gebracht, waar hij als een 
vorst behandeld werd. De volgende dag kreeg hij de mededeling dat hij in plaats 
van naar huis te gaan naar het kamp Staumühle bij Paderborn moest gaan en op 
23 april 1947 werd hij over de Nederlandse grens gezet. In de tussentijd waren 
de Engelsen namelijk met Fiebig gaan leuren en hoewel van Nederlandse zijde 
de uitlevering niet was gevraagd, er zelfs nimmer naar Fiebig was geïnformeerd, 
hebben de Engelsen kans gezien hem aan Nederland te slijten. Wat de redenen 
hiervan waren, weet ik niet, ik kan er alleen naar gissen. Misschien vonden de 
Engelsen Fiebig te knap en wist hij te veel en wilden zij wel ten eigen voordele 
gebruik van hem maken, doch wilden zij niet dat hij zijn bekwaamheden voor 
zijn eigen land ging gebruiken. Misschien ook waren zij – geheel ten onrechte 
overigens – bang, dat hij toch het Russische aanbod zou aannemen en vonden 
zij het daarom veiliger hem in een Nederlandse gevangenis te weten. Wat er ook 
achter moge hebben gezeten, het is een weinig te bewonderen handelwijze van 
de Engelsen geweest, een nadere kwalificatie zal ik maar achterwege laten.

In Schloss Kransberg genoot Fiebig de meest uitzonderlijke vrijheden: hij 
mocht het kamp verlaten, hij had uit eigen middelen 60.000 Reichsmark, hem 
werd zijn chef-secretaresse G. Dern ter beschikking gesteld die – van alle moge-
lijke geallieerde permits voorzien – heel Duitsland doorreisde om voor het werk 
van Fiebig de nodige gegevens en bescheiden te verzamelen. Ten bewijze hiervan 
leg ik aan uw hof een fotokopie van een dezer permits over alsmede een verkla-
ring van G. Dern.
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Dit is wel een enigszins andere lezing van de Duitse interneringstijd van Fiebig 
dan die volgens welke hij als kok in een kamp zou zijn ondergedoken, welke 
lezing dan ook vanzelfsprekend niet bewezen kon worden.

president: Juffrouw Boon, het gaat wel buiten de dagvaarding.
advocaat: Omdat ik de wijze waarop Fiebig hier gekomen is van groot 

belang acht.
president: Ja, maar het is hem niet tenlastegelegd, niet?
procureur-fiscaal: Heeft u daar bewijzen van?
advocaat: Ja, ik leg een permit over van juffrouw Dern die in opdracht van 

de fiat de bewijsstukken voor de twee rapporten moest halen.
procureur-fiscaal: Goed, maar voor de rest zijn het toch allemaal ver-

onderstellingen. En u zegt daar moet ik maar gissen, waarom de Engelsen dat 
gedaan hebben.

president: Meent u dat dat op zijn strafmaat van invloed kan zijn? 
advocaat: Dat meen ik zeer zeker. Anders zou ik het niet aangehaald heb-

ben.
president: Gaat uw gang.
procureur-fiscaal: Een beetje sensatie is ook niet onaardig, denk ik.
advocaat: Dat weet ik niet, mijnheer de president.
president: Dan gaat u uw gang maar.
advocaat: Edelgrootachtbare heren. Ik ben tot het einde van mijn pleidooi 

genaderd. Laat ik de hoofdmomenten hiervan in het kort nog eens naar voren 
brengen en hiervoor uw speciale aandacht vragen:

1. Zij die boven Fiebig gesteld waren, zijn chefs, zijn òf aan hetgeen verdachte 
nu tenlaste wordt gelegd níet schuldig bevonden (Speer) òf deswegen zelfs niet 
vervolgd (Saur en Schieber). De onder Fiebig staande Außenstellenleiter zijn 
allen op vrije voeten, slechts Gerosa heeft als proefkonijn voor dit geding dienst 
gedaan en diens zaak zal in cassatie nog bekeken moeten worden.

2. Aan Fiebig worden in de dagvaarding twee series van feiten – laat ik het 
zo maar noemen – tenlastegelegd met 1 en 2 aangeduid, dit alles voorafgegaan 
door de kop, houdende allerlei functies waarin Fiebig dus al dat slechts van 1 
en 2 zou hebben gepleegd. Sommige van deze functies hebben met het tenlas-
tegelegde geen enkel of hoogstens een zeer verwijderd verband. Dit plegen, als 
ik het zo noemen mag,  bestaat in een ‘medewerken door uitvoeren of mede 
uitvoeren’, dus een soort deelnemingsvorm, waarbij eenvoudigheidshalve maar 
niet is ingegaan op in casu moeilijke vraagstukken van: mededaderschap, mede-
plegen en medeplichtigheid. Reeds daarom zou de dagvaarding in het gevaar 
van nietigheid komen te verkeren – voor mij, maar niet voor u, een subsidiair 
verweer. Daarmee zou alleen bereikt worden: de mogelijkheid tot een nieuwe 
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dagvaarding, òf wederom onder ogen zien of deze zaak niet op een andere wijze 
had kunnen en moeten worden afgedaan.

3. In de dagvaarding sub 1 de begrippen: inschakelen, omschakelen, ratio-
naliseren en exploiteren. Inschakelen is voor de steller van de dagvaarding wel 
het hoofdbegrip, want dit wordt nog eens extra uitgewerkt: ten dele vrijwillig 
verkregen, ten dele onvrijwillig door bedreiging, et cetera. Vooropgesteld dat 
Fiebig slechts voor een oorlogsmisdrijf kan terechtstaan, lijkt mij de vrijwillig 
verkregen inschakeling reeds moeilijk tot delict te stempelen. Dat dit inscha-
kelen echter slechts betreft niet een actìef begrip, maar een accepteren dat de 
industrie zichzelf inschakelde, hoop ik duidelijk gemaakt te hebben. Onvrij-
willig inschakelen: de heer procureur-fiscaal heeft mij niet kunnen overtuigen 
dat deze heeft plaatsgevonden, omdat die overbodig was bij zoveel medewer-
king, en over de betrouwbaarheid van verklaringen van getuigen die zelf te veel 
schoon te poetsen hebben, heb ik reeds mijn mening te kennen gegeven. De 
zinsnede “welke inschakeling nimmer zou zijn verkregen” et cetera ga ik liever 
stilzwijgend voorbij. Hoogstens de opmerking: Fiebig is nìet de oorzaak van de 
Tweede Wereldoorlog! Ja, als die er niet geweest was, dan waren wij allen hier 
thans niet. Maar om dat nu aan Fiebig te verwijten…

4. In een dagvaarding woorden gebruiken, waarvan de betekenis voor ver-
dachte en ook voor mij niet duidelijk zijn, maakt die dagvaarding tot een obscuur 
libel. Wat betekent hier: inschakelen, omschakelen, rationalisatie, exploitatie? 
Ik laat aan u, edelgrootachtbare heren, over te beslissen hoe bijvoorbeeld ratio-
naliseren ooit een strafbaar feit kan zijn.

5. In punt 2 ook weer die vage omschrijving: medewerken door uitvoeren en 
dan nog wel: van de Duitse politiek. Mag ik nog eens duidelijk zeggen: Rijks-
minister Speer – en als wij van politiek gaan praten, mag ik toch zeker naar de 
betrokken personen wijzen – is in Neurenberg nìet schuldig bevonden aan die 
politiek, de medewerking daaraan of hoe dat anders in de taal en stijl van de 
onderhavige dagvaarding zou moeten worden uitgedrukt. Trouwens: Speer en 
ook Fiebig zijn mensen der industrie en op het gebied van de politiek boterde 
dat niet zo erg met de wel politiek ingestelde collega-ministers, zodat Speer ten 
slotte ook de orders van Hitler saboteerde. Laat ik er tevens nog eens op wijzen: 
al die euvele dingen aan Fiebig in punt 2 verweten zijn pas na Dolle Dinsdag 
begonnen.

6. Dat het anders werd na Dolle Dinsdag is volkomen logisch en begrijpelijk. 
De tegen Nederland gevoerde ‘aanvalsoorlog’ uit de kop der dagvaarding wordt 
van Duitse zijde bezien nu een zo goed mogelijk verdedigen van het aan alle 
kanten besprongen vaderland. Alles wat tot dusverre zo vrijwillig voor de lands-
vijand heeft gezorgd en gewerkt, dreigt bedrijfsklaar in handen van de gealli-
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eerden te vallen die in zover gehandicapt zijn, dat zìj alles moeten aanvoeren. 
Nu gaat de oorlogsnoodzaak spreken, niet een politiek. De Wehrmacht begint: 
opblazen van voor de oorlogvoering belangrijke objecten. En nu volgt Fiebig 
het voorbeeld van Speer en verzet zich tegen iets wat hoogstens een twijfelachtig 
oorlogsmisdrijf zou kunnen heten. Dan liever weg met de machines, producten 
en grondstoffen.

7. Er is in Nederland na Dolle Dinsdag veel weggehaald, maar met heel veel 
van dit alles – en dat zijn meerdere tientallen, ja zelfs honderdtallen, in waarde 
– heeft Fiebig praktisch niets uitstaande. Het is zo gemakkelijk: een leeggeroofd 
land en dan dé dader laten terechtstaan. Vele Duitse instanties hebben zich na 
september 1944 beziggehouden met machines en materiaal te vorderen, zoals 
bijvoorbeeld het Feldwirtschaftskommando, de rijkscommissaris, de Wehr-
macht, et cetera, et cetera.

8. Fiebig had niets te maken met de Rüstungsinspektion. Deze stond tot 1943 
onder de Wehrwirtschafts- und Rüstungsstab van het okw en na 1943 onder 
het Rüstungsamt van Speer. Fiebig daarentegen stond als Beauftragter onder 
het Technische Amt en als Rüstungsobmann onder het Rüstungslieferungsamt. 
De gevallen waarin dus over Rüstungsinspektion wordt gesproken (viceadmi-
raal Lamprecht) hebben niets met Fiebig te maken. De Rüstungsinspektion is 
niet in september 1944 opgeheven, maar is tot het einde van de oorlog blijven 
bestaan, weliswaar met een kleinere bezetting, maar als zelfstandig apparaat 
onder dr. Gladow.

9. Fiebig had niets uitstaande met de arbeidsinzet.
10. Fiebig had geen enkele executieve bevoegdheid. Hij trad zuiver op als vak-

man voor het oplossen van vraagstukken van technische aard.
11. Fiebig heeft grote schade aan de Nederlandse volkshuishouding weten 

te voorkomen door te verhinderen dat de haveninstallaties te Amsterdam, de 
sluizen te IJmuiden, et cetera werden opgeblazen. 

Ik moet dan ook nu de vraag stellen of het niet tijd wordt Fiebig vrij te laten. 
Hij heeft nu ruim twéé jaar in de Cellenbarakken (sedert 23 april 1947) door-
gebracht, en wat dat voor een werkzaam man als Fiebig moet betekenen, zal u 
wel duidelijk zijn. Zo hij al voor een straf in aanmerking zou kunnen komen 
– iets wat mij uitgesloten lijkt – dan kan het toch kwalijk een zwaardere straf 
zijn dan de tijd reeds in detentie doorgebracht. Een strafbaar feit te vinden dat 
met het hier tenlastegelegde vergeleken kan worden, lijkt mij een onoplosbaar 
probleem. Nadat Fiebig door onze bondgenoten groot onrecht was aangedaan, 
staat hij nu hier terecht, niet ter wille van persoonlijke daden maar ter wille van 
de door hem beklede functies.

Ik verzoek dan ook uw hof de onmiddellijke invrijheidstelling van Fiebig te 
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willen gelasten. Mocht uw hof onverhoopt een andere mening zijn toegedaan, 
dan verzoek ik u bij uw sententie mij het recht tot cassatie te willen verlenen.

procureur-fiscaal: Ik heb daarop niets meer te zeggen, mijnheer de pre-
sident, alleen dat ik uit de aard der zaak bezwaar heb tegen de onmiddellijke 
invrijheidstelling, gezien mijn eis.

president: Dank u wel. Mijnheer Fiebig staat u eens op. Hebt u nog iets toe 
te voegen aan hetgeen uw raadsvrouw heeft gezegd?

fiebig: Ob ich noch dazu etwas zu sagen habe?
president: Ja.
fiebig: Ganz kurz, Herr Präsident.
president: Gaat uw gang.
fiebig: Darf ich es vorlesen?
president: U mag het voorlezen, u mag precies doen wat u goed vindt.
fiebig: Nach den Ausführungen meiner Advokatin will ich mich auf die Stel-

lungnahme zu einer grundsätzlichen Frage beschränken, die der anständigen 
Pflichterfüllung. Sie stand für mich als Leitmotiv in meinen Handlungen im 
Vordergrund. Ich glaube, kein Staat in dieser Welt kann auf einige unabding-
bare sittliche Grundsätze seiner Bürger ihm, das heißt dem Staat, gegenüber 
verzichten. Einer der wesentlichsten Grundsätze für die Erhaltung der Staats-
raison ist die Pflichterfüllung dem Staat gegenüber besonders in Notzeiten, wie 
sie ein Krieg darstellt. Anders würde dieser Staat sich von vornherein selbst 
aufgeben. Die Frage der Pflichterfüllung stellt jeden mit einer Verantwortung 
Belasteten vor oft unlösbare Entscheidungen, wenn er sich bemüht, dem Geg-
ner weitgehend gerecht werden zu wollen. Wir wissen, dass der Krieg seine 
eigenen Gesetze hat, die es unmöglich machen, bei verscheidenen Auffassun-
gen dem Gegner so gerecht zu werden, dass er immer zufrieden ist. Es gibt 
geschriebene und ungeschriebene Gesetze, über deren Auslegung sich selbst die 
Sachverständigen niemals einig wurden und es auch wohl in Zukunft nicht wer-
den. Aus den unterschiedlichen Kommentaren der bedeutenden internationalen 
Rechtslehrer dazu wissen wir das. Es kann also in solchen strittigen Fragen 
wohl nur davon ausgegangen werden, ob jemand Urheber und Veranlasser einer 
strittigen getroffenen Entscheidung ist und ob er sie nach sorgfältiger Prüfung 
der in diesem Zeitpunkt geltenden Rechtsgrundsätze erlassen hat. In meiner 
Stellung als ausführendes Organ beziehungsweise Übermittler von Anweisun-
gen und Befehlen durfte ich nach meinen Erfahrungen mit Recht annehmen, 
dass mein Minister, meine Amtschefs und General Schindler vom ob [Ober-
befehlshaber] West diesen Grundsatz nicht verletzt haben. Darüber hinaus hat 
das höchste internationale Gericht in Nürnberg in seinen Untersuchungen das 
auch festgestellt und keinen dieser Verantwortlichen dafür bestraft, was hier 
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Anlass zu einer Anklage ist. Ich habe seinerzeit die mir gestellten Aufgaben 
geglaubt im Einklang mit den geltenden internationalen Grundsätzen in selbst-
verständlicher Pflichterfüllung durchführen zu müssen. Ich habe mich dabei 
bemüht, alle vermeidbaren Härten auszuschalten und habe übergriffe, die ich 
als solche erkannte, unter Einsatz meiner Person zu verhindern versucht. Ich bin 
selbst dagegen vorgegangen, wie Sie das zum Beispiel aus der Angelegenheit der 
Sprengung der Häfen, der Werften und so weiter ersehen haben.

Ich bedauere es zutiefst, wenn von mir ungewollt, aus der Kriegslage heraus 
den Niederlanden oder einzelnen seiner Bürger Schaden entstanden ist. Ich darf 
Ihnen versichern, dass dies niemals in bewusster Absicht geschehen ist. Sie, 
Hoher Gerichtshof, sind dafür eingesetzt worden, die Frage der Pflichterfüllung 
der Bürger Ihres Landes während des Krieges zu überprüfen und gegebenen-
falls zu berechten. Als aktiver Widerständler während der Ruhrbesetzung 1923 
habe ich Verständnis für diesen Auftrag. Ich glaube aber auch an Sie appellieren 
zu dürfen, mich mit den gleichen Maßstäben zu messen, die Sie in der Frage der 
anständigen Pflichterfüllung an die Bürger Ihres eigenen Landes legen. In den 
Vertrauen an ein für alle gleiches Recht erwarte ich Ihre Entscheidung.

president: Dan wordt nu de zitting geschorst, zodat de leden van het hof 
zich kunnen beraden over de onmiddellijke invrijheidstelling.

Heropening van de zitting: het verzoek tot onmiddellijke invrijheidstelling 
wordt afgewezen. Het onderzoek wordt door de president gesloten verklaard en 
de uitspraak wordt bepaald op 28 juni 1948 om 14.00 uur. 

De terechtzitting is gesloten.
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Sententie van het Bijzonder Gerechtshof 1

No. 4420 der Rol  Rotterdam, de 28e Juni 1949
in naam der koningin 

Het Bijzonder Gerechtshof te ’s-Gravenhage, zittinghoudende te Rotterdam, 
5e Kamer, heeft de navolgende sententie gewezen in de zaak van:

De procureur-fiscaal tegen:
Richard Hermann Robert Franz FIEBIG (abusievelijk gedagvaard als Richard 

Fiebig), geboren te Kiel 9 November 1899, van beroep ingenieur, wonende te 
Hiddesen (Dld.), thans in bewaring in de Cellenbarakken te Scheveningen, Ver-
dachte.

Het Bijzonder Gerechtshof;
Gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek;
Gehoord de vordering van de Procureur-Fiscaal;
Gehoord de verdachte, bijgestaan door mejuffrouw Mr. I. Boon, advocaat te 

’s-Gravenhage;
Overwegende, dat aan verdachte is ten laste gelegd:
dat hij in het tijdvak Mei 1940-Mei 1945 in Nederland, opzettelijk tijdens de 

door Duitsland o.a. tegen Nederland gevoerde aanvalsoorlog, in Duitse krijgs- 
en/of staatsdienst werkzaam zijnde als Beauftragte[r] des Reichsministers 
für Bewaffnung und Munition, als Vorsitzer des Sparstoff-Ausschusses later 
genaamd Sparstoff-Kommission, als Leiter of Vorsitzer der Gauhauptstelle 
Technik, als Haupt der Hauptabteilung Technik des General-Kommissariats 
für Finanz und Wirtschaft, als Vorsitzer des Beirates der Zentral-Auftrag-Stelle 
[Zentralauftragstelle], als Rüstungs-Obmann, als Vorsitzer der Rüstungs- und 
Beschaffungs-Kommission, als Stellvertreter des General-Kommissars für 
Finanz und Wirtschaft, voor wat betreft de Hauptabteilung Wirtschaft en de 
Hauptabteilung Sozial[e] Verwaltung, als Beauftragte[r] für die Niederlande 
des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion, in deze functies of in 
een of meer dezer functies en/of in een of meer andere functies met schending 
van de wetten of gebruiken van de oorlog;

1  Vermeldenswaard is dat de sententie vele slordigheden bevat: de interpunctie ram-
melt regelmatig, woorden (soms zelfs zinsdelen) in citaten zijn weggevallen, en 
namen van Nederlandse en vooral Duitse personen en instellingen zijn veelal fou-
tief geschreven. Bovendien staan er ook inhoudelijke fouten in en wijkt de sententie 
zelfs hier en daar af van het woordelijk procesverslag. De slordigheden zijn van-
wege de leesbaarheid verbeterd.
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1. heeft medegewerkt ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel en ten 
behoeve van de Duitse oorlogsvoering door uit te voeren of mede uit te voe-
ren voor wat zijn arbeidsterrein betrof de Duitse politiek van inschakeling in 
verband met de door Duitsland gevoerde oorlog van het bedrijfsleven en van 
de bedrijven in de bezette gebieden ten dienste dier oorlogsvoering aan de 
inschakeling en omschakeling alsmede aan de rationalisering en exploitatie 
van het gehele Nederlandse bedrijfsleven of van een deel van het Nederlandse 
bedrijfsleven en van vele of meerdere Nederlandse bedrijven, voor zover uit 
een Duits oogpunt voor de Duitse oorlogsvoering van belang, ten dienste van 
de Duitse oorlogsvoering, welke inschakeling ten dele vrijwillig in het belang 
van de Nederlandse industrie, van de Nederlandse bedrijven en van Nederlan-
ders werd verkregen, ten dele onvrijwillig door de dreiging van bedrijfssluiting 
of van andere zakelijk en/of persoonlijk schadelijke of nadelige maatregelen 
en door de nood der oorlogsomstandigheden, welke inschakeling nimmer zou 
zijn verkregen indien Nederland niet tengevolge der oorlogshandelingen was 
gaan behoren tot door en – naar de mening van de Duitse overheid tevens – ten 
behoeve van Duitsland bezet gebied en wel zonder enige rechtens redelijker-
wijze aanvaardbare grond met name anders dan ter voorziening, althans ver 
uitgaande boven de voorziening in de behoeften van het Duitse bezettingsle-
ger in Nederland;

2. heeft medegewerkt ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel en ten 
behoeve van de Duitse oorlogsvoering door uit te voeren of mede uit te voeren 
voor wat zijn arbeidsterrein betrof de Duitse politiek van plundering, roof en 
leeghalen, in verband met de door Duitsland gevoerde oorlog, van de bezette 
gebieden – aan het wegvoeren of weghalen naar Duitsland van goederen in 
Nederland aanwezig, behorende aan Nederlandse eigenaren en niet aan de 
Nederlandse Staat, welk wegvoeren en weghalen vanwege  de Duitse bezetter 
systematisch geschiedde ten nadele van de Nederlandse volkshuishouding en 
ten nadele van de eigenaars of bezitters, zonder hun toestemming en zonder 
enige rechtens redelijkerwijze aanvaardbare grond, zijnde mede als gevolg van 
zijn – verdachtes – handelen machines en materiaal en edele metalen naar Duits-
land weggevoerd in totaal voor een waarde van meerdere millioenen guldens, 
althans in totaal voor een zeer grote waarde;

Overwegende, dat de woorden “Mei 1940-Mei 1945”, in de dagvaarding ver-
meld, overeenkomstig de kennelijke bedoeling van de steller der dagvaarding 
omschrijven het tijdvak vanaf 15 Mei 1940 tot en met 14 Mei 1945, zodat het 
Hof aan die woorden deze uitlegging geeft; 

Overwegende, dat met betrekking tot de functies, welke verdachte tijdens de 
oorlog heeft uitgeoefend, verdachte ter terechtzitting zakelijk gerelateerd heeft 
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verklaard dat hij in het tijdvak Mei 1940 – Mei 1945 de navolgende functies 
heeft gehad:

Beauftragter des Reichsministeriums für Bewaffnung und Munition,
Vorsitzer des Sparstoff-Ausschusses,
Vorsitzer der Gauhauptstelle Technik,
Haupt der Hauptabteilung Technik des General-Kommissariats für Finanz 

und Wirtschaft,
Vorsitzer des Beirates der Zentralauftragstelle sedert 1943,
Rüstungsobmann,
Vorsitzer des Rüstungs- und Beschaffungskommission,
Vertreter des General-Kommissars für Finanz und Wirtschaft, voor wat 

betreft Hauptabteilung Wirtschaft en de Hauptabteilung Sociale Zaken, beide 
sedert September 1944,

Beauftragter für die Niederlanden des Reichsministers für Rüstung und 
Kriegsproduktion, hetgeen hetzelfde was sedert 1943 als Beauftragter des 
Reichsministers für Bewaffnung und Munition;

dat hij deze functies in Nederland heeft uitgeoefend;
dat gedurende gemeld tijdvak tussen Duitsland en Nederland een oorlogstoe-

stand bestond;
dat hij tot Mei 1940 als militair ( Vizewachtmeister) in dienst is geweest, doch 

met verlof was en omstreeks Mei 1940 uit de militaire dienst is ontslagen;
dat hij sedertdien Beauftragter van Todt was;
dat bovengenoemde functies civiele en geen militaire waren;
Overwegende, dat de Voorzitter ter terechtzitting mededeling heeft gedaan 

van een ambtsedig proces-verbaal, gesloten 19 Januari 1949, van Cornelis 
Johannes Walder en Petrus van Aalst, respectievelijk adjudant en rechercheur 
van politie te ’s-Gravenhage, en beiden tevens onbezoldigd rijksveldwachter 
te ’s-Gravenhage, alsmede van een viertal bij dit proces-verbaal behorende 
schema’s, gemerkt bi-a, bi-b, bi-c, bi-d, welk proces-verbaal onder meer als 
gelijkluidende verklaring van de beide verbalisanten inhoudt:

In Mei 1940 werd Fiebig door Dr. Todt naar Berlijn ontboden en werd door 
deze belast om als diens vertegenwoordiger naar Nederland te gaan. Op 5 Juni 
1940 kwam Fiebig daarop als vertegenwoordiger van Dr. Todt in Nederland. 
Dr. Todt was leider van het in Maart 1940 in Duitsland ingestelde ministerie van 
Bewapening en Munitie en was als zodanig met de leiding van het bewapenings-
programma in Duitsland belast. In het begin slechts voorzover het de uitrusting 
van het leger betrof. Vanaf Juni 1943 kwam daarbij die voor de Kriegsmarine 
en het midden van 1944 ook die voor de Luftwaffe. Als vertegenwoordiger van 
Dr. Todt kreeg Fiebig dus de taak toegewezen om de Nederlandse industrie en 
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wel in het bijzonder de voor de oorlogsvoering zeer belangrijke ijzer- en staalin-
dustrie hier te lande voor de Duitse oorlogsvoering te benutten.

Schema BI-A stelt voor de organisatie van Fiebig zoals deze was gedurende de 
periode 1940-1941. Gedurende deze periode trad Fiebig op als Beauftragter des 
Reichsministers für Bewaffnung und Munition (Dr. Todt).

Naast Beauftragter des Reichsministers für Bewaffnung und Munition was 
Fiebig gedurende deze periode Voorzitter van de Sparstoffausschuss.

Eind 1942 werd Fiebig naast zijn reeds bestaande positie van Beauftragter 
des Reichsministers für Bewaffnung und Munition en voorzitter van de Spar- 
und Austauschstoffe Commission [Sparstoffausschuss] tevens benoemd tot 
Rüstungs-obmann, en was als zodanig rechtstreeks vertegenwoordiger van het 
Rüstungslieferungsamt van het Reichsministerium für Bewaffnung und Muni-
tion te Berlijn.

In de loop van het jaar 1943 en wel 29 October 1943 werd het Reichsminis-
terium für Bewaffnung und Munition te Berlijn gereorganiseerd en werd dit 
onderverdeeld in 9 Ämter. Hierbij werd alles wat betrekking had op de oorlogs-
productie in Duitsland bij dit Ministerie ondergebracht. Reeds op 1 Maart 1943 
was in Duitsland in elke zogenaamde Wehrkreiss een Rüstungs-Kommission 
ingesteld. De voorzitters van deze commissie werden benoemd door de sedert 
15 Februari 1942 in de plaats van Dr. Todt gekomen prof. A. Speer. In deze 
commissies hadden ook zitting de in elke Wehrkreis benoemde Rüstungsob-
mann. Op 5 Juli 1943 werd een gelijke commissie onder de naam Rüstungs- und 
Beschaffung[s] Kommission ingesteld voor het bezette Nederland. Fiebig kreeg 
in deze commissie zitting in zijn hoedanigheid van Rüstungs-obmann hier te 
lande, terwijl hij tevens tot voorzitter werd benoemd.

Vanaf 29 October 1943 wordt dan de naam van het Ministerium für Bewaff-
nung und Munition in Duitsland veranderd in Reichsministerium für Rüstung  
und Kriegsproduktion. 

Bij de instelling op 5 Juli 1943 van de Rüstung[s-] und Beschaffungs Kom-
mission werd tevens bepaald, dat de Zentral Auftragstelle tot een Dienststelle 
van deze commissie werd omgevormd. De Voorzitter van de Rüstungs[-] und  
Beschaffungs Kommission (Fiebig) werd daarbij tevens benoemd tot voorzitter 
van de Beirat van de Zentralauftragstelle.

Vrijwel gelijktijdig met de reorganisatie in het Ministerie te Berlijn werden 
aldaar ter grotere concentratie van krachten de tot dan toe zelfstandige afdelin-
gen tezamen gevoegd. In aansluiting hierop vond eenzelfde concentratie plaats bij 
het Rijkscommissariaat hier te lande en werden in het raam der gelijkschakeling 
met de indeling van diverse afdelingen van het ministerie te Berlijn de tot dan toe 
zelfstandige afdelingen in het Rijkscommissariaat en wel de afdelingen Abt. Bau-
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wesen, Landstrassenbevollmächtiger, de Bevollmächtigter für den Wasserstras-
senbau en de Sparstoff-Kommissar tot een zelfstandige Abteilung verenigd en wel 
als Hauptabteilung Technik, welke afdeling werd ingedeeld bij de General-Kom-
missar für Finanz und Wirtschaft (Dr. Fischböck). Hoofd hiervan werd Fiebig.

Op 18 Augustus 1944 werd Fiebig als plaatsvervanger van Fischböck, belast 
met de dagelijkse leiding van de Hauptabteilung Wirtschaft en van de Hauptab-
teilung Sozial[e] Verwaltung;

Dat voorts het voormelde schema, gemerkt BI-D vermeldt, dat Fiebig aan het 
hoofd stond van de Gauhauptstelle Technik im Arbeitsbereich der N.S.D.A.P.;

Overwegende, dat verdachte, met betrekking tot de sub 1 in de dagvaarding 
omschreven feiten, ter terechtzitting, zakelijk gerelateerd, heeft verklaard:

dat in Duitsland maatregelen zijn genomen om het bedrijfsleven en de bedrij-
ven ten dienste van de oorlogsvoering in te schakelen; dat uiteraard in het bij-
zonder van het Reichsministerium für Bewaffnung und Munition de taak was 
om het bedrijfsleven aldus te regelen, dat dit zoveel mogelijk dienstbaar werd 
gemaakt aan die oorlogsvoering;

dat daartoe het gebruik van materiaal zoveel mogelijk moest worden beperkt, 
de bedrijven moesten worden gerationaliseerd, voor de oorlogsvoering niet nut-
tige bedrijven moesten worden uitgeschakeld of omgeschakeld, het vervaardi-
gen van producten, welke niet voor de oorlogsvoering van belang waren, moest 
worden tegengegaan en van wel voor oorlogsvoering van belang zijnde produc-
ten worden bevorderd;

dat de eisen, die een totale oorlog stelt, mede brachten, dat aldus het gehele 
bedrijfsleven in Duitsland ten dienste der oorlogsvoering van hogerhand is inge-
schakeld;

dat na de bezetting van Nederland hij, verdachte, in het bijzonder als Beauf-
tragter van den Reichsminister für Bewaffnung und Munition naar Nederland 
is gezonden met de opdracht het Nederlandse bedrijfsleven zo goed als mogelijk 
was onder de moeilijke omstandigheden, die de oorlog medebracht, gaande te 
houden, ook in het belang van dit bezette gebied zelf;

dat hij inderdaad bij het uitoefenen van de bevoegdheden, die hem gegeven 
waren, het belang van de Nederlandse volkshuishouding niet uit het oog heeft 
verloren, maar hij uiteraard als Duitser, wanneer hij een keuze moest doen 
tussen het Duitse belang en een daarmede strijdig Nederlands belang, aan het 
Duitse belang de voorkeur heeft gegeven;

dat zijn opdracht was maatregelen te bevorderen ten aanzien van het Neder-
landse bedrijfsleven, zoals in Duitsland reeds genomen waren, welke mede-
brachten, dat het Nederlandse bedrijfsleven zou worden gerationaliseerd ten 
behoeve van de Duitse oorlogsvoering en het Duitse oorlogspotentieel werk-
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zaam zoude zijn, de grootste zuinigheid wat materiaalverbruik betreft zou wor-
den in acht genomen en productie, die niet voor Duitslands oorlogsvoering van 
nut was, zoveel mogelijk zou worden tegengegaan;

dat het Nederlandse bedrijfsleven inderdaad ingeschakeld is in verband met 
de door Duitsland gevoerde oorlog en de Nederlandse bedrijven omgeschakeld 
zijn op oorlogsproductie, alsmede gerationaliseerd zijn; dat vele bedrijven, die 
niet of minder belangrijk waren voor de oorlogsproductie, zijn komen stil te 
liggen en zijn gesloten of omgeschakeld;

dat zijn taak om voormelde politiek van inschakeling van het Nederlandse 
bedrijfsleven ten behoeve van de Duitse oorlogsproductie te bevorderen hem  
geen moeilijkheden heeft gegeven, ofschoon hij geen uitvoerende macht had, 
doordat in het algemeen de Nederlandse bedrijven geen bezwaar maakten, ook 
al tengevolge van het feit dat zij bij gebreke van opdrachten en materiaaltoe-
wijzingen van de zijde der Duitsers, van wie zij tengevolge van de oorlog en de 
bezetting geheel afhankelijk waren, anders gedoemd waren te sluiten en wel-
licht ten gronde te gaan en omdat zij maatregelen ten aanzien van hun arbeiders 
konden verwachten, waartegen hij zich overigens ook in het belang der produc-
tie steeds heeft verzet;

dat de politiek van inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven geboden 
was door de Duitse oorlogsnoodzaak;

dat de resultaten van deze politiek niet alleen de voorziening van het bezet-
tingsleger ten goede kwamen, maar daarboven uit ook aan de gehele Duitse 
oorlogsvoering;

dat hij zich vergaand ingelaten heeft met de fabrieken van Philips, omdat deze 
van een buitengewone waarde waren voor de oorlogsproductie;

Overwegende, dat de Voorzitter ter terechtzitting heeft medegedeeld de korte 
inhoud van een brief van 5 October 1948 van het Hoofd van het Bureau Coör-
dinatie, Mr. J.M.C. Romeijn en van een daarbij gevoegd rapport betreffende 
de vonnissen op 29 en 31 Juli 1948 te Neurenberg door United States Military 
Tribunals gewezen in de zogenaamde I.G. Farben en Krupp Cases, welk rapport 
onder meer als overwegingen en vaststellingen in genoemde cases het navol-
gende inhoudt:1

1  Het rapport van Romeijn bevatte een compilatie van de twee vonnissen en werd als 
bijlage gevoegd bij circulaire dgbr, Bureau Coördinatie, no. 2145, 05.10.1948, in 
niod, 271b, 62. De hier geciteerde passages zijn alle uit het vonnis inzake Krupp, 
met uitzondering van het door mij gecursiveerde gedeelte uit het vonnis inzake IG 
Farben. Zij zijn gepubliceerd in Law Reports of Trials of War Criminals. Selected 
and prepared by the United Nations War Crimes Commission. Vol. x, The I.G. 
Farben and Krupp Trials, London, 1949, 18; 50; 90-91. Ondanks het feit dat Ro-
meijn allerminst nauwkeurig citeerde, is haar weergave hier overgenomen. 
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dat geconstateerd (werd):  “There was a systematic plunder of public and 
private property”,

en dat de bezette gebieden door Duitsland “were exploited for the German 
war effort in the most ruthless way, without consideration of the local economy, 
and in consequence of a deliberate design and policy.” […] “In these instances 
in which Farben dealt directly with the private owners, there was the ever-pre-
sent threat of forceful seizure of the property by the Reich or other [similar] 
measures, such, for example, as witholding licenses, raw materials, the threat 
of uncertain drastic treatment in peace-treaty negotiations, or other effective 
means of bending the will of the owners. The power of the military occupant 
was the ever-present threat in these transactions, and was clearly an impor-
tant, if not a decisive factor.”

“There was in truth a systematic ‘plunder of public or private property’, 
which was criminal under Article 6 (b) of the Charter. The methods employed 
to exploit the resources of the occupied territories to the full varied from coun-
try to country. In some of the occupied countries in the East and the West, this 
exploitation was carried out within the framework of the existing economic 
structure. The local industries were put under German supervision, and the 
distribution of war materials was rigidly controlled. The industries thought to 
be of value to the German war effort were compelled to continue, and most of 
the rest were closed down altogether. Raw materials and the finished products 
alike were confiscated for the needs of the German industry.”

“Throughout the period of the German occupation the Netherlands indus-
tries were forced to produce for the German war economy. By 1942 the so-cal-
led Lager Aktion program was underway, under which the produce of the 
Dutch firms was seized and held for shipment to Germany. This covered, in 
the main, the period from 1942 to September 1944 which may be referred to 
as the first phase of organized spoliation. The branch office at Rotterdam of 
Krupp Eisenhandel had sold Krupp products for many years in Holland and 
knew where many of these materials were located. The German authorities 
were informed and seized these products which included goods owned by 
the Board of Works, the Municipal Gas Works of Dutch municipalities, and 
several private firms. These municipal and private enterprises were compelled 
to deliver these confiscated materials to various depots in Holland from which 
they were transported […] and shipped to Germany. The prices for these 
goods were arbitrarily set by the German authorities without the consent or 
approval of the Dutch owners. During this phase of the spoliation policy the 
Krupp subsidiary Dutch company shipped to Germany about 16,000 tons of 
confiscated materials which consisted largely of fire-tubes, iron for reinforced 
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concrete and shaped iron, a considerable portion of which reached the Krupp 
firms. 

The second phase covers the period of September and October 1944 when 
it was thought that the Allied troops would soon liberate the Netherlands and 
that therefore sufficient time would not be available for the complete removal of 
industrial machinery and materials. Hence, only valuable machines and first-
class materials were taken.

The third phase lasted from November 1944 until May 1945 during which 
time the Allied armies were held by the German Army after only a small por-
tion of the Netherlands had been liberated. During this period a systematic 
plunder of public and private property was carried out.”; 

Overwegende, dat ter terechtzitting de navolgende getuigen, zakelijk gerela-
teerd, hebben opgegeven en verklaard:

1. Willem Ernst August de Graaff: 
dat het Reichsluftfahrtministerium gedurende de bezetting een aantal malen 

Verwalters gestuurd heeft om te proberen N.V. Philips in het gareel van de 
oorlogsproductie te brengen en door Goering persoonlijk een Verwalter is aan-
gesteld;

dat deze Verwalters tegen de wil van Philips door de Duitsers werden aange-
steld; 

dat herhaaldelijk op de leiding van Philips pressie is uitgeoefend en directie en 
employés van Philips bedreigd zijn door de Duitsers ten einde Philips te dwingen 
ten behoeve van de Duitse oorlogsproductie te werken en aldus Philips inder-
daad is ingeschakeld in die productie ten behoeve van de Duitse oorlogsvoering, 
ofschoon directie en employés het mogelijke deden om aan die inschakeling 
haar effect zoveel mogelijk te ontnemen en de resultaten van die inschakeling 
voor de Duitsers zo ongunstig mogelijk te maken;

dat het niet bij dreigen bleef en bijvoorbeeld de Heer Philips twee maal in 
arrest is gesteld door de Duitsers;

dat de bedreigingen soms algemeen luidden en ernstige gevolgen in het voor-
uitzicht stelden van niet-gevolggeven aan de Duitse wensen, soms bestonden 
in de mededeling, dat de gehele directie zou worden gearresteerd dan wel dat 
bedrijfssluiting en overneming door de Duitsers in het uitzicht werden gesteld;

dat Philips slechts gedwongen en onvrijwillig voor de Duitse oorlogsproduc-
tie heeft gewerkt;

dat de gedwongen vervaardigde productie van Philips niet uitsluitend en zelfs 
niet voornamelijk was voor de voorziening in de behoeften van het bezettings-
leger;

dat de Heer Philips wist, dat verdachte was degeen, die achter de opdrachten 
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aan de N.V. Philips stond en van wie de dreiging uiteindelijk uitging, al had hij 
deze niet uitgesproken;

dat de gebruikelijke term bij Philips was: “anders zou Fiebig dit of dat doen”;
2. Carl Heinrich Teschmacher:
dat hij voor en tijdens de bezetting was directeur van de scheepswerf Wil-

ton-Fijenoord, waar reeds voor de oorlog oorlogsmateriaal en veel voor oor-
logsvoering bruikbare goederen werden vervaardigd; dat terstond na de bezet-
ting in Mei 1940 de Duitsers verlangd hebben, dat de productie ten behoeve van 
de Duitse oorlogsvoering zoude voortgaan, dat Wilton-Fijenoord de oorlogsop-
drachten van de Duitsers ook wanneer het wapens betrof zou uitvoeren en dat 
het bedrijf zoveel mogelijk op de Duitse oorlogsproductie zou worden ingesteld;

dat hij, getuige, en andere Nederlandse leiders van de metaalindustrie geaar-
zeld hebben of het wel geoorloofd was oorlogstuig voor de vijand te maken;

dat getuige zeker niet er over gedacht zou hebben daaraan zijn medewerking 
te verlenen, wanneer hij niet gemeend had, dat bij weigering hetzij de fabriek 
gesloten zou worden en de arbeiders in grote moeilijkheden zouden geraken 
evenals de Nederlandse volkshuishouding in het algemeen, hetzij de Duitsers de 
fabriek zelf zouden exploiteren;

dat in Mei 1940 getuige besprekingen heeft medegemaakt onder meer met 
Generaal Winkelman, waarbij overleg is gepleegd omtrent de vraag of men aan 
de eisen van de Duitsers gevolg mocht en moest geven; dat na dit overleg Wil-
ton-Fijenoord geheel voor de vijand in het belang van diens oorlogspotentieel is 
gaan werken en gedurende de bezetting voor vele tientallen millioenen guldens 
producten ten behoeve van de Duitse oorlogsvoering en het Duitse oorlogspo-
tentieel heeft afgeleverd;

dat Wilton-Fijenoord, evenals trouwens vrijwel alle andere bedrijven van de 
metaalindustrie en talloze bedrijven op ander gebied, is ingeschakeld en voor 
zoveel nodig omgeschakeld en dienstbaar is gemaakt aan de Duitse oorlogspro-
ductie en oorlogsvoering;

dat de Duitsers aldus zijn opgetreden ten aanzien van het Nederlandse 
bedrijfsleven in het algemeen en dit zoveel mogelijk hebben ingeschakeld ten 
behoeve van de Duitse oorlogsvoering en in verband met de door Duitsland 
gevoerde oorlog;

dat hij, getuige, gemeend heeft niet anders te kunnen handelen dan hij gedaan 
heeft;

dat al moge de indruk gewekt zijn, dat hij meermalen vrijwillig heeft medege-
werkt aan het inschakelen van zijn bedrijf voor de Duitse oorlogsproductie, dit 
in werkelijkheid niet het geval was;

dat hij in een zeer moeilijke positie verkeerde, daar hij zich verantwoordelijk 

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   358Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   358 26-05-20   17:0426-05-20   17:04



359

bijzonder gerechtshof te ’s-gravenhage, 5de kamer te rotterdam 

gevoelde voor zijn arbeiders en voor zijn bedrijf, dat hij ook in het algemeen 
belang in stand meende te moeten houden, en voor de levensmogelijkheid van 
de personen, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd;

dat hij zeker niet zonder door de nood der omstandigheden gedwongen te 
zijn en zonder vrees voor de ernstige gevolgen van maatregelen van de zijde 
van de Duitsers, waarmede deze plachten te dreigen en ook gedreigd hebben, 
zijn bedrijf zou hebben laten inschakelen en omschakelen, en rationaliseren en 
exploiteren, zoals nu inderdaad geschied is, voor de Duitse oorlogsvoering;

dat hij steeds gedurende de bezetting onder pressie en druk van Duitse zijde 
geleefd heeft, en daaruit verklaard moet worden dat Wilton-Fijenoord geheel 
voor de Duitse oorlogsproductie is ingeschakeld;

dat zonder bezetting van ons land door de Duitsers zulk een inschakeling 
nimmer verkregen zou zijn;

3. Ludwig Friedrich Wilhelm Nolte:
dat hij tijdens de bezetting als Verwalter bij Philips-Eindhoven is aangesteld 

en deze functie geruime tijd heeft uitgeoefend;
dat Philips, of zij wilde of niet, opdrachten van het Luftfahrtministerium in 

Berlijn, van het Oberkommando der Marine of van het Oberkommando des 
Heeres moest aanvaarden en uitvoeren;

dat het niet zover gekomen is, maar hij van oordeel is, dat als Philips gewei-
gerd had een en ander te doen, het bedrijf in Nederland gesloten zou zijn en dat 
men machines en het verdere bedrijf naar Duitsland zou hebben overgebracht 
om de vervaardiging daar door te voeren van hetgeen in Nederland op tegen-
stand stiet;

dat de productie van Philips van groot belang voor de Duitse oorlogsvoering 
was;

dat het Nederlandse bedrijfsleven in de Duitse oorlogsproductie is ingescha-
keld en deze inschakeling slechts heeft plaatsgevonden ter vergroting van het 
Duitse oorlogspotentieel;

dat zulks algemene Duitse politiek was gedurende de bezetting;
dat inderdaad de directie van Philips zich naar zijn, getuiges, wil had te voe-

gen en niet neen kon zeggen met betrekking tot de Duitse opdrachten;
dat deze opdrachten in belangrijke mate de behoeften van de voorziening 

van het bezettingsleger te boven gingen, voornamelijk betrekking hadden op 
het Duitse oorlogspotentieel in het algemeen en de vraag, wat daarvan voor het 
eigenlijke bezettingsleger een rol kon spelen, buiten beschouwing is gebleven;

dat hij stond onder het Luftfahrtministerium te Berlijn, zij het niet recht-
streeks doch via de Dienststelle van verdachte;

dat hij dan ook wanneer hij moelijkheden bij het uitvoeren van zijn opdrach-
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ten ondervond, de tussenkomst van Fiebig inriep, die deze dan ook steeds ver-
leende en de moeilijkheden opruimde;

dat tijdens de bezetting in het Duitse belang overwogen is de “Gesamtratio-
nalisierung” van een aantal grote gloeilampindustrieën in Nederland, Duits-
land, België en Frankrijk, waarbij van hogerhand de gedwongen samenvoeging 
van vennootschappen, sluiting en overbrenging van bedrijven overwogen werd 
in het Duitse belang;

dat hij, getuige, bij zijn optreden als Verwalter voor het Duitse oorlogsbelang 
moest opkomen en is opgekomen, en eerst daarna voor de belangen van Philips;

4. Theodorus Bodde:
dat verdachte hem in 1941 benoemd heeft tot directeur-generaal bij Philips, 

welke benoeming hij heeft geweigerd te aanvaarden;
dat hij toen wel gesproken heeft met Frits Philips en De Vries, maar er pressie 

was en hij toen bij zijn weigering ten aanzien van de benoeming door verdachte 
gebleven is;

dat in 1944 de Duitsers op deze zaak zijn teruggekomen en hem opgedragen 
hebben de leiding bij Philips op zich te nemen, hetgeen hij opnieuw heeft gewei-
gerd;

dat men toen gedreigd heeft onder andere met het fusilleren van de intussen 
gevangen genomen directie van Philips;

dat hij alleen voor de morele dwang en bedreiging van de kant van de Duitsers 
gezwicht is en naar de fabriek van Philips is gegaan tegen de wil van de directie 
en de aandeelhouders;

5. [Hubertus] Pieter Maria van Rosmalen:
dat de bezetter maatregelen heeft genomen tot rationalisatie van Nederlandse 

bedrijven en deze daartoe deels heeft samengevoegd, deels heeft gesloten;
dat hij deze maatregelen door sabotage zoveel mogelijk heeft tegengewerkt, 

daar hij begreep dat deze maatregelen genomen werden in het belang van de 
Duitse oorlogsproductie;

dat hij het niet met zekerheid weet, maar wel zou zeggen, dat de  gehele Neder-
landse metaalnijverheid is dienstbaar gemaakt aan de Duitse oorlogsindustrie;

6. Alfred Flesche:
dat zeer bewust de Nederlandse industrie in het proces van de Duitse indus-

trie is ingeschakeld;
dat hij hiermede bemoeienis heeft gehad als voorzitter van de Zentral Auf-

tragstelle, in welke functie verdachte hem in 1942 of begin 1943 is opgevolgd;
7. Hans-Joachim Fahrenholtz:
dat hij, indertijd als getuige gehoord, heeft verklaard en ook thans daarbij 

volhardt;

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   360Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   360 26-05-20   17:0426-05-20   17:04



361

bijzonder gerechtshof te ’s-gravenhage, 5de kamer te rotterdam 

Over de taak van de Rüstungs- und Beschaffungskommission kan ik het vol-
gende verklaren:

„zoals ik al verklaard heb, is de taak van de R.B.K. het coördineren van 
de werkzaamheden van de bovengenoemde Duitse instanties voorzover het de 
Rüstungsproduktion betrof. Elke instantie kreeg directe opdrachten uit Berlijn, 
waardoor dikwijls tegenstellingen voorkwamen. Het was de bedoeling deze 
tegenstellingen in Nederland op te lossen. Aan het hoofd van de R.B.K. stond 
een Rüstungsobmann met name Fiebig. Genoemde vijf instanties bleven geheel 
zelfstandig werken onder oppertoezicht van Fiebig zover het oorlogsindustrie 
betrof. Indien er moeilijkheden in de afdelingen onderling waren, kon Fiebig 
ingrijpen en een beslissing geven;

dat de 5 bedoelde instanties zijn: Rüstung und Kriegsproduktion, Rüstungs-
inspektion Niederlande, Hauptabteilung Gewerbliche Wirtschaft, Hauptab-
teilung Soziale Verwaltung, Zentrale Auftragstelle; dat Fiebig onder Speer 
stond en een hoge positie in Nederland innam;

dat verdachte een groot organisatorisch talent had en zijn opdracht was de 
Nederlandse industrie op technisch gebied zo goed mogelijk in te schakelen 
voor de Duitse oorlogsproductie, welke opdracht hij heeft uitgevoerd;

Overwegende, dat ter terechtzitting zijn voorgelezen de verklaringen van 
Henri Johan Victor van de Voort en Cornelis Pet, voorkomende in het ambtse-
dig proces-verbaal van de onbezoldigd rijksveldwachters C.J. Walder en P. van 
Aalst, hetwelk op 19 Januari 1949 gesloten is, gemerkt A1, welke verklaringen 
onder meer inhouden:

die van Van de Voort:
Daarna heb ik geen enkel contact meer gehad met Fiebig totdat ik ongeveer in 

November 1940 op de Bezuidenhoutseweg Fiebig weer ontmoette. Fiebig vertelde 
mij toen, dat hij (Fiebig) een groot man was geworden, namelijk “Beauftragte[r] 
für die Niederlanden des Reichsministers für Bewaffnung und Munition”. In 
overleg met mijn toenmalige Directeur van het latere Rijksbureau voor de metaal-
verwerkende industrie D. Spierenburg, heb ik het contact met Fiebig verder aan-
gehouden, teneinde het Nederlandse belang te dienen. Eind  October 1941 werd 
ik door de heer Hirschfeld ontboden, waarbij Hirschfeld mij mededeelde, dat 
er grote moeilijkheden waren tussen het Rijksbureau IJzer en Staal en de Duitse 
autoriteiten met name Dr. Heinemann. Gezien mijn gunstige resultaten bij Rijks-
metallum en mijn bekendheid met Fiebig, verzocht hij mij de functie van Direc-
teur aldaar te vervullen en werd ik met ingang van 1 November 1941 benoemd. 
Ik ben toen meerdere malen met Fiebig in aanraking gekomen doch uitsluitend 
om de Nederlandse belangen te dienen. Door mijn contact met Fiebig kreeg ik 
enig inzicht met de werkzaamheden en de opdrachten, die Fiebig in Nederland 
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uitvoerde. De werkzaamheden en opdracht van Fiebig waren, voorzover ik uit de 
gesprekken die ik met Fiebig had, gewaar kon worden, het gehele economische 
leven in Nederland op peil te houden in het belang van de Duitse oorlogsvoering. 
De oorspronkelijke bedoeling van Fiebig was om zoveel mogelijk Duitse opdrach-
ten met Duits materiaal in Nederland te plaatsen, die niet voor oorlogsdoeleinden 
dienden om zodoende de fabrieken in Duitsland van deze opdrachten te ontlasten 
en deze geheel in te schakelen voor de Duitse oorlogsproductie. Op grond van de 
diverse Verordeningen getekend door Seyss-Inquart werd hiervan later afgewe-
ken en bleef de uitvoering hiervan in hoogste instantie bij Fiebig, toen als Beauf-
tragter des Reichsministers für Bewaffnung [Rüstung] und Kriegsproduktion 
werkzaam. Van toen af aan werden verschillende Nederlandse ondernemingen 
ook op [grond van] Verordeningen van Seyss-Inquart in de Duitse oorlogspro-
ductie ingeschakeld en aan de leiding van de Nederlandse eigenaren onttrokken 
en werden hiervoor Verwalters aangesteld.

Ook konden op grond van deze Verordeningen goederen en eigendommen 
worden gevorderd en naar Duitsland worden afgevoerd. Fiebig heeft naar aan-
leiding van deze Verordeningen zich als goed Duitser verplicht geacht deze Ver-
ordeningen ten volle uit te voeren.

die van Pet:
Tijdens mijn functie als secretaris van de Heer Van de Voort, bleek mij 

alras, dat deze maatregelen, welke werden getroffen in opdracht van de Duitse 
Bevollmächtigte bij het Rijksbureau voor IJzer en Staal, Dr. Zänker, uit de 
koker kwam van Fiebig, Haupt der Rüstungsinspektion. Dr. Zänker zijn werk 
bestond uit het controleren van voorschriften en maatregelen, die door Fiebig 
werden gegeven en getroffen.

De maatregelen, welke door Fiebig werden getroffen, bestonden uit:
a. Distributie en herdistributie van ijzer en staal;
b. Vervaardigings- en verwerkingsverboden;
c. Het sluiten en reorganiseren van metaalverwerkende industrieën;
d. Het dienstbaar maken van de gehele metaalindustrie voor de Duitse oor-

logsindustrie.
Overwegende, dat ter terechtzitting mededeling is gedaan van de korte 

inhoud van de supplementen 9 en 13-18 op [lees: zijnde] de alphabetische lijst 
van door de Rüstungsinspektion geheel of gedeeltelijk gesloten bedrijven, van 
welke stukken supplement 9 onder meer aanvangt met: “Onderstaande bedrij-
ven zijn door de Rüstungsinspektion gesloten”, terwijl die lijsten vervolgens vele 
honderden namen van gesloten of stilgelegde bedrijven bevatten;

Overwegende, dat ter terechtzitting is voorgelezen een brief d.d. 26 Augustus 
1942 van verdachte aan Pg. K. Reinhardt te Venlo, geschreven op papier met 

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   362Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   362 26-05-20   17:0426-05-20   17:04



363

bijzonder gerechtshof te ’s-gravenhage, 5de kamer te rotterdam 

opschrift: “Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei” en ondertekend 
door verdachte, naast het stempel van de Hauptstelle Technik, welke brief aan-
vangt met de woorden:

Wie Ihnen anlässlich der letzten Besprechung bereits angedeutet wurde, ist die 
Mitarbeit der deutschen Techniker und Ingenieure bei der Durchführung der Rati-
onalisierungsmassnahmen in der niederländischen Industrie dringend notwendig.

Um bei der Lösung dieser ungeheuer schwierigen Aufgabe schon gleich zu 
Anfang unnötige Differenzen zu vermeiden, müssen die Veraussetzungen dafür 
geschaffen werden, dass eine gewissenhafte Überprüfung der gegebenenfalls 
zusammenzulegenden bezw. zu schliessenden Betriebe möglich ist.

Als Beauftragter des Reichsministers für Bewaffnung und Munition interes-
sieren mich naturgemäss zunächst und vor allen Dingen die Werke der eisen- 
und metallverarbeitenden Industrie.

Overwegende, dat ter terechtzitting is voorgelezen een ambtsedig proces-ver-
baal van de onbezoldigd rijksveldwachters Walder en Van Aalst voornoemd, 
gesloten op 19 Januari 1949 (gemerkt A2) hetwelk onder meer inhoudt als ver-
klaring van de verbalisanten:

In weerwil van hun grote onvolledigheid geven de cijfers van de Handelssta-
tistiek van het bovenstaande een gedeeltelijke bevestiging. Blijkens de cijfers 
steeg in de laatste oorlogsjaren de uitvoer van fabricaten en half-fabricaten, die 
toen uiteraard in hoofdzaak op Duitsland gericht was, zeer belangrijk namelijk 
van 1366 millioen KG in 1942, tot 1831 millioen KG in 1943 en 963 millioen 
KG in het eerste halfjaar van 1944. Verschillende producten gaven, als gevolg 
van de Duitse eisen, zelfs hogere exportcijfers dan voor de oorlog te zien. Hier-
over enkele getallen van de voornaamste goederen:

Artikelen 1939 1940 1941 1942 1943
Schoenen (leder)  359.200 51.200 1.439.300 1.842.900 841.600
paren
Schoenen (rubber)  17.600   6.200        8.300    71.100 136.700
paren
Leder per 1000 kg   2.000      200           400        3.000     1.000
Gloeilampen 22.950 20.780     51.790      46.530   31.670
per 1000 [stuks] 
Stofzuigers* 48.700 18.200     72.400      18.700   35.300
per stuk
Electromotoren* 37.700 12.900     35.600      45.200  22.000
per stuk

*De productie van deze artikelen werd in 1942 voor het binnenland verboden.
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Inmiddels werd de positie van allerlei grond- en hulpstoffen steeds meer pre-
cair. De aanvoer daarvan uit het buitenland liep in verband met de geweldige 
behoeften van Duitsland, vooral na de inval in Rusland, sterk achteruit. Zo 
daalde de invoer van ruwe grondstoffen tussen 1940 en 1943 van 3.223 tot 
1.419 millioen kg (56 %) en die van halffabrikaten van 2.114 tot 1.153 millioen 
kg (43%). Daarbij kwam, dat de beschikbare grond- en hulpstoffen op last van 
de bezetters in de eerste plaats gereserveerd moesten blijven voor de uitvoering 
van Duitse opdrachten. Het ligt voor de hand, dat onder deze omstandigheden 
onze eigen behoeftevoorziening, meer en meer in het gedrang kwam. Steeds 
minder grondstoffen werden door de Rijksbureaux voor dit doel beschikbaar 
gesteld. Steeds meer maatregelen trof men tot beperking of tot geheel verbod 
van fabricage en aflevering van producten. Vooral de productie van allerlei ver-
bruiksgoederen had hieronder te lijden. Het tekort aan deze artikelen werd 
voortdurend groter. Vele, waaronder tal van artikelen van kleding en textiel, 
waren ten slotte alleen met speciale vergunning verkrijgbaar. Intussen werd ook 
de productie voor Duitse rekening aan beperkingen onderworpen. Zo werd, als 
uitvloeisel van een op 1 October 1942 in Duitsland ingestelde nieuwe regeling 
voor de distributie van ijzer, staal en non-ferro metalen, voorgeschreven, dat de 
in Nederland op dit gebied ondergebrachte Duitse orders uitgezonderd recht-
streeks militaire, bij de Zentralauftragstelle moesten worden aangegeven voor 
onderzoek op haar belang voor de oorlogsvoering.1

en als verklaring van:
a. Jacob Wilhelm Piel:
Ongeveer in September 1944, na Dolle Dinsdag, zijn in iedere provincie Aus-

senstellenleiters door Fiebig aangesteld voor Rüstung und Kriegsproduktion. 
Voor de provincie Zuid-Holland was de zetel te Rotterdam. Voor ’s-Graven-
hage en omstreken met Wassenaar en Delft was de Aussenstelle bij de Beauf-
tragte der Provincie Zuid-Holland te ’s-Gravenhage gevestigd. Ik werd leider 
van deze laatste Aussenstelle. De taak van de Aussenstelle was in nauw contact 
met Fiebig als leider van Rüstung und Kriegsproduktion voor geheel Neder-
land, zijn orders uit te voeren. Deze orders betroffen:

De opdrachten welke Fiebig aan de verschillende industrieën had gegeven te 
controleren. Deze opdrachten betroffen hoofdzakelijk de industrieën in te scha-
kelen voor de Duitse oorlogsvoering. Zo herinner ik mij het z.g. Jägerprogram. 
Dit program betrof verstrekte opdrachten voor de Duitse Luftwaffe. Van toen 
af aan, dus vanaf September 1944, schakelde Fiebig de Nederlandse fabrie-

1  Nagenoeg letterlijk overgenomen uit: Centraal Bureau voor de Statistiek, Econo-
mische en sociale kroniek der oorlogsjaren 1940-1945, Utrecht, 1947, 15-17.
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ken geheel in voor deze actie. Hoofdzakelijk werden er toen vliegtuigmotoren 
(kleine) vervaardigd en wel in maandelijks stijgende productie.

b. Friedrich Wilhelm Schulte: 
Fiebig kreeg toen, voorzover mij bekend, de zeggenschap over de Hauptab-

teilung Gewerbliche Wirtschaft en de Zentralauftragstelle. Hoever zijn toezicht 
ook over de Hauptabteilung Soziale Verwaltung ging, is mij niet bekend. Het-
zelfde geldt voor de Rüstungsinspektion. Einde October of begin November 
1944 werd mijn Aussenstelle van Meppel naar Groningen overgeplaatst. In 
Groningen heb ik mij persoonlijk bemoeid met de verdeling vanuit Duitsland 
komende kolen en de electrische energie. Ongeveer in October 1944 riep Fiebig 
alle Aussenstellenleiters bijeen te Beilen of Amersfoort en deelde ons mede, dat 
nieuwe maatregelen nodig waren in verband met het dichterbij komen van het 
operatiegebied. Deze maatregelen betroffen wat het Zuiden en het Westen van 
Nederland betrof, het stilleggen van de industrie en het wegvoeren van machi-
nes en materiaal vanuit Nederland naar Duitsland. Orders daarvoor had Fiebig, 
zoals hij ons mededeelde, van de Minister Speer uit Duitsland ontvangen. Hij 
deelde ons mede, dat hij de orders, die hij uit Duitsland ontving, aan ons moest 
doorgeven en hij (Fiebig) verlangde van ons onze volle medewerking.

Ten Noorden van de IJssel en in het Oosten van Nederland moest de indus-
trie op gewone kracht blijven doorwerken, zodat uit mijn gebied niets is weg-
gehaald. Wat de Weermachtsorders aangaat, uitgevoerd in de fabrieken in de 
noordelijke drie provincies, waren deze gegeven door de Rüstungsinspektion, 
of wel door de afdeling leger, luchtwapen, marine of door de Oberwerftstab. 
Hoe de samenhang was tussen de Rüstungsinspektion en Oberwerftstab is mij 
niet bekend.

c. Frederik van Zandijk: 
Onze fabriek is hoofdzakelijk ingericht tot het vervaardigen van gasmeters, 

zeelantaarns voor de kustverlichting, gasverlichting voor de spoorwegwagons 
en peilapparaten voor schepen. Direct na de capitulatie in 1940 werd ons bedrijf 
gedwongen ingeschakeld voor de Duitse oorlogsindustrie.

d. Cornelis Johannes Kwak: 
Ongeveer half 1940 zijn er op onze fabriek Duitse orders uitgevoerd. Deze 

orders zijn onder dwang uitgevoerd. Ongeveer in het voorjaar van 1942 kwam 
een Duitser, die zich voorstelde als te zijn genaamd Fiebig, op onze fabriek. 
Fiebig wenste de fabriek te bezichtigen. Op 24 Juli 1942 kwam een zekere Dr. 
Idel, Rijksduitser, die aantoonde, dat hij als “Treuhänder” op onze fabriek 
was aangesteld. Ik meen te weten dat Idel in opdracht van Fiebig was aange-
steld.

Overwegende, dat ter terechtzitting is voorgelezen een verslag d.d. 14 April 
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1942, betreffende Arbeitseinsatz nach Deutschland, afkomstig van de ss- 
Hauptsturmführer, hetwelk onder meer inhoudt:

Über die bisherige Form der Einschaltung der niederländischen Wirt-
schaft durch die Verlagerung deutscher Aufträge hinaus müsse nunmehr eine 
Beschränkung aller industriellen Produktionen erfolgen und lediglich noch die 
für die deutschen Belange benötigte Kapizitäten aufrecht erhalten, […] mit aller 
Härte die entsprechende Voraussetzungen zu schaffen.

Im Anschluss daran wies der Beauftragte des Reichsministers für Bewaffnung 
und Munition, Fiebig, auf die bisherigen Schwierigkeiten bei der Durchführung 
kriegswichtiger Aufgaben hin, die seiner Meinung nach mehr durch die Ein-
stellung der deutschen Dienststelle hervorgerufen worden seien. Da der Führer 
geäussert habe, dass die Holländer nicht slechter und nicht besser leben sollten, 
sei es allerhöchste Zeit, diesen Grundsatz nunmehr zu verwirklichen und alle 
Kompetentzstreitigkeiten zu vermeiden, insbesondere müssten alle menschlichen 
und sozial-politischen Regungen und alle Massnahmen, die schon fast einen 
friedensmässigen Charakter trügen, sich den Geboten des Augenblicks absolut 
unterordnen. Er jedenfalls könne die Verantwortung nicht dafür übernehmen, 
dass ein Tropfen deutschen Blutes fliesse, weil man in Holland zu weich gewesen 
sei. Überdies habe, wie Herr Fiebig ebenfalls betonte, der Herr Reichskommissar 
sich entschlossen, in Zukunft die erforderliche Härte walten zu lassen. Insbe-
sondere müssten die Betriebsführer eingespannt werden, um aktiv in [an] der 
Freimachung von Arbeitskräften teilzunehmen. Im Weigerungsfall müssten sie 
als Saboteure behandelt werden. Seiner Meinung nach seien auf dem Wirtschafts-
sektor alle augenblicklich führenden Männer durchaus zu ersetzen.

Oberregierungsrat Müntinga von der Geschäftsgruppe Soziale Verwaltung, 
vertrat mir gegenüber die Ansicht, dass die niederländischen Arbeitsämter im 
Falle einer Weigerung, die Aussenstellen der Geschäftsgruppe unterrichten sol-
len, die ihrerseits Verbindung mit der zuständigen Aussenstelle [der Sicherheits-
polizei aufnehmen. Im Weigerungsfalle] seien zweckmässigerweise dann die 
betreffenden Arbeitskräfte festzunehmen und dem polizeilichen Durchgangs-
lager Amersfoort zuzuführen. Es müsste von vornherein auch [hier] mit aller 
Konsequenz durchgegriffen werden. Ich halte es für zweckmässig die Aussen-
stellen der Sicherheitspolizei entsprechend anzuweisen.

Overwegende, dat een ter terechtzitting voorgelezen brief van verdachte d.d. 
19 April 1941 aan de Rotterdamse Droogdokmaatschappij onder meer inhoudt:

Die weitere Durchführung durch das zuständige Sozialamt erfolge ab Mon-
tag 28. April 1941 in Ihren Betrieb. Für die reibungsfreie und termingesetzte 
Durchführung haftet der verantwortliche Leiter des Betriebes.

Overwegende, dat ter terechtzitting is medegedeeld de korte inhoud van een 
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fotocopie van een geheim stuk d.d. 5 Juli 1943 van de Reichsminister für Bewaff-
nung und Munition, hetwelk onder meer inhoudt:

Betrifft: Einschaltung der Ausschüsse und Ringe bei der rüstungswirtschaft-
lichen Nutzbarmachung der Niederlände.

Overwegende, dat verdachte ter terechtzitting gehoord met betrekking tot het 
sub 2 in de dagvaarding ten laste gelegde, zakelijk gerelateerd, heeft verklaard:

dat vooral sedert September 1944 door de Duitsers maatregelen zijn genomen 
om er voor te zorgen dat machinen, materialen en al hetgeen voor de oorlogs-
voering van belang kon zijn niet in handen van de geallieerden zou vallen;

dat die maatregelen bestonden in “Rückführung” van al hetgeen de Duitsers 
van belang achtten “ins Reich”;

dat Rückführung niet terugbrengen betekende, maar gebezigd werd om 
Abführung te omschrijven, aangezien de goederen, die weggevoerd werden 
geenszins, ook niet in hoofdzaak, Duitse goederen waren of uit Duitsland 
afkomstig, zodat van terugbrengen eigenlijk geen sprake was;

dat de Duitsers inderdaad systematisch deze wegvoering hebben ten uitvoer 
gebracht en van een Duitse politiek te dezen aanzien kan worden gesproken;

dat in Nederland gebruik werd gemaakt van een Verordening van 1942 op het 
vorderen van goederen en verdachte’s Dienststelle belast was met het opstellen 
en afgeven van Anforderungsbescheide, zonder welke geen goederen mochten 
worden weggenomen en weggevoerd;

dat verdachte’s Dienststelle – en ook verdachte zelf wel, die uiteraard voor 
de handelingen van zijn Dienststelle verantwoordelijk was – talloze Anforde-
rungsbescheide heeft afgegeven, waarop voor tientallen millioenen guldens aan 
goederen zijn weggenomen en weggevoerd naar Duitsland;

dat verdachte noch zijn Dienststelle beoordeelden welke goederen moesten 
worden weggevoerd, doch zij uit Duitsland gewoonlijk, in elk geval afzonderlijk 
mededeling kregen, dat bepaalde personen of autoriteiten bepaalde goederen 
wilden hebben en geholpen moesten worden bij de verkrijging daarvan, waarop 
de Dienststelle van verdachte hen daaraan hielp door hun Anforderungsbe-
scheide af te geven op vertoon waarvan andere Dienststelle, hun hielpen de 
goederen, ook tegen de wil van de eigenaar, in het bezit te nemen;

dat verdachte niet weet noch schatten kan voor welke waarde op deze Anfor-
derungsbescheide aan goederen zijn weggenomen en weggevoerd naar Duits-
land, maar dit wel tegen 100 millioen gulden kan zijn geweest gedurende de 
laatste oorlogswinter;

dat hij zich niet afgevraagd heeft of hij en zijn Dienststelle wel gerechtigd 
waren medewerking te verlenen aan het wegnemen van goederen en het weg-
voeren daarvan uit Nederland naar Duitsland;
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dat hij van oordeel was, dat hij de bevelen van Speer en andere Duitse macht-
hebbers slechts had uit te voeren en dacht, dat als deze goed vonden dergelijke 
goederen te “vorderen” en naar Duitsland te brengen, zij daartoe wel het recht 
zouden hebben;

dat hij overigens meent, al heeft hij tijdens de bezetting zich niet op de hoogte 
gesteld van de inhoud van het Landoorlogsreglement en zich derhalve niet afge-
vraagd welke bevoegdheden hij had in bezet gebied, dat de Duitsers alle goede-
ren, die kriegswichtig waren, mochten nemen en wegvoeren;

dat in de totale oorlog, die Duitsland voerde, naar zijn oordeel praktisch alles 
kriegswichtig was, zodat hij van oordeel was, dat hij niet behoefde na te gaan 
wanneer een Anforderungsbescheid werd opgesteld, of de daarin genoemde 
goederen wel mochten worden gevorderd;

dat hij en zijn Dienststelle zelf de in de Anforderungsbescheide genoemde goe-
deren niet behoefde op te halen en hij zich niet met feitelijk nemen en wegvoeren 
der goederen heeft ingelaten;

dat uiteraard het wegnemen en wegvoeren der goederen ten nadele van de 
Nederlandse volkshuishouding kon zijn, maar niet ten nadele van de eigenaren 
was, omdat zij gerechtigd waren voor de weggenomen goederen betaling te 
verlangen;

dat hij niet weet of de eigenaren betaling hebben ontvangen en hij zich daar-
mede niet heeft ingelaten;

dat inderdaad ook edele metalen, zoals van de Munt te Utrecht, zijn wegge-
nomen en weggevoerd;

dat hij persoonlijk geen dwang heeft uitgeoefend wanneer de eigenaren niet 
wilden medewerken tot afgifte der goederen;

dat anderen dan zijn Dienststelle hebben gebruikt gemaakt en hij persoon-
lijk geen opdracht heeft gegeven tot het wegnemen en wegvoeren van vlees- en 
groentenconserven;

dat het mogelijk is, dat anderen op zijn naam daartoe maatregelen hebben 
getroffen;

Overwegende, dat ter terechtzitting voorlezing is gedaan van een amtsedig 
proces-verbaal van de onbezoldigde rijksveldwachters Walder en van Aalst 
voornoemd, hetwelk is gesloten op 29 [19] Januari 1949 en is gemerkt A3, welk 
proces-verbaal als verklaring der verbalisanten onder meer inhoudt:

In Augustus 1944 werd door de Rijksminister voor Bewapening en Oorlog-
sproductie in Berlijn een bevel uitgevaardigd, hetwelk ten doel had de wegvoe-
ring van machines en goederen uit het Nederlandse gebied, ten einde te voor-
komen dat deze in handen vielen van de geallieerden, hetgeen wel in grote mate 
het geval was in Frankrijk en België. Met de uitvoering van dit bevel werd Fiebig 
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belast in zijn hoedanigheid van Beauftragter des Reichsministers für Bewaffnung 
und Kriegsproduktion. Teneinde dit bevel uit te kunnen voeren werden daarop 
door Fiebig een tiental z.g. Aussenstellenleiters voor de verschillende provincies 
benoemd. Wat betreft de schade toegebracht aan het Nederlandse economische 
leven in verband met de bovengenoemde maatregelen van de Duitse bezetting 
bleek ons, dat volgens de gegevens, verstrekt door het Bureau voor Economi-
sche Voorlichtingsdienst deze bedraagt voor wat betreft de wegvoering van 
machines en uitrustingen bij de industrie een bedrag van 450.000.000.-- gul-
den. Hierbij is niet begrepen de wegvoering van de voorraden van de industrie. 
Wat betreft deze voorraden zijn de volgende cijfers bekend.

De uitputting van de voorraden bij de industrie wordt geschat op 
f. 800.000.000.--, de totale vermindering der voorraden wordt geschat op 
f. 1.300.000.000.--. Welk gedeelte hiervan veroorzaakt is door het wegvoeren 
van deze voorraden is niet aan te geven;

Overwegende, dat voormeld proces-verbaal, gemerkt A3, voorts inhoudt:
als verklaring van Johannes Petrus van Heijst:
Ongeveer October 1944 kwamen er enige mij onbekende Duitsers bij mij 

op het kantoor en vertelde mij, dat zij in opdracht van de Beauftragte für die 
Niederlande des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion Richard 
Fiebig de machines, die in onze fabriek aanwezig waren, kwamen vorderen. Zij 
vertelden mij, dat ik mijn volle medewerking maar moest verlenen, zo niet dan 
zou ik gearresteerd worden. Ik weigerde echter mijn medewerking te verlenen. 
De dag daarop werd mijn fabriek omsingeld door leden van de Weermacht. 
Andere Duitsers kwamen de fabriek binnen en het nog aanwezige personeel 
in de fabriek werd gedwongen de machines te demonteren. Toen het grootste 
gedeelte van de aanwezige machines was weggehaald, kreeg ik een Anforder-
ungsbescheid, hetwelk was getekend door de Aussenstellenleiter van de Beauf-
tragte für die Niederlande des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduk-
tion, Richard Fiebig, Blink. Een fotocopie van bedoeld bewijs stel ik U hierbij 
ter hand (wij, verbalisanten, voegen bedoeld bewijs als bijlage gemerkt B3-A20 
bij dit proces-verbaal). De machines zijn naar verschillende adressen in Duits-
land gezonden. Of alles daar is aangekomen, is mij niet bekend. Betaling voor 
de weggevoerde machines hebben wij nooit ontvangen. Ik had aan niemand het 
recht of de toestemming gegeven bedoelde machines, die mij geheel in eigendom 
toebehoorden, weg te voeren. De schade, die ik door deze wegvoering heb gele-
den, bedraagt f. 506.000.-- Via de Rüstungsinspektion zijn verschillende leden 
van ons personeel verplicht te werk gesteld op fabrieken in Duitsland.

als verklaring van Frederik van Zandijk:
Onze fabriek heeft zo gewerkt tot ongeveer September 1944. Op dat tijdstip 
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kwamen er enkele Duitsers, die zeiden, dat zij in opdracht van de Rüstungsin-
spektion uit Den Haag de machines en materialen uit de fabriek in beslag kwa-
men nemen. Ons personeel werd verplicht de machines te demonteren, hetgeen 
geschiedde onder toezicht van leden van de Duitse Schutzgruppe. De machines 
en materialen waren ons eigendom en wij hadden aan niemand het recht of de 
toestemming gegeven bedoelde machines en materialen weg te nemen. Betaling 
voor het weggevoerde is ons nooit aangeboden en hebben wij nimmer ontvan-
gen. De schade, die mijn firma door deze wegvoering heeft geleden, bedraagt 
f. 800.000.--. Het vorderingsbewijs was ondertekend door de Aussenstellenlei-
ter van Utrecht, Schmidt.

als verklaring van Cornelis Johannes Kwak:
Ongeveer einde 1944 werden op onze fabriek door een Aussenstellenleiter, 

namens der Beauftragte des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduk-
tion machines, materialen en gereedschappen gevorderd. Over verkopen of in 
bruikleen afstaan van voormelde goederen is niet gesproken. Alles is zonder 
meer in beslag genomen en weggevoerd. Waarheen alles gevoerd is, is ons niet 
bekend. Op het tijdstip van de inbeslagname werd er op onze fabriek niet meer 
gewerkt. Op het tijdstip der inbeslagname waren wij niet meer in het bezit van 
door de Duitsers ter beschikking gestelde grondstoffen. Wij werden gedwongen 
ons personeel ter beschikking te stellen om mede te werken bij het demonte-
ren en het wegvoeren van voornoemde goederen. De vorderingsbewijzen waren 
ondertekend door de Duitser Malkomesius (Aussenstellenleiter van Utrecht).

als verklaring van Bernardus Johannes Hauting: 
Het is mij bekend, dat er gedurende de bezetting door de Beauftragter für die 

Niederlande des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion, Richard 
Fiebig, verschillende machines, installaties, magazijngoederen, gasflessen, pla-
tina en andere goederen zijn gevorderd. Bij het demonteren van de machines 
werden wij verplicht ons personeel in te zetten en uit te betalen, hetgeen door 
ons werd geweigerd. Daarop vorderden de Duitsers het benodigde bedrag aan 
geld om het personeel uit te betalen. Het is mij bekend dat alles wat werd gevor-
derd op transport werd gesteld naar Duitsland. Waarheen die goederen gingen, 
weet ik niet. Betaling hiervoor hebben wij niet ontvangen;

Overwegende, dat ter terechtzitting voorlezing is gedaan van een ambtse-
dig proces-verbaal van de onbezoldigd rijksveldwachter Jacques Willem Otto, 
gesloten 10 Februari 1947, hetwelk onder meer inhoudt als verklaring van Jac-
ques Johan Sprenger van Eijk1: Krachtens artikel 1 van de beschikking van de 

1  De verklaring was mede afgelegd door ir. F.G. Jüngeling, evenals Sprenger van 
Eijk, bestuurder van de nv Nederlandse Machinefabriek Artillerie-Inrichtingen/
Hembrug.
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Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart d.d. 24 Juni 1941 (Verordeningenblad 1941, no. 125) 
zijn de bezittingen, welke te boek stonden als behorende tot het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen, voor een deel overgenomen door de N.V. Aangezien de 
eigendommen van het Staatsbedrijf, dat ressorteerde onder het Ministerie van 
Defensie, na de Nederlandse capitulatie in Mei 1940 Duitse oorlogsbuit waren 
geworden, werden de door de N.V. overgenomen goederen onttrokken aan deze 
oorlogsbuit. Niettegenstaande deze, krachtens bovengenoemde beschikking 
uitdrukkelijk erkende eigendomsrechten, werden gedurende het tijdvak van 15 
September 1944 tot de capitulatie van de Duitse Weermacht op 5 Mei 1945 de 
volgende eigendommen der vennootschap behorende tot de fabriek Hembrug, 
door de Duitse bezetter wederrechtelijk weggevoerd, t.w.:

1. nagenoeg het gehele machinepark en de inventaris van de Meetafdeling en 
het Laboratorium ter waarde van f. 2.305.000.--;

2. het overgrote deel der magazijngoederen en van het onderhanden zijnde 
werk, ter waarde van f. 2.705.000.--;

3.meubilair en diverse goederen ter waarde van f. 160.000.--. 
Voorts werd bij het wederrechtelijk leeghalen der fabriek schade toege-

bracht aan de onroerende eigendommen der vennootschap tot een bedrag van 
f. 490.000.--. Het totaal bedrag der toegebrachte schade kan derhalve worden 
gesteld op f. 5.660.000.--;

De plundering van de N.V. heeft op de volgende wijze plaatsgevonden. 
Omstreeks 18 September 1944 werden door zekere Kommissar Kölsch, de 
gebouwen en inventaris van de fabriek Hembrug in beslag genomen (sicher-
gestellt). Het werkplaatspersoneel werd samengedreven in de cantine en onder 
gewapend toezicht gesteld van Grüne Polizei en Landwacht. Aan de toenmalige 
directeur Ir. F.Q. den Hollander werd door een commissie, namens de “Son-
derbeauftragte vom Reichsminister Speer” een vordering op 397 gereedschaps-
werktuigen overhandigd. In deze vordering was vermeld dat de firma Lehner te 
Amsterdam de werktuigen zou afvoeren. Geëischt werd, dat het werkplaatsper-
soneel zou assisteren. Door de Directie werd dit geweigerd, maar onder bedrei-
ging met geweld werd het personeel ten slotte naar de werkplaatsen gedirigeerd. 
Die dag (de 2de dag van de luchtlanding bij Arnhem) werd slechts een geringe 
hoeveelheid goederen afgevoerd. Op 20 en 21 September 1944 keerde de trans-
portcolonne van 16 grote Lancia vrachtauto’s echter terug, onder commando 
van Kommissar Kölsch voornoemd en de Fliegeroberstabsoffizier Major Koch. 
Als vorderaar trad zekere Leithold van de Firma Bücher-Jungmann te Ber-
lin-Rangsdorf op op order van Freiherr von Hertzing, speciaal gevolmachtigde 
van veldmaarschalk Göring. Door lieden van de firma Lehner werd begonnen 
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de 397 van de N.V. gevorderde machines los te maken en leden van het eigen 
personeel werden opgevangen en gedwongen behulpzaam te zijn om de inventa-
ris van de Meetafdeling en het Laboratorium in te pakken en af te voeren. Zulks 
had ten gevolge, dat vele personeelsleden niet meer op de fabriek kwamen. Toen 
op 28 September 1944 slechts 80 man van het personeel binnen was, werd ik (Ir. 
F.G. Jüngeling) door de Majoor Koch ter verantwoording geroepen en werd mij 
door hem een ultimatum gesteld, dat te 12.00 uur 250 man van het personeel 
aanwezig diende te zijn, onder toevoeging van het volgende:

“Ik laat niet met mij spelen. U treft niet de maatregelen, die ik gewenst acht. 
Ik ben dat niet gewend en zal mijn maatregelen nemen. Ik zal U thans niet arres-
teren, want ik heb U nodig. Ik ben in een paar dagen gereed en zal dan de maat-
regelen treffen, die de consequentie zijn van Uw houding.“ Tengevolge van deze 
bedreiging is vanaf dat ogenblik de Staf en het overige personeel behoudens 
enkele uitzonderingen niet meer op de fabriek verschenen. Door de Directie is 
van het gebeurde melding gemaakt aan de Secretaris-Generaal van het Departe-
ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, die een krachtig protest indiende 
bij de Duitser Fiebig, toen verblijf houdende te Beileroord en kennelijk de meest 
verantwoordelijke figuur. Dit protest had echter geen resultaat. Door de op de 
fabriek reeds langer aanwezige Obering. Dürholt der firma Rheinmetall-Borsig 
te Berlijn-Tegel werden een aantal handlangers van de vijand bijeen gebracht om 
het afbraakwerk te verrichten. Onder Duitse leiding (Bureau Leichner, gebouw 
Kon. Hollandse Lloyd te Amsterdam, firma Lehner en Majoor Koch) is daarop 
de fabriek met dit personeel leeggehaald en beschadigd als boven vermeld. De 
goederen werden voor een deel vervoerd naar de firma Rheinmetall-Borsig te 
Berlijn-Tegel. Het is ons aangevers bekend, dat door de toenmalige directeur 
van de N.V. de Heer Ir. F.Q. den Hollander, noch aan de Duitse bezetter, noch 
aan een andere autoriteit of privé persoon toestemming is gegeven zich de eigen-
dommen van de vennootschap toe te eigenen en daarover als heer en meester 
te beschikken. Ook is het ons bekend, dat een zodanige toestemming evenmin 
is gegeven door een ander persoon, bevoegd de N.V. te verbinden. De Directie 
heeft zich onafgebroken met alle haar ten dienste staande middelen tegen deze 
plundering verzet.

Overwegende, dat ter terechtzitting is gedaan van een ambtsedig proces-ver-
baal van voormelde J.W. Otto, gesloten 15 Februari 1947, hetwelk onder meer 
inhoudt als verklaring van Johannes Gerardus Engelbertus Gieskes:

De N.V. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek maakt deel uit van het Philips 
concern te Eindhoven. Reeds direct na de capitulatie van het Nederlandse leger 
op 14 Mei 1940 werd dit concern onder “Verwaltung”  gesteld van de Duitser 
Nolte en werd onze fabriek ingeschakeld in het Duitse productieschema. Daar-
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door werden wij gedwongen belangrijke Duitse orders te accepteren die direct 
en zijdelings betrekking hadden op de Duitse oorlogsproductie. Verzet hierte-
gen had geen doel en werd het bedrijf, behoudens diverse sabotageacties, mede 
in het belang van de arbeiders, zo goed mogelijk in de bezettingstijd voortgezet. 
Aanvankelijk ondervonden wij weinig moeilijkheden van Duitse zijde. De acties 
van Duitse zijde tegen en ten nadele van het bedrijf en haar employé’s onder-
nomen, begonnen eerst in begin 1943 met het vorderen van arbeiders ten einde 
deze in Duitsland te werk te stellen en vonden hun climax na Dolle Dinsdag op 
5 September 1944 in het totaal leeg roven van onze fabrieken. Deze acties kun-
nen in drie delen worden gesplitst, t.w.

1. De deportaties van 170 arbeiders naar Duitsland;
2. De plundering van de privé eigendommen der N.V.;
3. De door de militaire noodzaak niet gerechtvaardigde verwoesting van de 

onroerende eigendommen der N.V.
Ad. 2. Plundering van de privé eigendommen der N.V.
In het tijdvak liggend tussen 1 September 1944 en 5 Mei 1945 zijn op last 

van de bezettende macht in zeer grote omvang machines, handelsvoorraden, 
grondstoffen en inventarissenstukken, aan onze vennootschap toebehorende en 
zich bevindende op haar fabrieksterreinen en in haar gebouwen, naar Duitsland 
weggevoerd. De auctor intellectualis, die hiertoe de eerste stoot heeft gegeven, 
was de Verwalter Dr. Nolte voornoemd. De waarde van de geroofde goederen 
bedraagt f. 25.033.571.-- (vijf en twintig millioen drie en dertig duizend vijfhon-
derd een en zeventig gulden), gespecificeerd als volgt:

 % van het totaal aanw.[ezig]
1. Machines en motoren f. 1.018.323 66
2. Auto’s 2.308.- 27
3. Inventaris       198.580.- 63
4. Grondstoffen en halffabr.
 in de magazijnen    2.099.116.- 74
5. Grondstoffen en halffabr.
 in bewerking  21.354.483.- 98
6. Gereedsch. in de fabr. 252.400.- 90
7. Handelsvoorraden       108.361.- 57
Totaal 25.033.571.- 88

Bij dit bedrag is niet berekend de opzettelijk aangerichte schade aan de gebou-
wen en installaties.

De leidende instanties van de bezetter, die tot deze plunderingen opdracht 
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hebben gegeven en de uitvoering er van in handen hadden, waren:
a. Feldwirtschaftskommando iii Ast. 4 (Hauptmann Steng, Oberleutnant 

Pastrich)
b. Nebenstelle der Aussenstelle Amsterdam (Hr. Leichner te Amsterdam en 

R. Bonath te Bussum)
c. Reichsluftfahrtministerium (Fliegerstabingenieur Hartnacke, Stabingeni-

eur Hartmann)
Omtrent de begeleidende omstandigheden kan ik het volgende verklaren:
Aanvankelijk had het Reichsluftfahrtministerium de wegvoering der goede-

ren in handen. Ik heb mij met alle mij ten dienste staande middelen tegen deze 
georganiseerde roof trachten te verzetten, echter zonder gunstig resultaat. Op 
8 September 1944 was de fabriek, wegens stroom- en brandstofgebrek gesloten 
en waren de arbeiders naar huis gezonden. Na dien datum vervoegde de Flieger-
stabingenieur Hartnacke, vergezeld van nog enige Duitse officieren, zich op het 
Directiekantoor en eiste van mij, dat ik het N.S.F.-personeel te zijner beschik-
king zou stellen om behulpzaam te zijn bij het laden der wagons en medewerking 
te verlenen aan het transport. Ik weigerde dit pertinent en zeer nadrukkelijk, 
waarop Hartnacke mij toevoegde, dat hij bevoegd was mij “sofort zu erschies-
sen”, waarop ik repliceerde, dat ik liever nu door een Duitse kogel, dan later 
door een Nederlandse kogel zou worden getroffen, daarbij de nadruk leggend 
op het landsverraderlijk karakter van zijn eis. Aangezien reeds voor de weg-
voering van de machines,  op mijn last, niet te vervangen onderdelen daarvan 
òf waren verwijderd òf waren vernield, en ik wist, dat indien deze sabotage bij 
inkomst in Duitsland zou worden ontdekt, dit voor mij gevaarlijke gevolgen zou 
kunnen medebrengen, ben ik eind September met mijn gezin ondergedoken. In 
het bedrijf bleven toen alleen nog maar leden van het bewakingspersoneel, die 
belast werden met het gadeslaan der plunderingen en vernielingen.

Uit de door deze personeelsleden aan mij uitgebrachte rapporten bleek mij, 
dat reeds spoedig de plundering werd overgenomen door het Feldwirtschafts-
kommando iii Ast. 4. De plunderingen geschiedden toen ongeorganiseerd en 
chaotisch en weldra was het niet meer mogelijk van de zijde der N.S.F. enige 
administratie daaromtrent bij te houden. Een groot deel der goederen en machi-
nes werd verzonden naar de volgende bedrijven:

1. Bochummer Verrein für Gusz Stahlfabrikation te Bochum.
2. Friedrich Krupp te Essen,
3.  Zentral Institut für Hochfrequenz-Technik, SS.-Kazerne, Barak 41 te Ora-

nienburg,
4. Machinewerke Universal te Dresden A. 24 Zwickauerstrasse 46-58,
5. Hammerwerke Porta in Minden (Westfalen), alsmede naar een “Sammel-
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lager“, die alle buiten het Philips-N.S.F.-concern stonden.
Het demonteren en wegvoeren geschiedde volkomen onoordeelkundig en 

ging gepaard met nodeloze vernielingen aan de fabriek en installaties.
Overwegende, dat ter terechtzitting voorlezing is gedaan van een ambtse-

dig proces-verbaal van voormelde J.W. Otto, gesloten 13 Maart 1947, hetwelk 
onder meer inhoudt als verklaring van Dirk Theodorus Schuiling:

Daags voor het begin van de slag om Arnhem, zette het Herrnvolk een groot-
scheepse roofcampagne op touw. Landelijk organisator van de metaaldiefstal 
en gros was de heer Richard Fiebig van het Ministerium für Bewaffnung und 
Rüstung. In onze fabriek werd begonnen met het wegvoeren der metalen (2.000 
ton). Het ‘roofterrein’ Arnhem bleek te ressorteren onder Feldwirtschaftskom-
mando X. Slechts een volk met de ziel van een pauper, de mentaliteit van een 
hyena en volkomen gespeend van de meest elementaire vormen van beschaving, 
kan zich de weergaloze perfectie in het plunderen eigen maken, waarop deze 
barbaren bogen.

Overwegende, dat ter terechtzitting voorlezing is gedaan van een brief van 
13 September 1944 van verdachte als Vorsitzer der Rüstungs- und Beschaf -
fungskommission aan Direktor Seekatz i/Fa. Fokker Amsterdam, welke brief 
als volgt luidt:

Wie ich feststelle, haben Sie weder die Weisungen des Rüstungsstabes noch 
meine Anordnungen bezüglich der Rückverlagerung der Firma Fokker durch-
geführt. Vielmehr haben Sie durch ihr Verhalten eine Verzögerung von ca. 8 
Tagen herbeigeführt. Ich erteile Ihnen hiermit die Anweisung, sofort im Ein-
vernehmen mit Herrn Direktor Pleines alle Massnahmen einer beschleunig-
ten Rückverlagerung durchzuführen. Sollten Sie Ihr bisheriges Verhalten nicht 
sofort ändern, werde ich mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln gegen Sie 
vorgehen. Ich ermächtige Herrn Direktor Pleines, in meinem Auftrage, alle die 
Massnahmen durchzuführen, die ihm zur Beschleunigung notwendig erschei-
nen.

Overwegende, dat door de Voorzitter ter terechtzitting mededeling is gedaan 
van de inhoud van een groot aantal Anforderungsbescheide betrekking heb-
bende op de eigendommen van v.d. Heem N.V., Enkes N.V., Lips te Dordrecht, 
Werkspoor, Kromhout Motorenfabriek, Beijnes, Holland-Nautic, G.E.B. te 
Almkerk, de Vries Robbé, Zuivelfabriek Altena, welke alle afkomstig zijn van 
en in welke linkerbovenhoek vermeld staat:

“[Der] Beauftragte für die Niederlände des Reichsministers für Rüstung und 
Kriegsproduktion Richard Fiebig”

van welke Anforderungsbescheide een tweetal volledig luiden als volgt:
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Der Beauftragte f.d. Ndl.   Utrecht, 17. November 1944
des Reichsministers f.
Rüstung u. Kriegsproduktion
Aussenstelle Utrecht, Maliebaan 55
Anforderungsbeleid
Auf Grund der Verordnung des Reichskommissar f.d.bes.ndl. Gebiete nr. 139 
v. 14.12.1942 fordere ich von N.V. Lips’ Brandkasten- & Slotenfabrieken, 
Utrecht, Oude Gracht 115 (Verkaufstelle Utrecht) zu Gunsten obiger Dienst-
stelle folgende Güter: den Gesamtvorrat an Schlössern. 
Besondere Dispositionen werden bei Uebergabe dieses Anforderungsbescheides 
gegeben.
(Stempel) Aussenstelle des  Der Aussenstellenleiter
Beauftragten für die Niederlande des Reichsministers  w.g. onleesbaar
für Rüstung und Kriegsproduktion.

Der Beauftragte für die Niederlande  Rotterdam, den 5. März 1945
des Reichsministers  Veerhaven 4, Tel. 25195
für Rüstung und Kriegsproduktion
Richard Fiebig
Aussenstelle Kreis vii Süd-Holland

An die Firma Lips’ Brandkasten- en Slotenfabrieken
DORDRECHT
Anforderungsbescheid
Auf Grund der 139. Verordnung des Reichskommissars für die besetzten nie-
derländischen Gebiete vom 14.12.1942 fordere ich von Ihnen zu Gunsten der 
Dienststelle Dir. Figge
Rübeland (Harz)
54 leere Kisten
Diese Kisten wurden schon vor einiger Zeit bei Ihnen abgeholt. Die Rechn-
ung ist in dreifacher Ausfertigung gerichtet an die begünstigte Dienststelle, mir 
zwecks Weiterleitung einzureichen.
(Stempel) Aussenstelle des  Der Leiter der Aussenstelle
Beauftragten für die Niederlande des Reichsministers  w.g. Gerosa
für Rüstung und Kriegsproduktion.
 Overwegende, dat ter terechtzitting is voorgelezen de fotocopie van een telex-
bericht, d.d. 13 September 1944 aan Minister Speer en getekend Fiebig, waar-
van de inhoud luidt:
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min speer bln    Der Reichsminister
verm rk den haag   für Rüstung und Kriegsproduktion
--fuam nr. 263 13.9.44 (1647)  Fernschreibstelle
an min. speer tw 01 1921  13 Sept. 1944
fuer herrn ministerialrat dr. birkenholz
stelle fest, dasz hier noch ganz bedeutende vorraete an fleisch und gemuese-
konserven sowie anderen dingen lagern, die mit normalen mitteln kaum noch 
abzutransportieren sind. schlage vor, dasz sie sofort fuer ihre sonderaktionen 
von dieser moeglichkeit gebrauch machen durch abstellung von entsprechenden 
lastkraftwagen, die die dinge hier noch herausholen. ich bitte sie, mit mir sofort 
tel[e]fonisch fuehlung aufzunehmen unter amersfoort 4844 oder 4675. fahr-
zeuge gegebenenfalls ueber aussenstelle oosterbeek b. arnheim, utrechtsche-
straatweg 91, tel. 5219 oder aussenstelle hengelo zwijgerlaan 3 tel. 2602, leiten, 
von wo aus dann weiterer einsatz erfolgen kann, gez. f i e b i g.
beauftragter fuer die niederlande
angenommen: 13.9.1944 21.40 uhr
min speer bln;
 Overwegende, dat ter terechtzitting voorlezing is gedaan van een rapport d.d. 
16 November 1944 (Geheime Reichssache) getekend Liese, hetwelk onder meer 
inhoudt:
Betr.: Totale Kriegsmasznahmen in den Niederlanden.

Im Nachgang zu meinen Berichten vom 17.10. und 4.11.1944 melde ich, dasz, 
nachdem der Führer dem Reichskommissar Reichsminister Dr. Seyss-Inquart 
anheimgestellt hat, selbst zu entscheiden, ob die von Ihnen vorgesehen totalen 
Kriegsmasznahmen in den besetzten Niederlanden im Hinblick auf die politi-
sche und auch militärische Lage durchgeführt werden können, die Aktionen im 
groszen [mit] Erfolg angelaufen sind, bzw. fortgesetzt wurden.

Überführung aller Industrieeinrichtungen, Warenbestände und sonstigen 
Materials:

Die Feststellung, Sicherstellung und Überführung nach Deutschland von 
Industrieeinrichtungen, Warenbeständen und sonstigen Materials geht weiter. 
Jeder verfügbare Laderaum per Schiff, per Eisenbahn und LKW wird dazu 
benützt, diese Güter nach einer gewissen, mit dem Vertreter von Reichsminister 
Speer aufgestellten Rangordnung für das Reich sicherzustellen.

Inzwischen habe ich noch eine Kommission eingesetzt, in evakuierten hol-
ländischen Städten Privatlager, Wohnungeinrichtungen (Wäsche, Haushaltge-
genstände usw.) zu erfassen und abzutransportieren. Möbel werden allerdings 
noch zurückgelassen, da sie viel Laderaum einnehmen.

Weiter hat Reichsminister Backe auf meine Bitte eine Kommission nach Hol-
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land geschickt um landwirtschaftliche Produkte, Viehbestände usw. zu erfas-
sen, und ins Reich zu bringen.

Ich fahre morgen früh wieder nach den Niederlanden, um die Durchführung 
aller totalen Kriegsmasznahmen dort zu leiten. Ich werde laufend Bericht erstat-
ten.;

Overwegende, dat ter terechtzitting voorlezing is gedaan van de navolgende 
delen van de Monatsberichte September 1944 (d.d. 9.10.1944) en October 1944 
(d.d. 4 November 1944) van den Feldwirtschaftsoffizier Niederlande Schul-
ze-Bernett:

Monatsbericht September 1944
Als erstes und wichtigstes wehrwirtschaftliches Objekt in den Niederlanden 

wurden die Philips-Werke in Eindhoven in Angriff genommen.
Es erfolgte dann die Räumung der Philips-Filialen in Hilversum und Bussum. 

Hier gelang der restlose Abtransport aller Vorräte an NE-Metallen, Fertig- und 
Halbfertigfabrikaten, Maschinen und Fabrikationsunterlagen.

Gleichzeitig wurden zu den jeweiligen Aussenstellenleitern des Beauftragten 
des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion in den Ndl., die für 
jede Provinz eingeteilt sind, Abtransportkommandos abgestellt. Diese Kom-
mandos haben, im Einvernehmen mit den erwähnten Aussenstellenleitern und 
den zuständigen zivilen Dienststellen Abtransporte wichtiger Rohstoffe und 
Erzeugnisse sowie Maschinen durchgeführt. Durch restlosen, anerkennens-
werten Einsatz der Offiziere, Beamten, Sdf. und Mannschaften ist es gelungen, 
während des Monats September ganz erhebliche Bestände an NE-Metallen, 
wertvollen Rohstoffen und Fabrikaten ins Reich abzubefördern bzw. geeignetes 
Material der Truppe zuzuführen. Einsatz und Steuerung dieser Aktionen im 
westlichen und südlichen Raum der Ndl. oblag federführend dem Fwi O Ndl.

Für die Räumungsaufgaben und Vorbereitungen der arlz-Massnahmen im 
Befehlsbereich des aok 15 und gleichzeitig als Verbindungsmann zum O.Qu./
Stab des aok 15 wurde vom Fwi Kdo 7 ein Trupp unter Führung des Hptm. 
Rieder abgestellt. Auch hier konnte in enger Zusammenarbeit mit den zivilen 
Dienststellen und der Abt. IVa des aok 15 wertvolle Arbeit beim Abtransport 
von Rohstoffen und Mangelgütern sowie Maschinen geleistet werden. Diese 
Aktionen liefen erst am Ende des Berichtsmonats an.

Die Schwierigkeiten bei der Durchführung der arlz-Massnahmen und dabei 
besonders der L- und Z-Massnahmen waren und sind meist personeller Natur. 
Für L- und Z-Massnahmen waren zum grössten Teil Hilfskräfte eingesetzt und 
ausgebildet, die der Bevollmächtigte des RM [f] RuK in den Ndl. zur Verfügung 
gestellt hatte.

Die Zusammenarbeit mit allen Dienststellen des zivilen Sektors, besonders 
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des Beauftragten des RM f RuK in den Ndl., war sehr gut. Fwi O Ndl. konnte in 
erheblichem Umfange die Räumungsaufgaben des Beauftragten des RM f  RuK 
in den Ndl. unterstützen und teilweise solche Aufgaben selbst übernehmen.

Rü In. Ndl.
Auf Veranlassung des Beauftragten des RM f  RuK in den Ndl. wurde Anfang 

September die Rü In Ndl. aufgelöst und die Offiziere. Beamten und Gefolg-
schaftsmitglieder zum allergrössten Teil nach Dresden-Radebeul in Marsch 
gesetzt. Nur ein ganz kleiner Teil trat zum Stab des Beauftragten des RM f RuK 
in den Ndl., Herrn Fiebig, der die Aufgaben der Rü In übernommen hat.

Monatsbericht Oktober 1944:
Nach einer gewissen Anlaufzeit und dem Einschalten massgeblicher militä-

rischer Dienststellen und Instanzen verlief die Arbeit der Auflockerung und 
Räumung im Monat Oktober überall gemäss dem vorgesehenen Program ohne 
nennenswerte Störungen.

So konnten in Bergen op Zoom in verhältnismässig kurzer Zeit ca. 11.000 hl 
Alkohol und Spiritus in Fässer und Kesselwagen verladen und abtransportiert 
werden. Aus Breda und Tilburg konnten – neben anderen wichtigen Gütern der 
Dringlichkeitsstufe 1 – alle Textilvorräte, Rohstoffe, Halb- und Fertigfabri-
kate, Konfektionsgütern, Wolle und Kunstseide, Feinbleche, Lokomotivkessel 
und erhebliche Mengen an NE-Metallen abgefahren werden.

In Den Haag und Rotterdam konnten die Räumungs- und Verlagerungsar-
beiten ebenfalls im Einvernehmen mit dem Aussenstellenleiter des RM f RuK 
erfolgreich weitergeführt werden.

Es gelang an verschiedenen Stellen des Landes noch Schwarzbestände zu 
entdecken, die sofort beschlagnahmt und entweder Truppe zur Verfügung 
gestellt wurden, sofern Bedarf vorlag, oder ins Reich abtransportiert wurden. 
Hierunter fielen vor allen Dingen Unterkleidung sowie elektr. Artikel und Aus-
rüstungsgegenstände. Als Anlage 1 wird die durch das Fwi Kdo 7 aufgestellte 
Liste der im Monat Oktober abtransportierten Güter beigefügt.

Overwegende, dat ter terechtzitting voorlezing is gedaan van de navolgende 
gedeelten van een Bericht über eine Dienstreise nach den Niederlanden (Geheim!), 
getekend Kählitz, gemerkt Bijlage  Bl-L, in de tijd van 4-14 November 1944:

Verwertung:
Die gesamte Produktion dient, soweit verwendbar, in erster Linie der Versorgung 

der Front. Was Front und Truppe nicht benötigen, geht ins Reich. Für den nieder-
ländischen Bedarf wird nur das bereitgestellt, was zur Betriebserhaltung notwen-
dig ist. Die Verteilung von Gütern über diesen Rahmen hinaus wird von Fall zu Fall 
geregelt, wobei die Maszstäbe des Reichs die äuszerste Grenze darstellen.

3) Ständige Vertreter von Minister Fischböck für die Hauptabteilung a) – d) 
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ist Herr Fiebig. Herr Fiebig, Leiter des Amtes für Technik in Reichsministerium 
für Rüstung und Kriegsproduktion, ist gleichzeitig der Vorsitzer der Rüstungs- 
und Beschaffungskommission und Rüstungsobmann Niederlande. Zur Dienst-
stelle in Beilen, dem Sitz des Herrn Fiebig, und damit zum engeren “Stab Fie-
big”– so die offizielle Bezeihnung – gehören:

der stellvertretende Rüstungsobmann: Labisch,
die Hauptabteilung Wirtschaft: Brocke + ein Energie-Referent,
die Hauptabteilung Soziale Verwaltung: Reg.Rat Buckan,
die Zentralauftragstelle: Dr. Wittmann
ein Transportreferent: Dr. Wersche
Oberstleutnant Ziegler: Fahrbereitschaft, Hausverwaltung
Oberst Dr. Gladow: Stellvertretender Rüstungsinspekteur mit 4 Herren.
Während es den Angehörigen des Stabes Fiebig von Herrn Fiebig bisher 

verboten war, sich als Dienststelle oder Abteilung des Reichskommissars zu 
bezeichnen, es diesen vielmehr befohlen war, als “Beauftragter für die Nie-
derlande des Reichsministeriums für Rüstung und Kriegsproduktion, Richard 
Fiebig”, zu firmieren und sich telefonisch mit “Rüstung und Kriegsproduktion” 
zu melden, hat der Reichskommissar jetzt veranlaszt, dasz seine Dienststel-
len als solche auch wieder nach auszen in die Erscheinung treten dürfen. Eine 
Ausnahme besteht aber nimmer noch für die sogenannten “Aussenstellen” . Die 
Aussenstellen sind ursprünglich persönliche Einrichtungen des Herrn Fiebig, 
der über sie Vertreter in allen wichtigen Plätzen des Landes hatte. Die Leiter der 
Aussenstellen waren zunächst als Mitglieder des Amtes für Technik lediglich 
ehrenamtliche Auszenorgane des Rüstungsministeriums und haben erst nach 
dem Zusammenbruch im September Aufgaben allgemein wirtschaftlicher Art 
übertragen erhalten.

Herr Fiebig hat sich in den stürmischen Septembertagen in den Niederlan-
den einmalige Verdienste bei der Räumung der gefährdeten Gebiete und der 
Aufrechterhaltung einer wirtschaftlichen und staatlichen Ordnung in den übri-
gen besetzten Gebieten erworben.

Räumungsaktion Niederlande
Die Räumung der Niederlande hat der Reichskommissar von Anfang an mit 

allem Nachdruck und jeder nur möglichen Sorgfalt betrieben. Seit dem 4.9. 
[1944] sind insgesamt rund 200.000 t Rüstungs- und andere Wirtschaftsgüter 
aus den Niederlanden abtransportiert worden, wovon die reinen Verbrauchs-
güter auf etwa 15 % geschätzt werden. Etwa je 150 Kähne mit Räumungsgut 
liegen noch in Rotterdam und Amsterdam, die noch nicht abgefahren werden 
konnten. Die Zast ist mit der Aufstellung einer genauen Statistik befaszt. Für 
die Räumung selbst war die anliegende Dringlichkeitsordnung (Anlage iv) 

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   380Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   380 26-05-20   17:0426-05-20   17:04



381

bijzonder gerechtshof te ’s-gravenhage, 5de kamer te rotterdam 

masz gebend. Nachdem das Rüstungsgut und die wichtigsten Wirtschaftsgüter 
fast ausschlieszlich auszer Landes gebracht worden sind, soll die Räumung nun-
mehr auch auf Waren ausgedehnt werden, die mangels Transportraumes bisher 
zurückgelassen werden mussten, z.B. Möbel.

Der Abtransport ist – im Benehmen mit der Hauptabteilung Wirtschaft – 
von den verschiedensten Stellen per Schiff, Bahn und Lastwagen durchgeführt 
worden.

Es entspricht nicht den Tatsachen, dasz gröszere Warenlager im holländischen 
Raum noch vorhanden sind, die der Hauptabteilung Wirtschaft nicht bekannt 
wären. Entgegenstehenden Meldungen wird sofort nachgegangen, jedoch hat 
sich bisher in allen Fällen ergeben, dasz die Läger bereits erfaszt waren.

Die Erfassung sämtlicher Warenbestände war seit längerer Zeit durch die 
Reichsbevollmächtigten mit Hilfe der holländischen Organisationen planmäs-
zig vorgenommen worden. Die Abforderung von den niederländischen Eigentü-
mern bereitet keine Schwierigkeiten. Sie erfolgt in den Fabrikationsbetrieben 
mit “Anforderungsbescheiden” auf Grund der 139. Verordnung über Anforder-
ung von Gütern und Leistungen aus dem Jahre 1942, die im Nichtbezahlungs-
falle der Waren vom holländischen Staat eingelöst werden. Von den Reichs-
büros war zuvor bereits ein generelles Ablieferungsverbot ergangen, das der 
Beschlagnahme gleichkommt. Die Beschlagnahme der staatlichen Warenläger 
zur Versorgung der holländischen Bevölkerung, der sogenannten Distexläger 
(aus denen die Belieferung der Einzelhandelsgeschäfte erfolgte) und Molestlä-
ger (Vorratshaltung für Katastrophenfälle) erfolgte im September.

Aber auch die Einzelhandels- und Groszhandelsgeschäfte werden im Rah-
men der “Aktion Sellmer” (vergleiche Anlage V) in den gefährdeten Westgebie-
ten seit kurzer Zeit ausgeräumt.

Wenn man weiter berücksichtigt, dasz darüber hinaus die holländische Bevöl-
kerung zunächst im Westraum die Auflage erhalten hat, zur Versorgung der 
Truppe sofort bereitszustellen:

200.000 Decken
200.000 Mäntel
200.000 Vesten
200.000 Satz Unterwäsche mit Strümpfen
200.000 Paar Stiefel
musz festgestellt werden, dasz aus dem Raum Holland vom Groszbetrieb bis 

zum Einzelhaushalt alles herausgezogen wird, was der Versorgung der Truppe 
und des Reichs, insbesondere der fliegergeschädigten Bevölkerung von Nutzen 
sein kann.

Bei dieser Sachlage ist für eine von der Reichsgruppe Handel vorgeschlagene 
zusätzliche Räumungsaktion kein Raum. 
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Was die Einschaltung des Einkaufskreises Niederlande und damit des Handels 
überhaupt in die Abwicklung des Warenverkehrs Reich-Niederlande betrifft, so 
sind sowohl Herr Fiebig als auch die Hauptabteilung Wirtschaft, Herr Brocke, 
bereit, dahingehenden Bestrebungen jede Unterstützung zu gewähren. Erfor-
derlich ist, dasz beschleunigt ein Aktivist als Leiter des Einkaufkreises nach 
Beilen entsandt wird, der an Ort und Stelle die Einsatzmöglichkeiten im Beneh-
men mit der Hauptabteilung Wirtschaft prüft.

Overwegende dat van algemene bekendheid is, gelijk mede in het tijdvak tus-
sen 15 Mei 1940 en 15 Mei 1945 van algemene bekendheid was, dat Duitsland 
toen o.a. tegen Nederland een aanvalsoorlog heeft gevoerd, en dat Duitsland 
toen een politiek van inschakeling, in verband met de door dit land gevoerde 
oorlog, van het bedrijfsleven en van de bedrijven in de bezette gebieden ten 
dienste zijner oorlogsvoering heeft gevoerd, en dat behoudens speciale omstan-
digheden, waarvan in casu ter terechtzitting niet is gebleken, een ieder van de 
ontwikkeling en positie van verdachte dit toen moet hebben en derhalve heeft 
geweten.

Overwegende, dat eveneens van algemene bekendheid is, gelijk mede in het 
tijdvak tussen 15 Mei 1940 en 15 Mei 1945 van algemene bekendheid was, dat 
het Volkenrecht en met name het Landoorlogsreglement in de artikelen 26, 47 
en 52: 1e. de bezetter de plicht oplegt de bijzondere eigendom te eerbiedigen, 
2e. plundering uitdrukkelijk verbiedt en 3e. bepaalt, dat requisitiën in natura 
en persoonlijke diensten van de gemeenten of van de bewoners niet kunnen 
worden geeist dan ter voorziening in de behoeften van het bezettingsleger en dat 
behoudens speciale omstandigheden, waarvan in casu ter terechtzitting niet is 
gebleken, een ieder van de ontwikkeling en positie van verdachte dit toen moet 
hebben en derhalve heeft geweten;

Overwegende, dat het Bijzonder Gerechtshof op grond van de inhoud van 
vorenstaande bewijsmiddelen, waarbij van de hierboven aangehaalde geschrif-
ten als bedoeld in artikel 339, 5° van het Wetboek van Strafvordering slechts in 
verband met de overige bewijsmiddelen is gebruik gemaakt, en op grond van 
hetgeen van algemene bekendheid wordt geoordeeld, bewezen acht en de over-
tuiging heeft verkregen, dat verdachte het hem ten laste gelegde heeft begaan, 
met dien verstande:

dat hij in het tijdvak Mei 1940-Mei 1945 in Nederland opzettelijk tijdens de 
door Duitsland o.a. tegen Nederland gevoerde aanvalsoorlog in Duitse staats-
dienst werkzaam zijnde als Beauftragte[r] des Reichsministers für Bewaffnung 
und Munition, als Vorsitzer des Sparstoff-Ausschusses later genoemd Spar-
stoff-Kommission, als Leiter of Vorsitzer der Gauhauptstelle Technik, als Haupt 
der Hauptabteilung Technik des General-Kommissariats für Finanz und Wirt-

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   382Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   382 26-05-20   17:0426-05-20   17:04



383

bijzonder gerechtshof te ’s-gravenhage, 5de kamer te rotterdam 

schaft, als Vorsitzer des Beirates der Zentral Auftragstelle, als Rüstungs-Ob-
mann, als Vorsitzer der Rüstungs- und Beschaffungs-Kommission, als Vertreter 
des General-Kommissars für Finanz und Wirtschaft, voor wat betreft de Haupt-
abteilung Wirtschaft en de Hauptabteilung Sozial[e] Verwaltung, als Beauftrag-
te[r] für die Niederlande des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion, 
in deze functies met schending van de wetten of gebruiken van de oorlog;

1. heeft medegewerkt ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel en ten 
behoeve van de Duitse oorlogsvoering – door mede uit te voeren voor wat zijn 
arbeidsterrein betrof de Duitse politiek van inschakeling in verband met de 
door Duitsland gevoerde oorlog van het bedrijfsleven en van de bedrijven in 
de bezette gebieden ten dienste dier oorlogsvoering – aan de inschakeling en 
omschakeling alsmede aan de rationalisering en exploitatie van een deel van 
het Nederlandse bedrijfsleven en van vele Nederlandse bedrijven, voorzover uit 
een Duits oogpunt voor de Duitse oorlogsvoering van belang, ten dienste van de 
Duitse oorlogsvoering, welke inschakeling ten dele vrijwillig in het belang van 
de Nederlandse industrie, van de Nederlandse bedrijven en van de Nederlan-
ders werd verkregen, ten dele onvrijwillig, door de dreiging van bedrijfssluiting 
of van andere zakelijk en/of persoonlijk schadelijke of nadelige maatregelen 
en door de nood der oorlogsomstandigheden, welke inschakeling nimmer zou 
zijn verkregen, indien Nederland niet tengevolge der oorlogshandelingen was 
gaan behoren tot door – en naar de mening van de Duitse overheid tevens – ten  
behoeve van Duitsland bezet gebied en wel zonder enige rechtens redelijker-
wijze aanvaardbare grond met name ver uitgaande boven de voorziening in de 
behoeften van het Duitse bezettingsleger in Nederland;

2. heeft medegewerkt ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel en ten 
behoeve van de Duitse oorlogsvoering – door mede uit te voeren voor wat zijn 
arbeidsterrein betrof de Duitse politiek van plundering, roof en leeghalen, in 
verband met de door Duitsland gevoerde oorlog, van de bezette gebieden – 
aan het wegvoeren of weghalen naar Duitsland van goederen in Nederland 
aanwezig, behorende aan Nederlandse eigenaren en niet aan de Nederlandse 
Staat, welk wegvoeren en weghalen vanwege de Duitse bezetter systematisch 
geschiedde ten nadele van de Nederlandse volkshuishouding en ten nadele van 
de eigenaars of bezitters, zonder hun toestemming en zonder enige rechtens 
redelijkerwijze aanvaardbare grond, zijnde mede als gevolg van zijn – verdach-
tes – handelen machines en materiaal en edele metalen naar Duitsland wegge-
voerd in totaal voor een waarde van meerdere millioenen guldens;

Overwegende, dat tot deze beslissing reden geven de in vorenstaande bewijs-
middelen voorkomende feiten en omstandigheden en hetgeen het Hof als van 
algemene bekendheid acht;

Overwegende, dat verdachte of zijn raadsvrouwe wat betreft de beide ten 
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laste gelegde feiten als verweren hebben aangevoerd:
a) dat het woord medewerken niet duidelijk is en in het midden laat of aan 

verdachte medeplichtigheid dan wel mededaderschap wordt verweten;
b) dat van medeplichtigheid noch van mededaderschap sprake kan zijn, 

omdat Minister Speer, die aan verdachte bevolen heeft de hem ten laste gelegde 
handelingen te verrichten, door het Tribunaal te Nürnberg terzake zou zijn 
vrijgesproken;

c) dat hij als ondergeschikte te goeder trouw mocht aannemen, dat de hem 
gegeven bevelen rechtvaardig waren;

d) dat de Duitse oorlogsnoodzaak hem heeft genoopt de hem ten laste gelegde 
feiten te plegen;

en wat het sub 1 ten laste gelegde feit betreft:
e) dat de woorden inschakeling, omschakeling en rationalisering onverstaan-

baar zijn, en daarom, alsmede op grond van het sub a vermelde verweer, de 
dagvaarding nietig is;

f) dat de inschakeling vrijwillig is geschied, immers, zeker in de eerste tijd van 
de bezetting, de neiging tot collaboratie bij het gehele Nederlandse bedrijfsleven 
zeer groot was en alle bedrijven, die opdrachten ten behoeve van de Duitse oor-
logsvoering uitvoerden, om die opdrachten hebben gevraagd;

g) dat hij zelf noch zijn Dienststellen dwang mochten en konden toepassen en 
eventuele dwang door andere Duitse autoriteiten is uitgeoefend;

h) dat geen rechtsvoorschrift verdachte heeft verboden te handelen zoals hij 
gedaan heeft;

en wat het sub 2 ten laste gelegde feit betreft:
i) dat van plundering of roof van aan Nederlanders toebehorende goederen 

geen sprake is geweest, immers het vorderen der goederen niet buiten hetgeen 
krachtens de bepalingen van het Landoorlogsreglement geoorloofd is, geschied 
is, en al de weggevoerde goederen kriegswichtig waren nu Duitsland een totale 
oorlog voerde, terwijl oorlogsnoodzaak gebiedend de inbeslagneming der goe-
deren eiste;

j) dat verdachte noch zijn Dienststelle, waarvoor hij erkent verantwoordelijk 
te zijn, aan het wegvoeren heeft medegewerkt, aangezien zij niet anders hebben 
gedaan dan Anforderungsbescheide opstellen en afgeven, terwijl het nemen en 
wegvoeren door andere Dienststellen heeft plaatsgevonden;

Overwegende met betrekking tot de voorgestelde nietigheid van de dagvaar-
ding en de hierboven sub a en e vermelde verweren:

dat de dagvaarding een opgave van de feiten, die ten laste worden gelegd, ver-
meldt, alsmede omstreeks welke tijd en waar ter plaatse zij begaan zijn;

dat met name de woorden medewerken en inschakeling, het laatste in ver-
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band met de daaraan toegevoegde woorden omschakeling, rationalisering en 
exploitatie van het bedrijfsleven en de bedrijven, voldoende duidelijk aandui-
den op welke handelingen van verdachte de tenlastelegging betrekking heeft 
en verdachte ter terechtzitting dan ook blijk heeft gegeven, dat hij zeer goed 
begrepen heeft op welke door hem verrichte handelingen door deze woorden 
werd gedoeld;

dat gemelde woorden, gelijk verdachte heeft begrepen blijkens zijn houding 
ter terechtzitting, inhouden, dat aan verdachte verweten worden handelingen, 
die de strekking hadden vele bedrijven dienstbaar te maken aan de Duitse oor-
logsvoering en derhalve persoonlijke diensten van deze bedrijven te eisen ten 
behoeve van de Duitse oorlogsvoering, welke diensten moesten strekken om de 
bedrijven en de bedrijfsvoering zodanig te wijzigen, dat de Duitse oorlogsvoe-
ring daarvan het grootst mogelijke nut zoude hebben en het Duitse oorlogspo-
tentieel werd versterkt;

Overwegende met betrekking tot het sub b vermelde verweer:
dat ook dit behoort te worden verworpen;
dat aan het Hof niet gebleken is, dat aan Speer voor het Tribunaal te Nürn-

berg dezelfde feiten als aan verdachte zijn ten laste gelegd, noch dat hij daarvan 
is vrijgesproken, doch al ware zulks anders, dit geen aanleiding behoeft te zijn 
om verdachte eveneens vrij te spreken;

dat door het woord medewerken niet hetzij mededaderschap, hetzij mede-
plichtigheid ten laste wordt gelegd, en de feiten, die met dat woord in verband 
met de verdere inhoud van de dagvaarding aan verdachte ten laste worden 
gelegd, niet noodzakelijk slechts als mededaderschap of medeplichtigheid straf-
baar behoeven te zijn;

dat bij het overwegen of verdachte zich aan strafbare feiten heeft schuldig 
gemaakt, zal worden nagegaan of de met het woord medewerken omschre-
ven handelingen op zichzelf, afgezien van de rol die anderen mochten hebben 
gespeeld, als zelfstandige handelingen strafbaar zijn dan wel of van strafbaar-
heid slechts sprake is, wanneer deze handelingen tezamen met handelingen van 
anderen worden beschouwd, in welk geval ontslag van rechtsvervolging zou 
moeten worden uitgesproken, aangezien mededaderschap noch medeplichtig-
heid ten laste is gelegd;

dat ten deze aan verdachte worden ten laste gelegd handelingen, die hij niet 
tezamen met anderen heeft verricht, met name niet tezamen met Speer, die 
blijkens het verweer van verdachte hem slechts bevel tot het verrichten dier han-
delingen zou hebben gegeven en derhalve deze handelingen niet mede gepleegd 
heeft;

dat hieronder zal worden overwogen of en in hoeverre de aan verdachte ten 

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   385Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   385 26-05-20   17:0426-05-20   17:04



386

het proces-fiebig

laste gelegde zelfstandig gepleegde feiten strafbaar zijn;
Overwegende met betrekking tot het met c omschreven verweer, dat er moet 

worden nagegaan of juist is, dat bij verdachte de opzet op de onrechtmatigheid 
van zijn handelingen heeft ontbroken, omdat, al zouden de hem gegeven beve-
len onrechtmatig zijn, hij als ondergeschikte te goeder trouw mocht aannemen, 
dat de bevelen rechtmatig waren en van hem als ondergeschikte in goeder trouw 
niet kan worden verlangd, dat hij zich ging verdiepen in de vraag wat volken-
rechtelijk al dan niet toelaatbaar was;

Overwegende, dat, voorzover verdachte hierbij een beroep doet op de bepa-
ling van art. 43, lid 2 van het Wetboek van Strafrecht, het Hof van oordeel is, 
dat deze bepaling rechtstreeks toepassing mist, daar art. 43, lid 2 alleen betrek-
king heeft op Nederlandse gezagsverhoudingen, doch dat het Hof anderzijds 
oordeelt, dat het daarin neergelegde beginsel ook op verdachte toepassing moet 
vinden;

Overwegende, dat het Hof echter ontkent, dat in dit geval bij verdachte goede 
trouw kan worden aangenomen;

Overwegende, dat inderdaad bij bevelen van hoger hand, indien een onder-
geschikte geen gegronde twijfel aan de rechtmatigheid van het bevel, aan de 
inhoud van dat bevel moet ontlenen, van de ondergeschikte niet mag worden 
verlangd, dat hij zich in een onderzoek naar de juiste grenzen van het toelaat-
bare moet begeven;

dat het echter in casu dermate kennelijk onrechtmatige bevelen betrof, dat 
het onrechtmatige karakter ervan aan een ieder en zeker aan iemand met een 
ontwikkeling en positie als verdachte duidelijk moet zijn geweest en derhalve is 
geweest;

Overwegende wat het sub d omschreven verweer betreft:
dat de Duitse oorlogsnoodzaak geen noodtoestand voor verdachte oplevert 

en van voor verdachte noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, 
eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, niets 
gebleken is;

dat oorlogsnoodzaak van Duitsland nimmer er toe mag leiden de gebruiken 
en voorschriften van de oorlog en het Landoorlogsreglement ter zijde te stellen 
en in strijd met deze voorschriften  te handelen, juist als de gevallen, waarvoor 
zij gegeven zijn, zich voordoen;

dat ten slotte van militaire of oorlogsnoodzaak van Duitsland, zeker niet 
gedurende de eerste jaren van de bezetting van Nederland, iets gebleken is en de 
Nutzbarmachung van Nederland aan de Duitse oorlogsvoering en aan Duits-
land in het algemeen, waarbij verdachte een zeer belangrijke rol ten laste is 
gelegd, terstond na aanvang der bezetting een aanvang heeft genomen en ver-
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dachte toen reeds in Nederland is gaan uitoefenen de bevoegdheden die Todt en 
later Speer als Reichsministers voor de oorlogsproductie en de bewapening in 
Duitsland hadden uitgeoefend en uitoefenden;

Overwegende wat het sub f omschreven verweer aangaat:
dat verdachte en zijn raadsvrouwe aan dit verweer zeer grote aandacht hebben 

besteed en aanleiding hebben gevonden de nadruk te leggen op de collaboratie 
in de slechte zin van het woord, waaraan in hun ogen het Nederlandse bedrijfs-
leven en de Nederlandse bedrijven zich zouden hebben schuldig gemaakt;

dat aan het Hof uit eigen wetenschap bekend is en van algemene bekendheid 
is, dat ook in Nederland, zoals in andere bezette gebieden collaboratie in de zin 
van vrijwillige samenwerking met de vijand is voorgekomen, doch evenzeer dat 
vele bedrijven niet voor zulke samenwerking te vinden zijn geweest en of zich 
aan zulke samenwerking hebben weten te onttrekken, of tot zulke samenwer-
king slechts zijn overgegaan om een in hun ogen voor het vaderland, voor de 
Nederlandse volkshuishouding, voor hun bedrijven en hun arbeiders veel scha-
delijker alternatief te ontgaan, of om door middel van samenwerking de vijand 
grotere schade te kunnen toebrengen dan hij nut daarvan had;

dat door de poging om de smadelijke houding, door een aantal bedrijven aan-
genomen, te generaliseren op het Nederlandse bedrijfsleven in zijn algemeen-
heid ten onrechte en onverdiend een blaam wordt gelegd, reden waarom deze 
poging beter achterwege ware gebleven;

dat overigens bij de behandeling van deze zaak ten aanzien van geen enkel 
bedrijf gebleken is, dat het geheel vrijwillig voor de vijand is gaan werken en vele 
à décharge gehoorde getuigen, van wie enkele terzake van hulpverlening aan de 
vijand zijn veroordeeld, wel zeer sprekend hebben doen uitkomen hoezeer zij 
en hun bedrijven in de uiterst moeilijke positie waren gekomen tengevolge van 
het optreden van de vijand, waardoor zij en hun bedrijven in een noodtoestand 
waren geraakt en hoe de vijand, alsmede verdachte, reeds terstond na de aan-
vang der bezetting van die, ook aan hen bekende, noodtoestand hebben gebruik 
gemaakt om bedrijven, die niet van zins zouden zijn voor de vijand te werken of 
zich overeenkomstig zijn wensen in te richten, in te schakelen, om te schakelen 
en te rationaliseren, alles in het belang van Duitsland en zijn oorlogsvoering, 
daartoe te noodzaken;

dat voorts gebleken is, dat vele leiders van Nederlandse bedrijven onder voort-
durende vrees van ingrijpende maatregelen van de zijde van de bezetter en ook 
van verdachte hebben geleefd en gehandeld;

dat deze vrees gegrond was, daar reeds aanstonds een aanvang is gemaakt 
met het geven van tal van voorschriften en verordeningen en het afkondigen van 
maatregelen, welke tot resultaat konden hebben bedrijfssluiting, overneming 
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van bedrijven, wegvoeren van arbeiders naar Duitsland, straffen wegens sabo-
tage voor de leiders der bedrijven en hun personeel en dergelijke;

dat juist de inschakeling van het bedrijfsleven in Nederland werd bewerkstel-
ligd door het geven van voorschriften en verordeningen, die tot resultaat zouden 
hebben hetzij genoemde inschakeling, hetzij grote, ook lichamelijke nadelen 
voor de betrokkenen, van wie men als dienst eiste, dat zij het voor inschakeling 
nodige zouden verrichten;

dat voorts gebleken is, dat wanneer bedrijven niet overeenkomstig de wensen 
van de bezetter handelden, of functioneerden, inderdaad tot sluiting, gevangen-
neming van personen, die de bezetter ervan verdacht, dat zij niet medewerkten, 
wegvoering van arbeiders is overgegaan;

dat derhalve het verweer, dat het Nederlandse bedrijfsleven zichzelf vrijwillig 
zou hebben ingeschakeld, feitelijke grond mist;

Overwegende wat betreft het sub g gevoerde verweer:
dat aan verdachte niet ten laste is gelegd, dat hij persoonlijk of zijn Dienst-

stelle zelf in bepaalde gevallen dwang konden of mochten uitoefenen, noch dat 
zij dwang hebben uitgeoefend in die zin, dat verdachte persoonlijk of zijn onder-
geschikten zelf degenen, die zich niet wilden laten inschakelen, daartoe door 
feitelijkheden hebben gedwongen;

dat aan verdachte verweten wordt te hebben medegewerkt tot die inscha-
keling, waarbij ingeval van gebrek aan medewerking, dwang werd toegepast, 
gelijk naar gebleken is, aan verdachte bekend was, en verdachte ook niet heeft 
ontkend, dat dwang werd toegepast;

dat verdachte integendeel heeft verklaard, dat bij gebreke van medewerking 
uiteraard maatregelen moesten worden genomen en zijn genomen, om het door 
de bezetter gewenste doel te bereiken;

dat voorts gebleken is, dat verdachte persoonlijk aan degenen, die niet over-
eenkomstig de wensen en voorschriften van de bezetter handelden, heeft voor-
gehouden, welke ernstige gevolgen dit voor hen, hun personeel en hun bedrijven 
zoude hebben, en zulk voorhouden niet anders dan als een bedreiging kon wor-
den opgevat en is opgevat;

dat eindelijk verdachte niet heeft betwist, dat, wanneer niet aan de voor-
schriften, die hij had gegeven, werd gevolg gegeven, hij daarvan mededeling 
heeft gedaan aan de Dienststellen, die naar hij wist in zulke gevallen met het 
nemen van dwangmaatregelen waren belast, en zulk handelen niet anders kan 
worden verstaan, dan als het toepassen van dwang;

dat derhalve ook dit verweer dient te worden verworpen;
Overwegende ten aanzien van het sub h omschreven verweer:
dat Duitsland, gelijk ook door de vijand is en wordt erkend, als bezetter en 
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als oorlogvoerende mogendheid gehouden is de wetten en gebruiken van de 
oorlog en in het bijzonder de bepalingen van het Landoorlogsreglement in acht 
te nemen;

dat in Afdeling iii, bevattende de artt. 42-56, van het Landoorlogsreglement 
de rechten en verplichtingen van een bezetter werden geregeld;

dat uit deze bepalingen blijkt dat de bezetter slechts weinig bepaaldelijk 
omschreven rechten worden toegekend, en dat het feit van de bezetting hem 
vele verplichtingen oplegt;

dat het Landoorlogsreglement slechts kent de uitoefening van militair gezag 
op grondgebied van een vijandelijke staat, dat bezet is, en de strekking van 
Afdeling iii is, dat het civiele bestuur van dat gebied voorzoveel met de uitoefe-
ning van het militair gezag van de bezetter en met de rechten, die hem zijn toe-
gekend mogelijk is, ongemoeid wordt gelaten en dat hij de in het land geldende 
wetten zal eerbiedigen en alle maatregelen nemen mag, doch ook moet, die de 
openbare orde en het openbare leven herstellen en verzekeren;

dat Duitsland in strijd met voormelde bepalingen, naast het militaire gezag, 
dat het bevoegd was uit te oefenen, in Nederland een Duits civiel gezag en 
bestuur heeft ingesteld, gelijk van algemene bekendheid is, welk civiel gezag 
door Duitse gezaghebbers is uitgeoefend, alsmede in hoogste instantie berustte 
bij, en aan zich getrokken is door de Duitse Rijksregering;

dat aldus in Nederland niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats, Duits mili-
tair gezag is uitgeoefend, doch daarnaast en daarboven Duits civiel gezag, zulks 
in tegenstelling tot hetgeen in andere bezette gebieden, gelijk bij voorbeeld in 
België, is geschied en aldus in feite Nederland bij Duitsland is ingelijfd, al is 
laatstgemeld woord in verband met Nederland, anders dan ten aanzien van 
Luxemburg niet gebezigd;

dat zulk een Duits civiel gezag en bestuur niet steunt op de bepalingen van 
het Landoorlogsreglement en de instelling daarvan met dit reglement in strijd 
en alzo onrechtmatig is;

dat alle handelingen, door het civiele bestuur, – waarvan verdachte een der 
zeer hoge civiele functionarisen op economisch, industrieel en technisch gebied 
was, alleen reeds omdat hij in Nederland dezelfde bevoegdheden, die Todt en 
Speer in Duitsland hadden als Beauftragter für die Niederlände van deze Minis-
ters uitoefende – verricht, derhalve evenzeer onrechtmatig zijn, immers in strijd 
met de bepalingen van het Landoorlogsreglement;

dat bovendien verdachte bij het nemen van zijn maatregelen tot inschakeling 
der Nederlandse bedrijven en het bedrijfsleven in het algemeen, meer in het bij-
zonder heeft gehandeld in strijd met artikel 52 van het Landoorlogsreglement, 
hetwelk bepaalt, dat persoonlijke diensten van de bewoners niet kunnen wor-
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den geeist, dan ter voorziening in de behoeften van het bezettingsleger en slechts 
met machtiging van de bevelhebber in de bezette plaats;

dat de maatregelen, die verdachte genomen heeft, en de voorschriften die hij 
gegeven heeft ten einde zijn opdracht tot inschakeling, omschakeling, rationa-
lisering en exploitatie van de Nederlandse bedrijven ten behoeve van de Duitse 
oorlogsvoering en van het Duitse belang in het algemeen, eisen vormden aan de 
Nederlandse ondernemingen en hun leiders en personeel tot het verrichten van 
diensten immers van handelingen in het belang van een ander, niet ter voorzie-
ning in de behoeften van het bezettingsleger, doch ter inrichting en leiding van 
die bedrijven zodanig, dat zij geschikt of meer geschikt werden om opdrachten 
ten behoeve van Duitsland, die hun mochten worden gegeven, uit te voeren;

dat niet gebleken is, dat ooit wanneer verdachte of zijn Dienststelle aan een 
bedrijf of aan de bedrijven in Nederland een eis stelde tot het verrichten van de 
handelingen, die nodig geacht werden, om die bedrijven aan Duitsland dienst-
baar te maken, machtiging van de militaire bevelhebber is verkregen of zelfs 
maar gevraagd;

dat uit het voorgaande volgt, dat ook wanneer men de woorden “persoonlijke 
diensten”, anders dan uit het verband waarin zij gebezigd worden, in art. 52 
Landoorlogsreglement zou kunnen worden afgeleid, zeer ruim opvat en daar-
onder alle handelingen, welke dan ook, die degeen, die het verrichten daarvan 
in zijn belang acht, eist, begrijpt, verdachte in strijd met gemelde bepaling heeft 
gehandeld, toen hij het verrichten van handelingen eiste, anders dan ter voor-
ziening in de behoeften van het bezettingsleger en zonder machtiging van de 
bevelhebber;

dat voorts niet gebleken is, dat de maatregelen van verdachte voorzover 
daarmede diensten werden geeist, noodzakelijk waren voor het herstel van de 
openbare orde en het openbaar leven, terwijl de voorschriften door verdachte 
gegeven, meermalen de in Nederland geldende wetten niet hebben geëerbiedigd;

dat in het bijzonder deze maatregelen van verdachte in strijd met de geldende 
wetten van Nederland zijn gekomen, wanneer zij Nederlanders noodzaakten 
hulp aan de vijand te verlenen, hetgeen onvermijdelijk het gevolg van deze maat-
regelen moest zijn, nu, gelijk gebleken is, het Nederlandse bedrijfsleven, bij het 
gevolg geven aan die maatregelen, dienstbaar werd aan de vijand en dikwijls het 
niet opvolgen van die maatregelen, gelijk evenzeer gebleken is, tot ondergang 
van het bedrijf of tot onverdragelijke gevolgen voor de persoon of het goed van 
Nederlanders moest leiden en heeft geleid;

dat de handelingen van verdachte, die als het medewerken aan de inschake-
ling, omschakeling, rationalisering en exploitatie van Nederlandse bedrijven 
strekten, noodzakelijk waren om deze inschakeling te bewerkstelligen, die zon-
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der het optreden van verdachte geen feit zou zijn geworden;
dat twijfel kan rijzen of het geven van bedoelde voorschriften en derhalve 

het stellen van eisen aan personen of ondernemingen, die geheel vrijwillig 
ten behoeve van de Duitse oorlogsvoering en de vijand willen werken en hun 
bedrijven daartoe willen doen inschakelen, willen wijzigen en rationaliseren en 
exploiteren, in strijd is met de bepalingen van het Landoorlogsreglement, in het 
bijzonder nu verdachte een Duitser is, en het Hof deze twijfel ten voordele van 
verdachte wil doen gelden en onder de zeer bijzondere omstandigheden, welke 
geheel vrijwillige bereidheid tot samenwerken vormen, het medewerken aan het 
inschakelen van dergelijke bedrijven niet in strijd met art. 52 Landoorlogsre-
glement acht;

dat echter ten aanzien van de overgrote meerderheid der tengevolge van de 
maatregelen van verdachte ingeschakelde bedrijven gebleken is, dat zij geens-
zins vrijwillig en meestal uit vrees voor niet te aanvaarden nadelige gevolgen, 
aan de voorschriften en eisen, die verdachte stelde, hebben gevolg gegeven;

dat derhalve verdachte door te handelen zoals hem sub 1 ten laste is gelegd 
voorzover dit bewezen is verklaard, voortdurend en op grote schaal in het 
tijdvak van Mei 1940-Mei 1945 in strijd met het Landoorlogsreglement heeft 
gehandeld;

Overwegende wat het sub i omschreven verweer betreft:
dat dit verweer klaarblijkelijk inhoudt een beroep op art. 23 sub g van het 

Landoorlogsreglement, dat aan een oorlogvoerende verbiedt vijandelijke eigen-
dommen in beslag te nemen, behalve in geval het inbeslagnemen door oorlogs-
noodzaak gebiedend wordt gevorderd;

dat, daargelaten wat onder “vijandelijke eigendommen” moet worden ver-
staan, beroep op deze bepaling ter rechtvaardiging van het systematisch wegne-
men en wegvoeren van Nederlandse eigendommen naar Duitsland en het geheel 
leeghalen van talloze fabrieken, ondernemingen en ook huishoudingen, faalt;

dat gemelde bepaling niet voorkomt in Afdeling iii, welke de rechten van de 
bezetter regelt, doch in Afdeling ii, getiteld “Van de Vijandelijkheden”;

dat de gedachtengang, welke aan het Landoorlogsreglement ten grondslag 
ligt, klaarblijkelijk is, dat de bepalingen van Afdeling ii gelden zolang tussen de 
inbeslagnemer en de legers van het land van welke bewoners men eigendommen 
in beslag neemt, ter plaatse nog actief oorlog wordt gevoerd, welke periode 
eindigt door de in Hoofdstuk iv en Hoofdstuk V van die Afdeling geregelde 
capitulatiën en wapenstilstand;

dat na zulk een capitulatie of een wapenstilstand, terwijl de oorlog voort-
duurt, alsook, wanneer elders de strijd voortgaat, het land van een der partijen 
geheel of gedeeltelijk bezet kan zijn en dan, zolang daar geen vijandelijkheden 
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plaats vinden, Afdeling iii de rechten en verplichtingen van de bezetter regelt en 
niet langer Afdeling ii;

dat voorts van een inbeslagneming niet door verdachte is gesproken, doch 
van vordering, berustende op een Verordening van 1942, terwijl niet gebleken 
is, dat door “militaire noodzaak” inbeslagneming werd gevorderd, laat staan 
gebiedend werd gevorderd;

dat het Landoorlogsreglement geen onderscheid maakt tussen oorlog en 
totale oorlog en de afkondiging van een totale oorlog niet de bepalingen en de 
wetten en gebruiken van de oorlog ter zijde vermag te stellen;

dat de ten deze meer in het bijzonder toepasselijke artikelen 52 en 53 van het 
Landoorlogsreglement aan de bezetter niet de bevoegdheid toekennen de goe-
deren aan bijzondere personen toebehorende, te vorderen of in beslag te nemen 
dan ter voorziening in de behoeften van het bezettingsleger, of andere, dan die, 
welke in het tweede lid van artikel 53 zijn omschreven;

dat vaststaat, dat de weggenomen en weggevoerde goederen niet, althans 
voor het overgrote deel niet, moesten dienen ter voorziening in de behoeften 
van het bezettingsleger en niet of voor de overgrote meerderheid niet behoorden 
tot de goederen in gemeld tweede lid bedoeld;

dat het Landoorlogsreglement geen bepaling bevat, welke de vijand het recht 
geeft alle goederen, alleen omdat hij deze “kriegswichtig” acht in een oorlog, 
welke hij klaarblijkelijk totaal noemt mede om de wetten en gebruiken van de 
oorlog, die hem hinderlijk zijn, ter zijde te schuiven, in beslag te nemen of te 
vorderen;

dat derhalve ook dit verweer moet worden verworpen;
Overwegende wat het sub j omschreven verweer betreft:
dat alleen wanneer iemand beschikt over een Anforderungsbescheid afgegeven 

door of namens verdachte, het wegnemen en wegvoeren der goederen in strijd met 
het Landoorlogsreglement als hiervoor omschreven geoorloofd en mogelijk was;

dat zonder de medewerking van verdachte de wegneming en wegvoering der 
in de Anforderungsbescheide genoemde goederen niet kon plaats vinden en een 
Anforderungsbescheid onmisbaar was voor dat wegnemen;

dat de, blijkens het voorgaande ongeoorloofde, vordering plaats vond door de 
ondertekening door verdachte of voor verdachte door zijn ondergeschikten van 
een Anforderungsbescheid en voorts gebleken is, dat reeds voordat de Anfor-
derung werd ten uitvoer gelegd, de bezetter de in het Anforderungsbescheid 
genoemde goederen niet langer het eigendom van degeen tegen wie de vordering 
gericht was, achtte, onder meer blijkende uit de verantwoordelijkstelling van de 
beroofde, gelijk regelmatig geschiedde, voor hetgeen met het gevorderde zou 
plaatsvinden, nadat het Anforderungsbescheid was ondertekend;
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dat derhalve de opstelling en ondertekening van Anforderungsbescheide in 
welke vorm verdachte zijn medewerking aan het onrechtmatig wegnemen van 
goederen verleende, en zonder welk handelen van verdachte dit wegnemen niet 
zou plaats vinden, onrechtmatig en in strijd met het Landoorlogsreglement is;

Overwegende ten slotte met betrekking tot de politiek door Duitsland gevoerd 
ten aanzien van de inschakeling van het bedrijfsleven en het leeghalen van 
Nederland en andere bezette gebieden, dat deze politiek niet anders kan worden 
gezien dan als het systematisch en georganiseerd en daardoor veel efficiënter 
verrichten van handelingen, die door het Landoorlogsreglement wanneer zij 
ongeorganiseerd, incidenteel en niet als algemene regeringspolitiek worden ver-
richt, verboden en dus onrechtmatig zijn;

dat voormelde van regeringswege georganiseerde inschakeling en leeghaling, 
doordat zij van regeringswege georganiseerd zijn, niet ophouden plundering en 
het eisen van diensten en leveringen, als verboden bijvoorbeeld in de artt. 46, 
47, 52 en 53 Landoorlogsreglement, te zijn, en uit het feit, dat overbodig geacht 
is dergelijke door een oorlogvoerende regering ondernomen handelingen, zoals 
van regeringswege georganiseerde plundering en dienstbaarmaking, uitdruk-
kelijk te verbieden, niet kan worden afgeleid, dat een daarop gerichte politiek 
geoorloofd zoude zijn;

dat integendeel het Hof van oordeel is, dat waar handelingen als plundering 
of roof of eisen van diensten en het opleggen van leveringen, wanneer zij onge-
organiseerd geschieden, verboden zijn, zulks a fortiori het geval is met de veel 
geraffineerder en schadelijker gelijke handelingen, die van regeringswege als in 
voorschriften vastgelegde politiek worden verricht;

dat de oorzaak van het ontbreken van uitdrukkelijke bepalingen hieromtrent 
in het Landoorlogsreglement klaarblijkelijk te vinden is in het feit, dat toen het 
Landoorlogsreglement tot stand werd gebracht, men zich niet kon voorstellen 
of heeft voorgesteld, dat een regering, die tot dit tractaat toetrad, zelf als alge-
mene regeringspolitiek zoude voeren datgene, waarvan zij de ongeoorloofdheid 
en onrechtmatigheid juist in het door haar getekende verdrag had neergelegd en 
aldus zelf in strijd met de bepalingen van dit verdrag zou handelen en anderen 
tot zulk handelen zou aanzetten;

dat inderdaad ook hierom het in de praktijk brengen van deze met het Land-
oorlogsreglement strijdige regeringspolitiek van Duitsland en het uitvoeren 
daarvan, zoals verdachte in Nederland erkent te hebben gedaan, onrechtmatig, 
immers in strijd met de wetten en gebruiken van de oorlog en het Landoorlogs-
reglement in het bijzonder is;

Overwegende, dat zowel de sub 1 ten laste gelegde medewerking aan het 
inschakelen ten behoeve van de Duitse oorlogsvoering, als het sub 2 ten laste 
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gelegde medewerken aan het wegnemen en wegvoeren van Nederlandse goede-
ren hebben gestrekt en wel in zeer grote omvang ten voordele van het voormalige 
Duitse Rijk en ten nadele zowel van het Koninkrijk der Nederlanden, alsmede 
van de geallieerde staten, als in het bijzonder van de Nederlandse onderne-
mingen en bedrijven, elk afzonderlijk, die tengevolge van de handelingen van 
verdachte zijn gesloten of wier goederen zijn weggenomen en ten slotte van de 
Nederlandse arbeiders, die weggevoerd zijn;

Overwegende, dat het Bijzonder Gerechtshof niet bewezen acht hetgeen meer 
of anders is ten laste gelegd, dan hierboven is bewezen verklaard;

Overwegende, dat het aldus bewezene oplevert, de misdrijven van:
“gedurende de tijd van de huidige oorlog voor 15 mei 1945 in 

staatsdienst bij de vijand zich schuldig maken aan enig oorlogsmis-
drijf als bedoeld in artikel 6 onder (b) van het handvest behorende 
bij de overeenkomst van londen van 8 augustus 1945, bekend gemaakt 
bij koninklijk besluit van 4 januari 1946 (staatsblad g 5), meermalen 
gepleegd”

voorzien en strafbaar gesteld bij de artikelen 27a en 28 van het Besluit Bui-
tengewoon Strafrecht en artikel 57 van het Wetboek van Strafrecht, welke mis-
drijven tevens bevatten de bestanddelen van dan wel de meeste overeenkomst 
vertonen met de navolgende strafbare feiten, volgens de Nederlandse wet:

A. “gedurende de tijd van de huidige oorlog voor 15 mei 1945 opzet-
telijk gebruik maken van macht en gelegenheid, hem door het feit 
der vijandelijke bezetting geboden, om een ander in zijn vermogen 
wederrechtelijk te benadelen, meermalen gepleegd”

B. “gedurende de tijd van de huidige oorlog voor 15 mei 1945 opzet-
telijk gebruik maken van macht en gelegenheid, hem door het feit 
der vijandelijke bezetting geboden, om een ander wederrechtelijk 
te bevoordelen, meermalen gepleegd”

Welke misdrijven in de Nederlandse wet zijn voorzien en strafbaar gesteld bij 
artikel 27 van het Besluit Buitengewoon Strafrecht en artikel 57 van het Wet-
boek van Strafrecht;

Mede gelet op de artikelen 10, 27 en 91 van het Wetboek van Strafrecht en de 
artikelen 1, 2, 3 en 7b van het Besluit Buitengewoon Strafrecht;

Overwegende, dat verdachte deswege strafbaar is, zijnde toch niet gebleken 
van enige omstandigheid die de strafbaarheid van verdachte zoude opheffen of 
uitsluiten;

Overwegende, dat verdachte in het algemeen en voor ieder der hem ten laste 
gelegde feiten heeft aangevoerd, dat zijn handelingen krachtens ambtelijk bevel 
gerechtvaardigd waren, omdat hij als ambtenaar in Duitse Staatsdienst, ver-
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plicht was de hem gegeven bevelen uit te voeren;
Overwegende hieromtrent, dat inzoverre als hiermede wordt bedoeld een 

beroep op artikel 43 van het Wetboek van Strafrecht, als ambtelijke bevelen van 
een bevoegd Nederlandse instantie, benevens ambtelijke bevelen in de zin van 
dit artikel alleen kunnen worden beschouwd bevelen, waarvan de grondslag is 
gelegen in een voor Nederland verbindende bepaling van internationaal recht;

Overwegende, dat waar verdachte zich beroept op bevelen van een Duitse 
instantie, de strafbaarheid van verdachte naar Nederlands recht niet is uitge-
sloten;

Overwegende, dat hiermede niet is gezegd, dat een beroep op een Duits amb-
telijk bevel irrelevant zou zijn, daar naar ’s Hofs mening daarin in sommige 
gevallen een grond kon zijn gelegen van een verzachtende omstandigheid en 
wellicht een buitenwettelijke rechtvaardigingsgrond;

Overwegende, dat van een buitenwettelijke rechtvaardigingsgrond in ieder 
geval geen sprake is, omdat een verordening of bevel van een nationale overheid 
aan de regels van het Volkenrecht betreffende de oorlogvoering en bezetting 
niet vermag te derogeren, terwijl van bevelen en vorderingen, die met de meest 
elementaire regelen van oorlogvoering en bezetting in strijd zijn, in geen enkel 
opzicht kan worden gezegd, dat zij bevoegd of wettig gegeven zijn of uitgevaar-
digd;

Overwegende, dat na te melden straf is in overeenstemming met de ernst 
van de gepleegde misdrijven en de ter terechtzitting gebleken omstandighe-
den, waaronder deze zijn begaan; mede gelet op de persoon en de persoonlijke 
omstandigheden van de verdachte;

dat het Hof in het bijzonder in aanmerking heeft genomen, dat verdachte 
doordat in zijn persoon verenigd waren de belangrijke functies,waarvan het 
Hof bewezen heeft verklaard, dat hij deze tijdens de bezetting, merendeels 
gelijktijdig, heeft bekleed, een aantal bevoegdheden bezat, die hem stempelde 
tot de hoogste civiele bezettingsautoriteit op economisch, industrieel en tech-
nisch gebied in Nederland, die in staat was de richting van het Nederlandse 
bedrijfsleven te bepalen en over het al of niet voortbestaan van Nederlandse 
bedrijven te beslissen en dat hij van de hem toegekende bevoegdheden heeft 
gebruik gemaakt ten dienste en in het belang van Duitsland, zonder zich er om 
te bekommeren of wellicht aan de bevolking van bijna tien millioen mensen van 
Nederland daardoor haar bestaansmogelijkheid zou worden ontnomen;

dat inderdaad tengevolge van de mede door verdachte op grote schaal toege-
paste roofpolitiek van Duitsland in de winter van 1944/1945 het Nederlandse 
volk aan de rand van de economische afgrond is gebracht, terwijl, voorts mede 
als gevolg van verdachtes handelingen, talloze Nederlanders in ellende zijn 
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gedompeld of grote schade hebben geleden en de nadelen, die verdachte aan het 
Koninkrijk der Nederlanden heeft berokkend door zijn handelen, onmetelijk 
zijn;

dat dan ook het Hof niet zou hebben geaarzeld aan deze verbeten tenuit-
voerlegger van Hitler’s onmenselijke politiek ten aanzien van niet-Duitse vol-
ken, die niet vrijwillig zich aan diens zijde schaarden, de zwaarste straf op te 
leggen, ware het niet, dat het Hof ermede rekening heeft willen houden, dat 
deze verdachte die een zeer intelligente indruk maakt en blijkens zijn verleden 
over grote bekwaamheden en talenten blijkt te beschikken – zodat hij, ware hij 
geen Duitser, ongetwijfeld geacht moest worden zeer wel beseft te hebben, welk 
een onmenselijke politiek hij in Nederland mede heeft ten uitvoer gebracht en 
hoezeer hij tegen het Nederlandse volk heeft gezondigd –, ondanks zijne intelli-
gentie niet bij machte was en is te begrijpen, dat hij heeft misdaan, zodat hij de 
morele rem, welke een niet-Duitser zou hebben weerhouden te handelen zoals 
verdachte heeft gedaan, heeft moeten missen;

dat het Hof in dit verband waarde hecht aan de klacht van verdachte ter 
terechtzitting geuit, dat hij als Duitser, die in Duitsland is opgegroeid en opge-
voed volgens zuiver Duitse opvattingen en daarna steeds in de Duitse sfeer heeft 
geleefd en met Duitsers heeft omgegaan, niet bij machte was en is zich van de 
Duitse opvattingen vrij te maken noch zich aan zijn Duitse mentaliteit kon en 
kan onttrekken en dat hij geloofd heeft en nog gelooft in de heiligheid van het 
bevel van een meerdere, alsmede dat het kortweg uitgesloten geacht moest wor-
den met betrekking tot het bevolene er een eigen mening op na te houden of zelfs 
daarover ook maar na te denken;

dat inderdaad het Hof meent te moeten rekening houden met het feit, dat 
onder Duitsers een mentaliteit als die van verdachte zeer veel voorkomt, welke 
mentaliteit medebrengt, dat de betrokkene datgene, wat voor een niet-Duitser 
gemeen goed is, niet begrijpt en ook de meest verwerpelijke handelingen niet als 
zodanig vermag te herkennen;

dat zulk een mentaliteit, die aan een ziekelijke storing van de geestvermogens 
zoude doen denken, in Duitsland zozeer algemeen is, dat van zulk een storing 
niet gesproken kan worden, zodat verdachte in de strafrechtelijk technische zin 
van het woord toerekeningsvatbaar is;

dat bij het bepalen van de straf de moeilijkheid, zo niet onmogelijkheid voor 
verdachte, als Duitser, om bedoelde mentaliteit te overwinnen, in aanmerking 
is genomen;

rechtdoende:
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Verklaart verdachte schuldig aan de hierboven bewezen verklaarde en gequali-
ficeerde misdrijven en hem deswege strafbaar;

Veroordeelt verdachte te dier zake tot gevangenisstraf voor de tijd van twaalf 
jaren;

Bepaalt dat de tijd door veroordeelte sedert 23 April 1947 tot op de dag dezer 
uitspraak in bewaring doorgebracht, bij de uitvoering der hem opgelegde gevan-
genisstraf in mindering zal worden gebracht;1

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste 
gelegd dan hierboven is bewezen verklaard;

Spreekt hem daarvan vrij.
Aldus gewezen bij Mrs. Bink, Voorzitter, Oonincx, Raadsheer, Luit.Kol. 

van der Staay, Militair Raadsheer, in het bijzijn van Mr. van Hoorn, Substi-
tuut-Griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van voornoemd Bij-
zonder Gerechtshof, de 28e Juni 1949. 

1  Opmerkelijk is dat in alle relevante Duitse documenten staat dat Fiebig pas op 25 
april 1947 aan Nederland is uitgeleverd. Zie bijvoorbeeld: brief van dr. Kurt Wal-
ters (Vereinigung der Rechtsanwaltskammern der britischen Zone in Hamburg) 
aan de Zentrale Rechtsschutzstelle in Bonn, 16.05.1951, Bundesarchiv Koblenz, B 
305/3388.
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Bijzondere Raad van Cassatie, Tweede Kamer

Openbare terechtzitting van zaterdag 4 november en 25 november 1950 in het 
gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden aan het Plein 2 te ’s-Gravenhage

president: prof.mr. J.H.W. Verzijl (1888-1987)
rechtsgeleerde raadsheren: mr. D.J. Veegens (1899-1984)
  mr. M.W. Mouton (1901-1968)
  mr. H.Th.A. van der Loos (1904-1975)
militair raadsheer: viceadmiraal F.J. Heeris (1881-1972)
procureur-fiscaal:  mr. A.M. baron van Tuyll van Serooskerken  

(1889-1961)
substituut-griffier: mr. A.F. Hoorweg (1906-1965)

Strafzaak tegen 
Richard Hermann Robert Franz Fiebig (1899-1983), gedetineerd

advocaat: mej. mr. I. Boon (1915-2002)
tolk: H. Flaumenhaft (1892-1964)
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Openbare terechtzitting van zaterdag 4 november 1950  
Aanvang 10.15 uur

president: De zitting is geopend. [tot Fiebig] Heeft u een ongesteldheid?
fiebig: Ja.1

president: Dan blijft u maar zitten vandaag. Het woord is eerst aan de 
raadsheer-rapporteur.
militair raadsheer heeris: Verslag van de zaak Richard Hermann Robert 
Franz Fiebig, ingenieur, geboren te Kiel 9 november 1899.

Edelhoogachtbare heren, het Bijzonder Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 5e 
kamer te Rotterdam heeft bij sententie van 28 juni 1949 ten laste van requirant 
bewezen verklaard, dat hij de feiten heeft begaan in het bewezene in die senten-
tie vermeld, met vrijspraak van hetgeen hem meer of anders is tenlastegelegd 
dan bewezen is verklaard. Het Hof heeft deze feiten gekwalificeerd als: Gedu-
rende de tijd van de huidige oorlog voor 15 mei 1945 in staatsdienst bij de vijand 
zich schuldig maken aan enig oorlogsmisdrijf als bedoeld in artikel 6 sub b van 
het Handvest behorende bij de Overeenkomst van Londen d.d. 8 augustus 1945 
(kb d.d. 4 januari 1946, Staatsblad G 5), meermalen gepleegd, welke misdrijven 
tevens bevatten de bestanddelen van dan wel de meeste overeenkomst vertonen 
met de navolgende strafbare feiten volgens de Nederlandse wet:

A. gedurende de tijd van de huidige oorlog voor 15 mei 1945 opzettelijk 
gebruik maken van macht en gelegenheid, hem door het feit der vijandelijke 
bezetting geboden, om een ander in zijn vermogen wederrechtelijk te benadelen, 
meermalen gepleegd; 

B. gedurende de tijd van de huidige oorlog voor 15 mei 1945 opzettelijk gebruik-
maken van macht en gelegenheid, hem door het feit der vijandelijke bezetting 
geboden, om een ander wederrechtelijk te bevoordelen, meermalen gepleegd; 

strafbaar gesteld bij de artikelen 27a en 28 Besluit Buitengewoon Strafrecht 
en artikel 57 Wetboek van Strafrecht, en hem te dier zake veroordeeld tot een 
gevangenisstraf voor de tijd van 12 jaren met aftrek van de tijd in bewaring 
doorgebracht, sedert 23 april 1947. Van het recht om van deze sententie beroep 
in cassatie in te stellen heeft requirant tijdig gebruik gemaakt. Voor de aan-
gevoerde middelen moge ik verwijzen naar de ingediende memorie die geacht 
moet worden in dit verslag te zijn ingelast.

1  Fiebig had last van nierstenen, waardoor langdurig staan zeer pijnlijk was. Brief 
van mr. I. Boon aan prof.mr. J.H.W. Verzijl, 01.11.1950.
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president: Ingenieur Fiebig, kunt u (blijft u gerust zitten), heeft u zoveel 
verstand… begrijpt u zo goed het Nederlands dat u een tolk niet nodig heeft?

fiebig: Wenn Sie so klar sprechen, Herr Präsident, wie jetzt, dann werde ich, 
glaube ich, alles verstehen können.

president: Er is een tolk hier aanwezig, maar het lijkt mij na uw langdurig 
verblijf in Nederland dat het nu niet nodig is om…

fiebig: Wenn es schwierige Fragen sind, dann ist es vielleicht doch besser, 
weil ich die Feinheiten der Sprache nicht so genau unterscheiden kann.

president: Nou, enfin…
[Beëdiging van tolk Herman Flaumenhaft]
president: Ja, in deze zaak zal wel allerlei nog eens even nader moeten worden 

bekeken, maar ik geloof dat het daarom maar beter is, dat ik eerst het woord laat 
aan de raadsvrouwe van de requirant, tenzij dat er van te voren al vragen te stellen 
zijn van deze zijde. Goed, dan geef ik u maar het eerst het woord. Dan komen 
vanzelf misschien wel enkele punten ter sprake in de loop van deze zitting.

advocaat: Mijnheer de president, edelhoogachtbare heren, mijnheer de 
procureur-fiscaal. Ik heb in deze zaak bij de eerste behandeling zeer uitvoerig 
gepleit en de pleitnota bevindt zich ook in het dossier. Om niet in herhalingen 
te vervallen, moge ik verzoeken de pleitnota hier in te willen lassen. Ik zal er af 
en toe naar verwijzen.

Als eerste middel heb ik de geldigheid van de dagvaarding aangevallen. In 
punt 1 der dagvaarding wordt requirant tenlastegelegd dat hij heeft meege-
werkt aan de inschakeling en omschakeling, alsmede aan de rationalisering 
en exploitatie van het Nederlandse bedrijfsleven ten behoeve van het Duitse 
oorlogspotentieel door uit te voeren of mede uit te voeren de Duitse politiek van 
inschakeling van het bedrijfsleven in bezet gebied.

Het woord ‘medewerken’ wijst op een niet zelfstandig daderschap van 
requirant, hetgeen nog bevestigd wordt door de toevoeging: door mede uit te 
voeren. Hiermee kan geen zelfstandig daderschap bedoeld zijn, daar er van uit 
wordt gegaan dat er is ingeschakeld, et cetera en dat er bestond een politiek van 
inschakeling en dat requirant hieraan heeft meegewerkt. Immers dader is hij en 
hij alleen in wien en in wiens doen of laten, met de gevolgen daarvan, alle in- en 
uitwendige bestanddelen aanwezig zijn die in de wettelijke begripsomschrijving 
van het delict worden opgenoemd (G.A. van Hamel, Inleiding tot de studie van 
het Nederlandsche strafrecht, 4e druk, ’s-Gravenhage, 1927, bladzijde 376). 
Dit is hier geenszins het geval. Dit betekent dus dat er een of meer hoofddaders, 
althans daders, in deze zijn. Ik zal hierop later terugkomen. 

Deelneming aan een misdrijf vallende onder art. 27a Besluit Buitengewoon 
Strafrecht [bbs], gelijk hier tenlaste is gelegd, is echter slechts strafbaar voor 
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zover zij valt onder de artikelen 47 en 48 Wetboek van Strafrecht – of onder arti-
kel 13 bbs in verband met artikel 80 Wetboek van Strafrecht. De tenlastelegging 
houdt dan ook geen voldoende omschrijving in van uitlokking en/of mededa-
derschap en/of medeplegen en/of medeplichtigheid en/of samenspanning in de 
zin der aangehaalde artikelen, terwijl uit de tenlastelegging ten hoogste kan 
worden opgemaakt dat aan requirant niet wordt verweten uitlokking van of 
samenspanning tot enig delict vallend onder artikel 27a bbs. Ik moge hierbij het 
arrest van uw Raad aanhalen in de zaak Esau van 21 februari 1949.

Bovendien is de omschrijving van datgeen waaraan requirant meegewerkt zou 
hebben – namelijk inschakelen, omschakelen, rationaliseren en exploiteren – der-
mate vaag, dat daarmee niet is gegeven een feitelijke omschrijving als gevorderd 
door artikel 261 Wetboek van Strafvordering. De sententie overweegt te dien 
aanzien op bladzijde 27 onder meer dat het woord ‘inschakeling’ in verband met 
de daaraan toegevoegde woorden ‘omschakeling, rationalisering en exploitatie’ 
voldoende duidelijk aanduidt op welke handelingen van verdachte de tenlaste-
legging betrekking heeft. De sententie gaat er hier dus van uit dat de woorden 
‘omschakeling, rationaliseren en exploitatie’ het woord ‘inschakeling’ nader aan-
duiden en verklaren. Deze interpretatie van de dagvaarding is evenwel volkomen 
onverantwoord, daar alle vier woorden nevengeschikt zijn en uit niets blijkt, dat 
op één daarvan de nadruk dient te worden gelegd ten koste van de andere. Al deze 
woorden, die ten hoogste een kwalificatie genoemd zouden kunnen worden, zijn 
zo vaag en zo dubbelzinnig, dat men naar de betekenis ervan slechts kan gissen. 
Ik heb dit uitvoerig uiteengezet in mijn pleitnota bladzijde 15-18a voor het Hof en 
moge daarnaar verwijzen om niet in herhaling te vervallen.

De tenlastelegging bevat dan ook niet een of meer bepaaldelijk omschreven fei-
ten, doch een opeenhoping van feiten. Dit feitencomplex is ter terechtzitting niet 
aangevuld of gewijzigd. De woorden inschakeling, et cetera gaven verdachte geen 
inlichtingen welke daad of daden hem werden verweten en maakten daardoor de 
verdediging praktisch onmogelijk. Ik moge hier verwijzen naar een arrest van de 
Hoge Raad van 28 maart 1950, gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie 
onder het nummer 692. Bladzijde 27 van de sententie zegt dat de woorden inhou-
den het dienstbaar maken aan de Duitse oorlogvoering van vele bedrijven en 
derhalve het eisen van persoonlijke diensten van deze bedrijven, welke diensten 
moesten strekken om de bedrijven zodanig te wijzigen, dat de Duitse oorlogvoe-
ring er het grootst mogelijke nut van zou hebben. Ook deze uitleg – nog afgezien 
van de juistheid of onjuistheid daarvan – kan niet anders dan vaag en onduidelijk 
worden genoemd. Ook is het zeer de vraag of uit de bewijsmiddelen kan worden 
afgeleid dat dienstbaar maken van een bedrijf gelijk is aan het eisen van persoon-
lijke diensten in de vorm van wijziging van dat bedrijf. 
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Evenmin blijkt uit de sententie wat nu eigenlijk precies de bijdrage van 
requirant in dit alles is geweest, al staat op bladzijde 31 der sententie dat de 
handelingen van verdachte – omschreven als medewerken aan inschakeling, 
omschakeling, rationalisering en exploitatie van Nederlandse bedrijven – nood-
zakelijk waren om deze inschakeling te bewerkstelligen, die zonder het optre-
den van verdachte geen feit zou zijn geworden. De aanduiding ‘medewerken 
aan de Duitse politiek van inschakeling’ is dermate vaag, dat deze praktisch op 
iedereen die iets met het economische leven in bezet Nederland te maken had 
van toepassing kan worden verklaard, wat hij of zij ook deed.

Hetgeen hier gezegd is over het woord ‘medewerken’ in punt 1 der dagvaar-
ding geldt uiteraard ook voor ditzelfde woord in punt 2. Ik ben dan ook van 
mening dat op grond hiervan de dagvaarding dient te worden nietig verklaard.

Het tweede middel richt zich tegen het feit, dat in de bestreden sententie het 
beroep op overmacht en ambtelijk bevel niet voldoende is weerlegd en middel 
3 richt zich tegen de strafbaarheid van het bewezenverklaarde in dit verband. 
Ik zou deze twee middelen gaarne tezamen met middel 4, het strafmaatmiddel, 
willen behandelen daar deze nauw met elkaar in verband staan. Ik zal hierbij niet 
kunnen vermijden op feitelijk terrein te komen, het is echter niet mogelijk om de 
persoonlijke omstandigheden en de persoonlijke aansprakelijkheid van requirant 
te bespreken zonder bepaalde feitelijke omstandigheden hier te vermelden.

Het gaat hier in de eerste plaats om wie in feite in Nederland de bedrijven heb-
ben ingeschakeld en omgeschakeld ten behoeve van de Duitse oorlogvoering, 
welke rol hierbij requirant heeft gespeeld en hoe de onderlinge verhoudingen 
daarbij waren.

Teneinde te kunnen beoordelen in hoeverre requirant in deze aansprakelijk 
kan worden gesteld voor het hem tenlastegelegde, is het nodig na te gaan hoe de 
situatie was voor en tijdens de aanwezigheid van requirant in bezet Nederland. 
Deze tijd kan in vier periodes worden verdeeld.

De eerste periode begint al voor de oorlog. Op grond van de Distributieveror-
dening, de Distributiewet van 1939 werden hier te lande Rijksbureaus opgericht, 
die ressorteerden onder het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
directie Handel en Nijverheid. Deze Rijksbureaus hadden zekere bevoegdheden 
op het gebied der industrie, welke bevoegdheden later nog werden uitgebreid 
door delegatie door de minister, later de secretaris-generaal. Na het uitbreken 
van de oorlog in mei 1940 gingen de bevoegdheden van de ministers over op de 
secretarissen-generaal, in casu op dr. Hirschfeld. Gedurende de gehele oorlog 
is dit ook zo gebleven.

Na de capitulatie op 10 mei 1940 werd door Hitler op 18 mei Seyss-Inquart 
als rijkscommissaris voor bezet Nederland benoemd. Op 29 mei 1940 heeft deze 
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zijn functie als zodanig aanvaard. Het apparaat van de rijkscommissaris was in 
drie Generalkommissariate onderverdeeld, waarvan het Generalkommissariat 
für Finanz und Wirtschaft onder dr. Fischböck ongetwijfeld het belangrijkste 
was. De gehele Nederlandse industrie ressorteerde wat de Duitse zijde betreft 
onder Fischböck en wat de Nederlandse zijde betreft onder dr. Hirschfeld.

Generaal Winkelman heeft ten slotte op 28 mei een verordening afgekondigd 
op grond waarvan het verboden was de arbeid in een onderneming blijvend 
of tijdelijk stop te zetten en waarbij het ontslaan van arbeiders zonder schrif-
telijke toestemming niet geoorloofd was. Ten slotte bepaalde paragraaf 5 van 
het Zusatzprotokoll van de door de opperbevelhebber ondertekende capitula-
tievoorwaarden: “Privatbetriebe arbeiten voll weiter.” Er moest dus worden 
doorgewerkt volgens de verordeningen van generaal Winkelman en de capitu-
latievoorwaarden.

Op 22 mei 1940 komt de Rüstungsinspektion naar Nederland en begint op 
25 mei 1940 haar werkzaamheden. Hierover is op 4 juni 1940 een Lagebericht 
geschreven door de Wehrmachtbefehlshaber. Gelijk de getuige Teschmacher 
op de eerste zitting te Rotterdam heeft verklaard, waren er Duitse militairen 
op de werf verschenen die eisten dat Wilton-Fijenoord werk voor de Rüstung 
zou maken. Dit waren leden van de Rüstungsinspektion. Naar aanleiding daar-
van vonden de besprekingen met generaal Winkelman bij de burgemeester van 
Schiedam plaats met de daaruit voortgesproten misverstanden. Ik moge daar-
voor verwijzen naar mijn pleitnota bladzijde 5-7. Oberstleutnant Freiherr von 
Schrötter, destijds Rüstungsinspekteur schrijft in het aangehaalde Lagebericht 
van 4 juni 1940 onder meer dat de firma’s die aanvankelijk over het geheel geno-
men bereid waren samen te werken door aanwijzingen van generaal Winkel-
man zich gingen terug trekken. Von Schrötter nam daarop contact op met dr. 
Hirschfeld en wees hem erop welke gevolgen een weigering tot samenwerking 
zou hebben voor de industrie. Het eindresultaat was dat de industrie zich bereid 
verklaarde ook Rüstungsopdrachten uit te voeren, echter alleen wat betreft 
onderdelen, de montage zou niet in Nederland plaatsvinden. Van de zijde van de 
industrie zijn geen bezwaren meer gemaakt, nu deze modus van samenwerking 
was gevonden. Dit alles is gebeurd voordat Fiebig in Nederland was! Wat er hier 
gebeurd is, is door de Rüstungsinspektion en Fischböck gedaan. De Dienststelle 
Fiebig bestond toen nog niet eens. Fiebig zat nog als Vizefeldwebel ergens op 
een schip.1 Pas op 6 juni 1940 kwam Fiebig naar Nederland en de Dienststelle 

1  Rang noch locatie is juist. Als burger was Fiebig zich destijds in Duitsland aan het 
voor bereiden op zijn toekomstige functie in Nederland. Bij de onderhandelingen 
van de Rüstungsinspektion met de Nederlandse industrie was hij inderdaad niet 
betrokken.
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van de Beauftragte des Ministeriums für Bewaffnung und Munition begon pas 
in juli te werken.

De Rüstungsinspektion is een apparaat geweest dat van het begin tot het 
einde geheel zelfstandig was en geheel los van het apparaat van requirant stond. 
Ik heb dit reeds bij de eerste behandeling uitgelegd, maar blijkbaar – gezien de 
sententie, die als bewijsmiddelen onder meer opnoemt een lijst van bedrijven 
door de Rüstungsinspektion gesloten (sententie bladzijde 10, derde  alinea) – 
niet duidelijk genoeg. Ik heb derhalve aan uw Raad overgelegd een aantal ver-
klaringen die hierop betrekking hebben. De Rüstungsinspektion was een zuiver 
militaire instantie die onder het okw stond, Wehrwirtschaftsstab van het okw. 
De leden waren alle militairen, zij kregen alleen soldij. Dit is tot het einde toe zo 
gebleven. Midden 1943 vond er een reorganisatie in Berlijn plaats in het minis-
terie van Speer en na een overeenkomst met het okw is de Wehrwirtschaftsstab 
als Rüstungsamt geplaatst in het ministerie van Speer, en de Rüstungsinspek-
tion bleef rechtstreeks daaronder ressorteren. Op grond van een overeenkomst 
tussen het okw en de rijkscommissaris had de Rüstungsinspektion voor wat 
betreft de civiele sector de Abteilung Gewerbliche Wirtschaft onder zich. Voor 
Rüstungsaufträge hadden zij alleen het beschikkingsrecht of verdelingsrecht, 
en er waren ook speciale Rüstungsbetriebe die onder de Rüstungsinspektion 
stonden, en hiermee had requirant in het geheel niets te maken.

Generaal Waeger, hoofd van het Rüstungsamt in Berlijn, verklaart dit even-
als Vizeadmiral Lamprecht die gedurende enige jaren Rüstungsinspekteur in 
Nederland is geweest, en zeggen nog eens duidelijk dat het niet mogelijk was, 
dat een militaire instantie (gelijk de Rüstungsinspektion) aan een niet-mili-
tair (gelijk requirant) ondergeschikt zou kunnen zijn. Toen requirant dus naar 
Nederland kwam was de situatie zo, dat de Nederlandse industrie bereid was 
Duitse opdrachten, ook als dat Rüstungsopdrachten betrof, uit te voeren. Ik 
heb de houding van de Nederlandse industrie in deze reeds de eerste keer uit-
voerig behandeld. Dat er op grote schaal gecollaboreerd is, is algemeen bekend. 
Uw Raad heeft reeds in de zaak tegen Van der Giessen op 21 juni 1948 over-
wogen: “dat het immers uit de daaromtrent sinds de bevrijding in wijden kring 
bekend geworden gegevens van algemene bekendheid is, dat in het bijzonder de 
metaal-industrie terstond een zeer slappe houding tegenover de bezetter heeft 
aangenomen en eerst in een volgend stadium haar nationale waardigheid voor 
een deel heeft herwonnen.”1 Eveneens is algemeen bekend, dat de industrie zich 
ter rechtvaardiging van haar houding tracht te verschuilen achter dwang en 
bedreiging door de Duitsers, achter uitlatingen van generaal Winkelman en 

1  Na-oorlogse rechtspraak (nor), 1381, 5de jaargang, Zwolle, z.j.
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aanwijzingen van dr. Hirschfeld. Dit laatste bijvoorbeeld in het geval van de 
bunkerbouwers. De industrie heeft er dus zelf belang bij dat een Duitser, wie 
dan ook, veroordeeld wordt omdat hij de industrie tot collaboratie gedwongen 
zou hebben. Tijdens de eerste zitting is dit dan ook duidelijk gebleken uit ver-
schillende tendentieuze verklaringen, zoals bijvoorbeeld die van de heer Den 
Hollander, die beweerde nooit opdracht gegeven te hebben tot het maken van 
granaathulzen, doch waarvan ik destijds de betreffende opdrachten door hem 
ondertekend heb overgelegd (bijlage B 7 en 8). Het spreekt vanzelf dat de indus-
trie erop uit was in de eerste plaats in eigen zaak te pleiten. Uit de zast-lijsten 
blijkt duidelijk de mate van collaboratie en men kan zeggen, dat de industrie 
zich over de hele linie te snel achter de bezetter heeft geschaard. De financiële 
voordelen die hieraan verbonden waren, zullen ongetwijfeld hierbij zeer veel 
gewicht in de schaal gelegd hebben. Hiertegenover staat dat de industrie geheel 
van Duitsland afhankelijk was wat de grondstoffenvoorziening en de opdrach-
ten betrof, nu het overige buitenland afgesloten was. 

Toen requirant dus in juni 1940 naar Nederland kwam, trof hij aan de ene 
kant een bereidwillige industrie aan (hoe die bereidwilligheid dan ook verkre-
gen was) en aan de andere kant de Auftragsverlagerung. Het vergeven van deze 
Verlagerungsaufträge berustte geheel bij het commissariaat van Fischböck en 
– voor zover het Rüstungsopdrachten betrof – bij de Rüstungsinspektion en 
soms bij de Oberwerftstab. Later heeft de rijkscommissaris een apart apparaat 
opgericht, de Zentralauftragsstelle, die het verdelen der opdrachten regelde. 
Requirant had hiermee in het geheel niets te maken. Alle maatregelen tijdens de 
bezetting ten aanzien van de industrie waren afkomstig van hetzij Fischböck en 
de Rüstungsinspektion, hetzij dr. Hirschfeld, hetzij van beiden. Ik laat de onder-
linge verhouding hierbij buiten beschouwing aangezien requirant er geheel bui-
ten staat. De Duitsers die rechtstreeks met deze Auftragsverlagerung te maken 
hadden, waren dr. Heinemann (hoofd van de Gewerbliche Wirtschaft), Von 
Boeckh (hoofd van de Hauptabteilung Wirtschaft van het rijkscommissariaat) 
en Konteradmiral Reimer (de Rüstungsinspekteur destijds). Als er ingeschakeld 
is of wat dan ook, dan hebben deze het gedaan, niet requirant. Dit zijn dus de 
daders en volgens de tenlastelegging zou requirant dus met deze hebben “mede-
gewerkt”. Het is de vraag wat de rol van requirant was. 

Todt, die bij het uitbreken van de oorlog minister für Bewaffnung und Muni-
tion was en die Fiebig kende als een zeer bekwame technicus (Todt was voor-
zitter van de Bund deutscher Giessereifachleute, waarvan Fiebig secretaris was) 
wist gedaan te krijgen, dat Fiebig een Unabkömmlichkeitsverklaring kreeg en 
gedetacheerd werd bij zijn ministerie. In juni 1940 kwam Fiebig als Beauftragter 
van Todt naar Nederland. Zijn taak was zuiver technisch adviserend. Hij stond 
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rechtstreeks onder Berlijn en geheel los van de rijkscommissaris enerzijds en 
het okw (de Befehlshaber) anderzijds. Zijn opdracht was de technische proble-
men op te lossen, die er zouden ontstaan bij de Auftragsverlagerung doordat er 
met andere grondstoffen gewerkt moest worden, doordat er andere procedés, 
nieuwe uitvindingen zouden worden toegepast. Deze problemen werden via 
Finanz und Wirtschaft aan Fiebig voorgelegd en hij bracht dan advies uit, dat 
al dan niet kon worden opgevolgd. Daar Fiebig een zeer bekwaam technicus 
was en zijn adviezen goed waren, zullen deze in de regel zonder meer zijn opge-
volgd. Tengevolge van de oorlog waren in Duitsland verschillende bepalingen 
omtrent de distributie van grondstoffen, de verwerking daarvan, et cetera inge-
voerd. De grondstoffen voor de Verlagerungsaufträge werden uit Duitsland aan 
Nederland geleverd. Uit een zekere hoeveelheid grondstoffen moest een zekere 
hoeveelheid producten gemaakt worden. Om dit te kunnen bereiken moest men 
soms andere dan de tot nu toe gebruikelijke procedés toepassen; wilde men 
voor Auftragsverlagerung in aanmerking komen, moest men zich ook aan deze 
bepalingen houden. Hierbij ontstonden wel eens moeilijkheden en dan werd het 
advies van Fiebig gevraagd. Dat wil zeggen nadat er dus opdrachten bij Neder-
landse bedrijven waren uitbesteed en deze die opdrachten hadden aanvaard en 
derhalve mede waren ingeschakeld.

Er kan dan ook moeilijk worden volgehouden dat zonder de handelingen van 
requirant – in casu het uitbrengen van technische adviezen – deze inschakeling 
geen feit zou zijn geworden. Pas als er al ingeschakeld was, kon Fiebig er bij 
gehaald worden en dat gebeurde nog vaak op verzoek van het bedrijf zelf.

Het is in het geheel niet de bedoeling te beweren dat het Nederlandse bedrijfs-
leven niet dienstbaar is gemaakt aan de Duitse oorlogvoering. Alleen moet ik 
met klem ontkennen dat déze requirant dat gedaan zou hebben – en nog boven-
dien als enigste daarvoor ter verantwoording moet worden geroepen.

Eind 1942 kwam er in het ministerie van Speer (Todt was inmiddels overle-
den) een uitbreiding, dat wil zeggen er werden opgericht het Technische Amt 
onder Saur en het Rüstungslieferungsamt onder Schieber. Requirant bleef als 
Beauftragter onder het Technische Amt staan en werd Rüstungsobmann van 
het nieuwe ambt van dr. Schieber. Ook hieraan waren geen executieve of veror-
dende bevoegdheden verbonden en dit is tot het einde zo gebleven.

president: Wat betekent Obmann als er niets… helemaal geen bevoegdhe-
den aan verbonden waren?

advocaat: Geen executíeve bevoegdheden.
president: Wat dan wel voor bevoegdheden?
advocaat: Misschien kan requirant dat zelf het beste uitleggen.
president: U was Rüstungsobmann? U kunt gerust blijven zitten.

Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   406Boom Proces Fiebig (02) biw 2020.indd   406 26-05-20   17:0426-05-20   17:04



407

bijzondere raad van cassatie, tweede kamer

fiebig: Ja. Die einzelnen technischen Fachgebiete… [hier zijn een paar woor-
den ten gevolge van een kleine technische storing weggevallen] hier herüber gege-
ben, die entsprechend den Weisungen von Deutschland und den Betrieben, die die 
Aufträge in holländische Fabriken verlagert hatten, technische ‘adviezen’ gegeben 
hatten. Es konnte vorkommen, dass man auf Grund der in Deutschland schon 
vor dem Kriege getroffenen Maßnahmen, in Bezug auf Schaffung von Austausch-
stoffe für knappe Rohstoffe, nehmen wir praktisch beispielsweise an für Kup-
fer… Für Kupfer hatte man schon seit ’36 verschiedene Austauschstoffe angeord-
net, die bisher in anderen Ländern nicht bekannt waren. Es musste also, wenn ein 
solcher Auftrag vergeben wurde, der nach neuen Vorschriften andere Rohstoffe 
beinhaltete, als bisher bekannt war, auch bezeugt werden, dass der Empfänger 
des Auftrages mit den technischen Einzelheiten für die Durchführung bekannt 
gemacht wurde. Das war ein völlig neues Problem. Und wenn diese Leute, die hier 
abgestellt waren, sich über eine solche Frage, die eventuell strittig sein konnte im 
Betrieb, ob man sie mit den bisher vorhandenen technischen Mitteln durchführen 
konnte, und sie konnten sich nicht einigen, da trat man an mich heran, und ich 
sprach mit ihnen die technischen Ausführungsmöglichkeiten durch. Ich sagte: 
Mit den vorhandenen Mitteln ist es natürlich nicht möglich, Sie müssen die eine 
oder andere Maschine neu dazu haben, oder Sie müssen einen anderen Arbeits-
gang als bisher in der Ausführung einschalten. Wenn man Kupfer in dieser oder 
in dieser Form bearbeitet, dazu sind die Mittel vorhanden, aber wenn ich einem 
Austausch dafür übernommen habe, der andere Bearbeitungsmethoden erfor-
dert, dann geht es so nicht. Dann müssen Sie es nach diesem oder diesem System 
machen. Das war die Aufgabe, die ich als Obmann vermittelnd, technisch, bei 
allen anfallenden Schwierigkeiten mit zu lösen hatte.

president: Dus u was aangewezen om de technische hulp te verlenen aan 
Duitsland, om Nederland helemaal aan de Duitse oorlogsindustrie dienstbaar 
te maken. De technische helft van het werk, dat deed u – voor Todt en voor 
Speer. 

fiebig: Ich hatte die Aufgabe, wenn diese Aufträge hierher gegeben waren, 
und hier Schwierigkeiten auftauchten, diese Schwierigkeiten in technischer 
Richtung zu beheben. 

president: Dus dat was een essentieel deel van het doel van Duitsland om 
hieruit zo veel mogelijk weg te halen van industriële krachten als maar mogelijk 
was. Daar had u de technische hulp bij verleend.

fiebig: Ja, Herr Präsident, der Auftrag, wie ich hier herkam war ein anderer, 
dass von einem Wegholen keine Rede sein konnte, sondern der Wunsch war 
doch da, die Industrie, die keine Aufträge hatte und für die Menschen keine 
Beschäftigung hatte, der zu helfen.
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president: Het ging Duitsland natuurlijk niet om de Nederlanders aan het 
werk te helpen. Dat was het natuurlijk niet. U wou die mensen aan werk helpen 
voor Duitsland en voor de Duitse oorlogvoering. Zelfs wanneer wij wel werk 
gehad zouden hebben, op vreedzaam gebied, dan zou men toch dat vreedzame 
werk hebben weggeschoven en daarvoor in de plaats hebben gesteld uw doel-
einden, natuurlijk.

fiebig: Ich glaube, man darf das nicht so einseitig nehmen, Herr Präsident, 
es stand eine doppelte Fragestellung hier. Die erste Fragestellung war die, aus 
der Besatzung heraus bestand ja die Verplichtung, das wirtschaftliche Leben im 
Gang zu halten. Das wirtschaftliche Leben war nicht im Gang zu halten durch 
das Abschneiden von den bisherigen Rohstoff – und Absatzgebieten. Der ein-
zige Partner, der möglich war, war der Partner Deutschland, wenn man diese 
Industrie im Gange halten wollte. Wenn also die Pflicht die bestand, das Wirt-
schaftsleben im Gang zu halten, konnte man es nur mit den Mitteln machen, 
die man selbst hatte, also den Mitteln, die uns zur Verfügung standen, das 
heißt, dass wir die Aufträge, die wir selbst hatten, für die wir Rohstoffe hatten, 
nun auch in dem Umfange und mit den Vorschriften in das Gebiet hineingeben 
konn ten, anders war es ja nicht möglich.

president: Als ik het nu wel begrijp, dan waren al die opdrachten die dien-
den om… de opdrachten dus om voor de Duitse industrie en voor de oorlogs-
industrie te werken, die dienden dus eigenlijk om Duitslands verplichtingen 
krachtens artikel 43 van het Landoorlogreglement te vervullen. Heb ik dat goed 
begrepen?

fiebig: Ich konnte eben nicht ganz folgen.
president: Ik meende dat u zei dat Duitsland de verplichting had om het 

economische leven hier gaande te houden. Dus dat was eigenlijk het doel van 
Todt en Speer?

fiebig: Nein, das war nur die eine Seite. Ich sagte, es sind zwei Probleme, die 
da standen. Einmal dieses Problem der Verpflichtung, und darauf erwuchs ja 
nun auch die Möglichkeit für sich selbst, einen Vorteil dabei zu haben.

president: Ik denk dat het andersom was, maar enfin, dat is nu tot daaraan 
toe. Dat zal wel het eerste doel geweest zijn, zoals u dat in Noorwegen en in Bel-
gië, en in Frankrijk en in Denemarken en in Polen overal gedaan heeft. Om eerst 
de industrie in de bezette gebieden tot het hoogst mogelijke prestatievermogen 
op te voeren, en als dat dan tegelijkertijd diende om het maatschappelijke leven 
in de bezette gebieden gaande te houden, des te beter. Maar het primaire doel 
was natuurlijk de bezette gebieden zoveel mogelijk te exploiteren. U kent toch 
ook wel die geschriften die al voor de oorlog zijn uitgegeven op dat punt, over 
de Bewertung van de nationale economieën.
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fiebig: Nein, damit hatte ich ja nichts zu tun, ich war Privatmann, Herr 
Präsident, und ich bin ja erst im Kriege, als ich Soldat war, von dort zurückge-
holt worden. Ich habe ja mit diesen Dingen nie etwas zu tun gehabt. Ich war 
ja kein Beamter. Ich war ein freier Industriemann, ich hatte mein eigenes Werk 
in Hagen-Haspe und habe dort gearbeitet. Ich habe mit diesen Problemen an 
sich überhaupt nichts zu tun gehabt, und ich habe auch mit der politischen 
Linie nichts zu tun gehabt, und unser Ministerium war ja praktisch ein rein 
technisches Ministerium, aber im Gegensatz zu den anderen Ministerien kein 
Verwaltungsministerium.

president: Ja, dat zijn allemaal nu die begrippen, maar… u hielp mee door 
uw technische hulp aan het tot exploitatie brengen van de Nederlandse indus-
trie ten bate van de Duitse oorlogsindustrie. U was toch ook niet voor niets 
voorzitter van zo’n Rüstungskommission.

fiebig: Ja, Herr Präsident, wenn ich hergeschickt werde als Deutscher im 
Krieg mit einer Aufgabe, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Aufgabe 
immer der deutschen Sache gedient hat. Aber es ist ja doch dieser Auftrag nicht 
in dieser Form formuliert worden, dass es nur um diese Frage geht, wie Sie sie 
hier herausstellen. Das ist mir niemals gesagt worden, sondern mir ist ganz 
klar eine technische Aufgabe gestellt worden. Und als Deutscher im Kriege, der 
doch in einem soldatischen Verhältnis stand, auch wenn ich uk gestellt war, war 
es doch selbstverständlich, dass ich in dem Rahmen meine Pflicht zu erfüllen 
hatte. Denn es war ja nicht meine Aufgabe als Techniker die darüber stehenden 
Rechtsfragen meiner Vorgesetzten zu untersuchen und zu beurteilen. Ich habe 
auch offen gesagt überhaupt nicht daran gedacht, diese Frage aufzuwerfen. Wie 
ich den Auftrag bekam, ist mir nie aufgestossen, dass meine Aufgabe nun mit 
Recht irgendwas zu tun hatte, wie es sich heute für mich darstellt. Das ist mir 
nie bewusst geworden.

president: Daarmee komen wij op een ander terrein. Dat is de vraag of u 
aan hogere bevelen onderworpen was, maar het gaat nu om uw taak hier. En 
uw taak bestond dus toch wel daarin om technisch mee te helpen, om de hele 
Nederlandse industrie in te voegen in het grote industriële geheel van het Duitse 
Rijk.

fiebig: Herr Präsident, dazu bedurfte es vorher der Schaffung der Grundla-
gen, die waren ja vorhanden, ich habe einen vorhandenen Zustand, der gesetz-
lich von den Instanzen, die da waren, Wehrmachtbefehlshaber und Reichs-
kommissar, veranlasst und durchgeführt wurde. Und ich wurde bei einer 
Durchführung begriffenen Aufgabe mit einer spezifisch technischen Aufgabe 
beauftragt. Wenn die Auswirkungen so gewesen sind, wie Sie mich eben befra-
gen, dann würde ich Ihnen zugestehen, dass selbstverständlich diese Auswir-
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kung sich darstellt. Aber für mich war damals gar keine Veranlassung dazu da, 
um vorläufig mal das anzunehmen, wie ich herkam. Ich kannte die politischen 
Zusammenhänge ja gar nicht. Ich bin kein Politiker, ich bin kein Verwaltungs-
mann, ich bin vorher nicht trainiert worden auf solche Besetzungsfragen, son-
dern ich wurde als spezifischer Techniker der Wirtschaft und der die Erfahrung 
besitzt hierher gestellt, um etwa auftauchende technische Schwierigkeiten aus 
dieser Erfahrung lösen zu helfen. Das ist meine Aufgabe gewesen. Und da habe 
ich mich auch selbstverständlich bemüht, sie so zu rechtfertigen, wie das aus der 
Sache heraus, nach meiner Erfahrung als notwendig erschien. Das musste ich 
doch. Ich konnte doch nicht, wenn ich als Deutscher im Krieg vor eine Aufgabe 
gestellt werde, sagen: ich kann es nicht.

president: Dat is een andere kant van het geheel. Het gaat alleen nu over uw 
taak. [tot de advocaat] Gaat u door.

advocaat: Naar aanleiding van de reorganisatie die in Berlijn heeft plaatsge-
vonden werd  alles wat betrekking had op Rüstung in het ministerie van Speer 
samengebundeld. De naam werd veranderd in Rüstung und Kriegsproduktion. 
Er kwamen nu negen Ämter. Fiebig bleef onder het Technische Amt en het 
Rüstungslieferungsamt staan. De Rüstungsinspektion, zoals ik reeds gezegd 
heb, bleef onder het Rüstungsamt. Op grond van een overeenkomst tussen 
Speer en Seyss-Inquart werd in Nederland opgericht de Rüstungs- und Beschaf-
fungskommission met requirant als Rüstungsobmann als voorzitter. In deze 
commissie hadden zitting requirant als Beauftragter en als Rüstungsobmann, 
de Rüstungsinspekteur de hoofden van de afdelingen Wirtschaft en Sozialver-
waltung en de zast van het rijkscommissariaat. De bedoeling was een soort 
arbitragecommissie te vormen die interne competentiegeschillen moest beslech-
ten. De praktijk had geleerd, zowel in Duitsland als in Nederland, dat er vaak 
langs elkaar werd gewerkt en ook op elkaars terrein, hetgeen veelal een rem-
mende invloed uitoefende. Indien er moeilijkheden hierover ontstonden, werd 
dit aan de commissie voorgelegd. Werden de leden het niet onderling eens, dan 
besliste de voorzitter. Was men het met de beslissing niet eens, dan werd de zaak 
aan de rijkscommissaris voorgelegd.

president: Mag ik nog even onderbreken? Dat betekent dus, dat de voorzit-
ter besliste boven en tegen de Rüstungsinspektion in, die helemaal niet van hem 
afhankelijk was. U heeft betoogd, geloof ik, dat de Rüstungsinspektion, dat hij 
daar niets over te zeggen had. Maar desniettemin werd hij voorzitter van een 
commissie waarin de Rüstungsinspektion vertegenwoordigd was en waar hij 
een beslissing kon nemen tegen de Rüstungsinspektion in.

advocaat: Dat betrof hier uitsluitend competentiekwesties, dus niet iets wat 
de werkzaamheden van de Rüstungsinspektion zelf aanging, maar alleen of een 
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bepaalde zaak door een bepaalde instantie behandeld mocht worden.
president: Juist. Dus een burgerlijke autoriteit als requirant, die had bevoegd-

heid om de competentie te bepalen van iemand die van het Wehrmachtskom-
mando afhankelijk was?

advocaat: Speciaal op deze technische… op dit technisch terrein.
president: Wat een rare verhoudingen.
advocaat: Maar als ze het niet eens waren over deze beslissing, gingen zij 

ook naar de rijkscommissaris. En de Rüstungsinspektion ging dan naar de 
Befehlshaber.

president: En hoe werd dat dan opgelost in zo’n geval? Dus hij begon… 
requirant begon met te zeggen: het behoort tot de taak van het leger, of het 
behoort tot de taak van de civiele sector. En dan?

advocaat: Als zij daar niet mee eens waren dan gingen zij respectievelijk 
naar meerderen, hetzij de rijkscommissaris, hetzij de Befehlshaber, en die gaf 
dan de eindbeslissing.

president: In ieder geval wijst dat er dan toch wel op dat de heer Fiebig hier 
een zeer belangrijke rol had te vervullen, dat hij had te bemiddelen tussen de 
vertegenwoordiger van de Wehrmacht en de vertegenwoordiger van de andere 
burgerlijke instanties. Dus zo gering was zijn rol weer niet.

advocaat: Zijn rol lag uitsluitend op technisch gebied. Hij had absoluut 
geen…

president: En op competentiegebied niet?
advocaat: Ja, op het competentiegebied, maar hij kon alleen beslissingen 

nemen. Hij kon niet in de interne organisatie van de Rüstungsinspektion ingrij-
pen of hun bepaalde bevelen opleggen. Uitsluitend als er geschillen waren over 
competentie, over de onderlinge competentie, dan kon hij een beslissing nemen.

president: Mij dunkt, dat is nogal belangrijk. Als je beslissen kunt over de 
competentie van andere organen! Gaat u door.

advocaat: Na Dolle Dinsdag kwamen er verschillende veranderingen in 
Nederland. Aan de ene kant hield de Auftragsverlagerung op en bovendien was 
Nederland niet langer slechts bezet gebied, doch was strijdtoneel geworden. Het 
was gevechtsterrein of dreigde dit te worden. De rijkscommissaris kreeg minder 
te vertellen, de Wehrmachtbefehlshaber in Nederland kreeg meer bevoegdhe-
den. De reeds uitgegeven opdrachten werden weer teruggetrokken. De gealli-
eerde troepen rukten steeds verder op en de Duitsers moesten beletten dat de 
fabrieken, klaar voor oorlogsproductie, in geallieerde handen zouden vallen. 
Deze veranderde toestand had ook ten gevolge dat niet meer afdeling iii van het 
Landoorlogreglement, maar afdeling ii op Nederland toepasselijk werd.

president: Wat zegt u? Hoe bedoelt u het?
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advocaat: Nederland was niet langer alleen bezet gebied. Er werd gevoch-
ten, dus de toestand die beschreven of geregeld wordt in afdeling ii van het 
Landoorlogreglement begon weer te gelden in Nederland.

president: Voor héél Nederland bedoelt u?
advocaat: Inderdaad. Omdat niet te voorzien was op welk ogenblik de zaak 

zich zou uitbreiden, hoe gauw de geallieerde opmars zou plaatsvinden. Het is 
een soort van verandering van de staat van beleg in de staat van oorlog. In elk 
geval kon van Duitse zijde, trouwens van geallieerde zijde ook, niet beoordeeld 
worden hoe vlug dat allemaal zou gaan. De Wehrmacht wilde alles opblazen 
en is daarmee ook begonnen in de Betuwe en op andere plaatsen. In Duitsland 
werden steeds meer fabrieken gebombardeerd en ontstond daar een groot te 
kort aan machines. De Produktionsringe, waarin de Duitse industrie verdeeld 
was, wendde zich met het verzoek om nieuwe machines tot Speer. Tengevolge 
van de Industrie-enquête welke hier te lande door de Rijksbureaus was uitge-
voerd, wist men in Duitsland welke fabrieken over welke machines beschikten.

Intussen vonden er in Nederland vorderingen door willekeurige militaire 
commandanten plaats. Om hier een einde aan te maken en om te voorkomen 
dat de legerleiding alle fabrieken uit oorlogsnoodzaak zou doen opblazen en 
vernielen, heeft Speer in overleg met het okw een oplossing gezocht van de 
moeilijkheden en wel door in plaats van de fabrieken te vernielen de machines 
te doen weghalen. Fiebig is hiervan in kennis gesteld en hij kreeg vanuit Berlijn 
het bevel toezicht te houden op dit wegvoeren, om te voorkomen dat er in het 
wilde weg gevorderd zou worden. Fiebig is met dit bevel naar de Wehrmacht-
befehlshaber gegaan, die dit bevel nog eens bekrachtigde en op de uitvoering 
ervan stond. Daarna heeft de rijkscommissaris eveneens dit bevel bevestigd. 
Deze laatste wilde dat dit wegvoeren geschiedde op grond van de bestaande 
Anforderungsverordnung van 1942 om op deze wijze een zekere controle te 
kunnen uitoefenen. De Dienststelle van Fiebig moest Anforderungsbescheide 
afgeven. De gang van zaken was nu als volgt. De Duitse fabrikant wendde zich 
tot het ministerie van Speer met het verzoek om bepaalde machines te krijgen. 
Aldaar werd uitgezocht welke machines uit welke fabriek hiervoor in aanmer-
king kwamen. De fabrikant kreeg een schriftelijke toestemming uit Berlijn, 
waarin precies vermeld was wat hij mocht laten weghalen. Met dit papier ging 
de fabrikant naar de Dienststelle van Fiebig, waar een Anforderungsbescheid 
werd opgemaakt. Met dit Anforderungsbescheid ging de man dan naar de 
betreffende fabriek. Hij zorgde zelf voor het transport en de verdere uitvoering. 
Meestal ging iemand van de Außenstelle van Fiebig ter controle mee. De taak 
van requirant in deze was dus uitsluitend het uitoefenen van controle op dit 
wegvoeren en het voorkomen, dat er meer weggehaald werd dan waarvoor toe-
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stemming was verleend. Zowel in het requisitoir in de eerste behandeling als in 
de sententie wordt een vergelijking gemaakt met de zaken tegen Krupp en de IG 
Farben. Een vergelijking met deze zaken kan echter in het geheel niet opgaan, 
daar de verhoudingen daarin geheel anders lagen. Krupp en de IG Farben had-
den er zelf rechtstreeks voordeel bij; zij haalden deze machines weg voor hun 
eigen gebruik, voor hun eigen fabriek. Requirant had er evenwel niet het minste 
voordeel bij; hij voerde de hem gegeven bevelen uit en had er verder niets dan 
narigheid van omdat iedereen bij hem kwam klagen. Bovendien is het herhaal-
delijk voorgekomen, dat er onbevoegd in zijn naam is gevorderd. Als hem dit ter 
ore kwam, heeft hij steeds alle maatregelen genomen die mogelijk waren om de 
schuldigen te achterhalen.

president: Maar het staat toch vast dat hij zelf allerlei Anforderungsbefehle 
heeft ondertekend?

advocaat: Inderdaad.
president: Ten bate van het Duitse achterland, dus in rechtstreekse strijd 

met artikel 52 van het Landoorlogreglement.
advocaat: Inderdaad, er is hier veel weggehaald, maar dit is niet allemaal 

door deze requirant weggehaald.
president: Nee, niet allemaal, dat zal wel niet.
advocaat: En bovendien meende hij, omdat het bevel van Speer rechtstreeks 

afkomstig was en er oorlog was en er een oorlogsnoodzaak bestond, dat dit 
in orde was. Te meer daar de Wehrmachtbefehlshaber het nog bevestigd had, 
dit bevel. Ik wil absoluut niet ontkennen dat er hier veel weggehaald is. Dat is 
algemeen bekend. Ik ben het er alleen niet mee eens dat deze requirant daarvoor 
aansprakelijk is. In elk geval niet in volle omvang. 

De sententie overweegt op bladzijde 33 dat zonder de opstelling en onderte-
kening van Anforderungsbescheide, in welke vorm verdachte zijn medewerking 
aan het onrechtmatig wegnemen van goederen verleende, dit wegnemen niet 
mogelijk zou zijn geweest. Deze conclusie is door niets gerechtvaardigd.

president: Ja, dan had een ander de onrechtmatige daad moeten plegen, als 
hij het niet gedaan had.

advocaat: Dan hadden zij het zonder Anforderungsbescheide gedaan, dan 
was er waarschijnlijk nog veel meer weggehaald. Dit was een zekere controle.

president: Dan had een ander de onrechtmatige daad moeten plegen.
advocaat: Maar daarom kan niet gezegd worden dat zonder het opstellen 

van Anforderungsbescheide, deze wegvoering in het geheel niet mogelijk zou 
zijn geweest.

president: Nu ja, dat is dan een motivering die misschien niet juist is, maar 
in ieder geval, het staat vast dat hij door Anforderungsbefehle te geven lijnrecht 
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gehandeld heeft in strijd met artikel 52 van het Landoorlogreglement. Dat is 
toch niet weg te redeneren. In hoever hij dan nu krachtens hogere bevelen min-
der aansprakelijk is dan Speer zelf, dat is nu een andere kwestie. Maar het is 
toch niet te ontkennen, dunkt mij, dat probeert u geloof ik ook niet te ontken-
nen, dat hij door het uitvaardigen van requisitiebevelen op grote schaal recht-
streeks geschonden heeft artikel 52 van het Landoorlogreglement.

advocaat: Ja, inderdaad, dat wil ik ook niet tegenspreken, dat er hier weg-
gehaald is en dat het uitschrijven van Anforderungsbescheide, dat dat door de 
Dienststelle van Fiebig is gebeurd. Dat zijn de feiten die volkomen vaststaan. 
Ik wil alleen verklaren hoe de gang van zaken is geweest en wat precies de rol 
geweest is van requirant.

Uit de verklaring van ingenieur Nieschalk1 blijkt, dat er tien verschillende 
soorten van ‘Räumungsaktionen’ bestonden met de meeste waarvan requirant 
in het geheel niets te maken had. Het systeem der Anforderungsbescheide is 
juist ingevoerd om het willekeurige wegvoeren tegen te gaan. Requirant meende 
dan ook dat hij deze bevelen moest uitvoeren, temeer omdat zowel de militaire 
commandant als de rijkscommissaris deze bevestigd hadden en de oorlog deze 
maatregelen noodzakelijk had gemaakt. Hierbij moet rekening worden gehou-
den met het feit dat requirant Duitser was, dat er oorlog was, dat er in Neder-
land gevochten werd, en dat voor Duitsland alles op het spel stond. Bovendien 
betrof het hier niet bevelen van een willekeurige meerdere, maar van de minister 
zelf.

De sententie op bladzijde 36 heeft gemeend ten aanzien hiervan te moeten over-
wegen, “dat inderdaad het Hof meent te moeten rekening houden met het feit dat 
onder Duitsers een mentaliteit als die van verdachte zeer veel voorkomt, welke 
mentaliteit medebrengt, dat de betrokkene datgene wat voor een niet-Duitser 
gemeen goed is, niet begrijpt en ook de meest verwerpelijke handelingen niet als 
zodanig vermag te herkennen; dat zulk een mentaliteit, die aan een ziekelijke sto-
ring van de geestesvermogens zou doen denken, in Duitsland zo zeer algemeen is, 
dat van zulk een storing niet gesproken kan worden, zodat verdachte in strafrech-
telijk technische zin van het woord toerekeningsvatbaar is.” Deze scheldpartij – ik 
kan het moeilijk anders noemen – met zijn innerlijke tegenstrijdigheden tegen het 
Duitse volk in zijn geheel ware misschien op zijn plaats geweest, indien het hele 
Duitse volk hier terecht had gestaan. In een vonnis van een onpartijdige rechter 
tegen één verdachte gewezen, waarbij het enigste verband is dat deze verdachte 
tot dat volk behoort, zijn dergelijke uitlatingen zeker misplaatst. Dit is trouwens 
niet de enige plaats waar de sententie – kennelijk voor de beoordeling van de straf-

1  Pleitnota van Boon inzake Fiebig, 14.06.1949, 24-26 (zie hiervoor 321-323).
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maat – tendentieuze uitlatingen gebruikt. Ik moge hiervoor bijvoorbeeld verwij-
zen naar bladzijde 19, waar als bewijsmiddel is gebruikt de verklaring van Dirk 
Theodorus Schuiling, die als volgt luidt: “Daags voor de slag om Arnhem zette 
het Herrenvolk een grootscheepse roofcampagne op touw. Landelijk organistor 
van de metaaldiefstal en gros was de Heer Richard Fiebig van het Ministerium 
für Bewaffnung und Rüstung. In onze fabriek werd begonnen met het wegvoeren 
der metalen. Het ‘roofterrein’ Arnhem bleek te ressorteren onder Feldwirtschafts-
kommando X. Slechts een volk met de ziel van een pauper, de mentaliteit van een 
hyena en volkomen gespeend van de meest elementaire vormen van beschaving, 
kan zich de weergaloze perfectie in het plunderen eigen maken, waarop deze 
barbaren bogen.”

Nog afgezien van het feit dat deze getuige zelf zegt dat het Feldwirtschafts-
kommando X, waarmee requirant niets te maken had, verantwoordelijk was, 
bestaat deze verklaring uitsluitend uit gescheld en gevolgtrekkingen bij wijze 
van redenering gemaakt. Het is derhalve niet een getuigenverklaring volgens 
artikel 342 Wetboek van Strafvordering, waardoor artikel 359 in verband met 
de artikelen 338 en 342 Strafvordering geschonden zijn. Gelijk uw Raad bij 
arrest van 29 maart 1950 in de zaak tegen Cornelissen heeft overwogen, zou dit 
reeds tot nietigheid der sententie moeten leiden. In diezelfde zaak heeft de pro-
cureur-fiscaal bij de tweede behandeling voor uw Raad opnieuw tot verwerping 
geconcludeerd (uitspraak 8 november 1950), omdat een dergelijke verklaring 
opnieuw was gebruikt en kennelijk – evenals hier – gebezigd was om de straf-
maat te beïnvloeden, zodat verdachte er door geschaad was.

Indien men het draadverslag van de zitting naast het vonnis legt, dan blijkt 
daaruit dat de getuigenverklaringen net een nuance zwaarder uitgelegd zijn dan 
zij ter zitting zijn gegeven. Requirant mocht zelden uitspreken en slechts bij uit-
zondering heeft hij een zin mogen afmaken.

De sententie heeft op bladzijde 21 als bewijsmiddel opgenomen een telexbe-
richt bestemd voor Birkenholz betreffende vlees en groenten in blik en onder-
tekend met Fiebig, Beauftragter für die Niederlande. Ik zal aan uw Raad over-
leggen een verklaring van Birkenholz (de geaddresseerde) waaruit blijkt, dat 
dr. Schnittert als Sonderbeauftragter van de Rüstungsstab, Abteilung Sozialbe-
treuung, in Nederland goederen opkocht, waaronder ook levensmiddelen. De 
Amtschef Saur had aan Schnittert een volmacht gegeven om het telexapparaat 
van de Dienststelle van Fiebig te gebruiken. Schnittert moest in dat geval met de 
naam Fiebig, Beauftragter für die Niederlande, ondertekenen.

president: Liet Fiebig zich daarvoor gebruiken, voor dergelijk bedrog?
advocaat: Hoe bedoelt u bedrog?
president: Nou, om berichten die hij nu verloochent, om die in zijn naam te 

laten afzenden.
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advocaat: Dat telexapparaat kon alleen berichten verzenden als zijn naam 
daaronder stond met de toevoeging: Beauftragter für die Niederlande.

president: Was dat technisch alleen mogelijk?
advocaat: Dat was een interne regeling, dat ze anders niet verzonden moch-

ten worden. En als een bevel kwam, een volmacht van zijn chef Saur, dat deze 
mijnheer Schnittert het apparaat mocht gebruiken, dan kon hij er uit de aard 
der zaak niets tegen doen.

president: Nee, dat hij dat niet merkte, dat hij dat toeliet dat het onderte-
kend werd met zíjn naam! Valselijk ondertekend werd met zijn naam! In dat-
zelfde bericht wordt gezegd dat het voor hem een belediging zou zijn geweest, 
indien hij opdracht had gekregen om groenten te gaan kopen. Was dit dan geen 
belediging voor hem?

advocaat: Ja, dat was een zuiver technisch apparaat, gewoon een middel om 
een bericht over te brengen.

rechtsgeleerd raadsheer veegens: Maar als berichten gaan onder zijn 
naam en ze zijn dan door anderen samengesteld, dan neemt hij toch de verant-
woordelijkheid voor de inhoud op zich?

advocaat: Als hij die inhoud niet eens kende? En bovendien iedereen wist 
precies, het was bestemd voor Birkenholz, waar hij verder niets mee te maken 
had. Hij had met de hele Rüstungsstab en de Sozialbetreuung, had hij niets mee 
te maken.

president: Volgens het bericht van Schnittert is er nog met hem over dit 
telegram getelefoneerd. Het is hier afkomstig uit de brieven van dr. Schnittert, 
Oberstabintendant von dem Rüstungsstab, Abteilung Sozialbetreuung. Daar 
is  een tirade in, waarin uitdrukkelijk vermeld wordt het telegram of het telex-
bericht en waar toen op volgt in de brief van Schnittert: “Herr Ministerrat Dr. 
Birkenholz hat angeordnet, dass mit Herrn Fiebig sofort fernmündlich Ver-
bindung aufgenommen werden soll. Das Gespräch läuft bereits.” Dus dat werd 
serieus genomen daarginds, dat het een bericht van Fiebig was. En er werd van 
Berlijn uit, op last van Birkenholz, getelefoneerd met Fiebig over het telexbe-
richt. Is dat ook allemaal camouflage? Als een bericht… het telegram dat in het 
dossier is, luidt: “Fiebig”… het telegram van Birkenholz: “Fiebig hat niemals 
für Rüstungsstab Fleisch- und Gemüsekonserven beschafft.” Dat kan wel zijn 
dat het hem niet gelukt is om ze te ‘beschaffen’. Maar dat wil nog niet zeggen 
dat hij het niet verordend heeft, dat hij het niet aangeboden heeft. De telex, het 
telegram bewijst niets tegen het telexbericht.

advocaat: Nee, ik heb hier ook nog een verklaring van Birkenholz zelf… 
ik bedoel het telegram is van hem, maar nog een nadere uitleg is in een brief 
overgelegd.
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president: Maar de brief zegt ook niets over dit punt. Het zijn allemaal 
tegenspraken, die er net langs liggen, die niet het echte feit breken.

advocaat: En bovendien, het was zijn terrein helemaal niet! Hij was hier 
voor technische dingen op ijzer- en staalgebied, maar niet voor groenten in blik. 
Maar misschien dat hij dat zelf nog toe kan lichten, dit punt van gebruikmaken 
van het telexapparaat.

president: Is er met u getelefoneerd uit Berlijn, ja of nee? Birkenholz en 
 Schnittert zeggen van wel.

fiebig: Mit mir ist telefoniert worden, dass Dr. Schnittert vom Ministerium 
direkt vom Rüstungsstab hier abgestellt wird und dass ihm meine Einrichtung 
zur Verfügung gestellt werden sollte.

president: Nee, daar gaat het niet om. Het gaat er hier om, over dat telex-
bericht, of er met u getelefoneerd is? Het door u ondertekende telexbericht is in 
Berlijn aangekomen en volgens het bericht van Schnittert heeft Birkenholz toen 
onmiddellijk u laten opbellen en is er tussen u en hem een gesprek geweest.

fiebig: Nein, das kann nicht möglich sein, Herr Präsident, ich habe mit Schnit-
tert überhaupt nur telefonisch gesprochen, dass er meine Einrichtung in Anspruch 
nehmen darf. Und ich sass damals schon in Amersfoort und hatte noch gar kei-
nen Telex in Amersfoort, aber hier im Büro im Haag war der volle Telexanschluss 
noch vorhanden. Und da war angewiesen worden, wenn irgendeiner aus dem 
Ministerium diesen Telexapparat benutzt, musste mit meiner Dienstunterschrift 
geantwortet werden. Wenn ich ein Telex schickte, wurde das Telex unterzeichnet 
‘Richard Fiebig’, wenn es jemand anders schickte: ‘Richard Fiebig, Beauftragter 
des Reichsministers für Bewaffnung und Munition oder Rüstung und Kriegspro-
duktion’. Und bei Schnittert ist ja noch ein Beitrag abgemacht worden. Ich bin 
über diese Geschichte nie unterrichtet worden, und ich bin nie über Einzelheiten 
der Tätigkeiten von Dr. Schnittert unterrichtet worden.

president: Dus u loochent nu weer de inhoud van deze brief van dr. Schnit-
tert. U loochent nu weer de inhoud van deze brief van dr. Schnittert.

fiebig: Ich leugne?
president: Ja.
fiebig: Ja, ich muss sagen, wenn Herr Dr. Schnittert das behauptet, dann lügt 

er. Ich habe versucht, Herr Dr. Schnittert in Deutschland darüber vor einem 
Gericht eidesstattlich vernehmen zu lassen. Das hat er bisher vermieden zu tun. 
Es geht ja auch aus den Originalunterlagen, die vom Ministerium vorhanden 
sind, durchaus hervor, dass ich nicht etwa Beziehungen gehabt habe. Die Unter-
lagen hat meine Advokatin auch gehabt und der Schriftwechsel zwischen den 
einzelnen Beteiligten, aus dem ganz klar hervorgeht, dass ich überhaupt gar 
nichts damit zu tun hatte.
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advocaat: In de sententie bladzijden 30 en 31 staat ten slotte nog dat het 
civiele bestuur tijdens de bezetting hier in strijd met het Landoorlogreglement 
was. Dat wij deze bestuursvorm hier hadden kan echter moeilijk aan requirant 
verweten worden; toen hij hier aankwam, bestond deze reeds. De sententie over-
weegt verder dat alle handelingen die door dit bestuur verricht zijn eveneens 
onrechtmatig zijn – immers in strijd met de bepalingen van het Landoorlog-
reglement – en derhalve ook de handelingen van requirant, die een der functi-
onarissen van dit bestuur was. Dit gaat echter wel wat ver, daar requirant deze 
bestuursvorm niet heeft uitgezocht en er toen hij hier was ook niets aan kon ver-
anderen; bovendien is requirant niet op eigen initiatief hierheen gekomen, doch 
omdat hij hierheen werd gezonden. Dat requirant geen reden had aan te nemen 
dat hij daarmee iets onrechtmachtigs deed, is niet te verwonderen, daar zelfs nu 
nog de meningen over de al dan niet onrechtmatigheid van een civiel bestuur 
verdeeld zijn en wel in gezaghebbende kringen op dit gebied, terwijl requirant 
slechts technicus was, en niet op de hoogte van volkenrechtsproblemen. 

De aan requirant opgelegde straf is mijns inziens dan ook veel te hoog gezien 
de persoonlijke omstandigheden en verhoudingen. Hierbij dient ook in aan-
merking te worden genomen, dat van het ministerie van Speer met uitzondering 
van Speer niemand veroordeeld is – en bij Speer ging het in hoofdzaak om de 
arbeidsinzet. Kehrl is veroordeeld wegens zijn functie bij het Wirtschaftsmi-
nisterium en niet wegens zijn functie bij Speer. Hij was na 1943 werkzaam bij 
het Amt Planung und Rohstoffe bij Speer en in het Wirtschaftsministerium. 
De beide Amtschefs, de superieuren van requirant, Schieber en Saur hebben 
geruime tijd als getuige in Neurenberg gezeten, maar zijn nimmer veroordeeld. 
Van de vertegenwoordigers van Speer met gelijke functie als requirant is alleen 
dr. Jenner, Beauftragter in Joegoslavië, veroordeeld (niet bekend tot hoeveel 
jaren), doch deze is al sinds enige jaren werkzaam als economisch adviseur 
van Tito. In Nederland is niemand veroordeeld van de Rüstungsinspektion, 
hoewel enige leden hiervan in Nederland hebben vastgezeten. Van de Außen-
stellenleiter van de Dienststelle van Fiebig is alleen Gerosa tot een straf van 3 ½ 
jaar veroordeeld, wat korter was dan het voorarrest. De betrokkenen van het 
Generalkommissariat Finanz und Wirtschaft zijn evenmin ter verantwoording 
geroepen. Alleen Fiebig staat nu terecht voor wat er gebeurd is, wat anderen 
gedaan hebben en waaraan hij medewerken moest, en daarvoor is hem een straf 
van niet minder dan 12 jaren opgelegd!

Op grond van dit alles moge ik uw Raad verzoeken de dagvaarding nietig te 
verklaren of indien uw Raad van mening mocht zijn dat de dagvaarding geldig 
is dan toch de sententie te vernietigen met verwijzing van deze zaak, of in elk 
geval de sententie wat de strafmaat betreft te vernietigen.
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In geval van verwijzing moge ik uw Raad erop wijzen, dat requirant sedert 
april 1947 in Nederland gedetineerd is en dat zijn gezondheid zwaar onder deze 
detentie geleden heeft, terwijl met een verwijzing en daaraan verbonden nieuwe 
behandelingen zeer lange tijd gemoeid gaat, zodat ik u in overweging moge 
geven in dat geval de detentie niet te willen verlengen. Dank u.

president: Ik zal nog graag een paar vragen even willen doen. In de eer-
ste plaats vraag ik aan requirant: U zegt nu dat de Nederlandse industrie zo 
bereidwillig was tot op zekere hoogte. Nu is dat misschien wel zo geweest, 
maar een bereidwilligheid die toch in sterke mate afgedwongen is, dat weet 
uzelf ook wel. Uzelf heeft blijkens de stukken op een gegeven ogenblik, dat 
was volgens de getuigenverklaring van Van Heijst: “Ongeveer October 1944 
kwamen er enige mij onbekende Duitsers bij mij op kantoor en vertelden mij, 
dat zij in opdracht van de Beauftragte für die Niederlande des Reichsminis-
ters für Rüstung und Kriegsproduktion, Richard Fiebig, de machines, die in 
onze fabriek aanwezig waren, kwamen vorderen. Zij vertelden mij, dat ik 
mijn volle medewerking maar moest verlenen, zo niet, dan zou ik gearres-
teerd worden.”

Dus u heeft rustig aan dat systeem meegewerkt. Die vrijwilligheid… dat 
was… als men niet vrijwillig was, dan wist u er wel middelen op om te dwingen.

fiebig: Herr Präsident, aber da handelt es sich ja nicht um Aufträge. Sie 
fragten vorher, ob ich an der Auftragsverlagerung mitgearbeitet hätte, an der 
Einschaltung, das war ja keine Einschaltung mehr.

president: Nee, dit was weer wat anders. Maar daar had u toch helemaal 
geen bezwaar tegen om te dreigen met in hechtenis te nemen en dergelijke din-
gen.

fiebig: Das ist nicht in meinem Auftrag erfolgt, dass jemand drohen sollte. 
Ich habe ständig darauf gedrungen, Drohungen zu unterlassen. Das ist auch in 
der ersten Instanz von allen holländischen Zeugen bestätigt worden, dass ich 
niemals persönlich oder meine Dienststelle gedroht habe.

president: Nee, dat zal wel niet.
fiebig: Das hat nicht in meinem Sinne gelegen. Wenn das jemand gemacht 

hatte, muss ich das verurteilen, wenn er drohte, dazu lag gar kein Grund vor.
president: Wat zou men nu gedaan hebben wanneer men niet gewillig was? 

Heeft u dan ook nooit wat gedaan?
fiebig: Es ist nie jemand auf meine Veranlassung oder auf Veranlassung mei-

ner Dienststelle deshalb irgendwie zur Rechenschaft gezogen worden.
president: Er is altijd aan uw bevelen vrijwillig voldaan?
fiebig: Es ist nicht eine Schwierigkeit an mich herangebracht worden, dass 

jemand sich geweigert hätte oder deshalb irgendwie mit Verhaftung bedroht 
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worden ist oder eine Verhaftung ausgesprochen worden ist.
president: En waar steunde eigenlijk op dat weghalen van u van goud en 

zilver van de Rijksmunt in Utrecht?
fiebig: Mit der Sache habe ich auch direkt nichts zu tun.
president: Niet direct, maar indirect wel blijkbaar?
fiebig: Ja, ich muss dazu, wenn ich Ihnen das erklären soll, darf ich etwas 

ausführen dazu…
president: Ja.
fiebig: … um es verständlich zu machen. Der Reichskommissar hatte ange-

ordnet, dass diese Anforderung, die auch ins technische Gebiet mitging, über 
meine Dienststelle ablaufen sollte, weil er der Überzeugung war, dass bei mir die 
Kontrolle, die Überprüfung der vorliegenden Anforderungen auch sachgemäss 
durchgeführt wurden. Und da ist auch an meine Außenstelle, das ist mir hin-
terher erst gemeldet worden, auch von dieser Stelle, die diese Beschlagnahme 
durchgefürt hat, an meine Außenstelle in Utrecht herangetreten worden. Der 
Außenstellenleiter hat sich dazu veranlasst gefühlt, diese Anforderung durch-
zuführen. Ich habe ihn deshalb hinterher zur Rechenschaft gezogen, habe ihm 
gesagt: an sich ist das eine Aufgabe, die bei der Gewerblichen Wirtschaft selbst 
liegt, aber nicht bei uns. Wir sind nur dazu  da für die Aufträge, die direkt von 
unserem Ministerium ausgezeichnet sind, dafür Anforderungsbescheide aus-
zustellen. Das ist von mir sofort aufgenommen worden, wie ich davon unter-
richtet worden bin.

president: Maar het is toch merkwaardig dat men altijd met die dingen bij 
u kwam. Bij u, de technicus. Het is dan wel merkwaardig, dat men altijd bij 
u de technicus kwam zelfs om goud en zilver van de Munt weg te slepen naar 
Duitsland.

fiebig: Ja.
president: Wat heeft een technicus daar nu mee te maken? Hij had het toch 

niet te toetsen op zijn karaat?
fiebig: Ja, Herr Präsident, ich kann dazu nur sagen, wenn ich persönlich 

damit befasst worden wäre, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich 
es sicher abgelehnt, auf diesem Gebiet irgendeine Anforderung auszustellen. 
Wenn sie gemacht ist unter meinem Namen und Sie sind der Auffassung, dass 
ich dafür gerade zu stehen habe, dann bitte ich, das mir auch zuzuschreiben.

president: Dus daar voelt u u wel aansprakelijk, daar zoudt u u wel aanspra-
kelijk voor voelen, voor het weghalen van goud en zilver, maar u zoudt u niet 
aansprakelijk achten voor het weghalen van machines hier te lande? Ik begrijp 
dat niet goed. Wat voor verschil maakt dat eigenlijk?

fiebig: Nein, ich bin selbstverständlich der Überzeugung, dass ich für die 
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Ausstellung der Anforderungsbescheide hier verantwortlich stehe. Ich habe auch 
nie um diese Frage irgendwie herumgesprochen. Ich habe den Befehl bekom-
men von Speer und über den Oberbefehlshaber West, durch General Schindler 
persönlich überbracht. Ich habe geglaubt, dass diese Befehle ordnungsgemäß 
waren, habe aber sofort gesagt: General Schindler, das geht über meine Befug-
nisse heraus, ich habe darin keine Befugnisse, ich kann nur diese Befehle dem 
Reichskommissar und dem zuständigen militärischen Befehlshaber vorlegen, 
und wenn sie gleichermaßen entscheiden, dann kann ich es erst durchführen. 
Das habe ich gemacht, ich bin zum Reichskommissar gegangen, habe ihm diese 
schriftlichen Befehle, die mir überbracht worden sind, vorgelegt, habe ihm 
gesagt, Herr Reichskommissar, was soll daraufhin erfolgen? Ich kann darauf 
nichts machen, es muss Ihnen ein Befehl vorliegen, und vom General Model, 
dem Chef der Heeresgruppe, die für hier zuständig war, die ist bereits durch 
General Schindler nachgesucht worden. Die liegt also vor. Daraufhin ist vom 
Reichskommissar diese Anordnung gekommen, dass, wenn heute Anforderun-
gen aus Deutschland kommen, die über meine Dienststelle zu leiten sind, um 
zu überprüfen, ob sachlich die Dinge richtig sind, die dort angefordert werden, 
in dem Betrieb und daraufhin wurde dieser Anforderungsbescheid ausgestellt. 
Und mit diesem Anforderungsbescheid musste dann die betreffende Stelle, die 
aus Deutschland kam, ihre Angelegenheit selbst weiter betreiben. Das ist von 
uns nicht gemacht worden. Es ist selbstverständlich, dass ich dafür auch die 
Verantwortung übernehme. Ich habe da nicht drum rum gesprochen.

president: Zijn er van deze zijde nog vragen?
militair raadsheer heeris Ik had u nog een paar vragen willen stellen en 

dat is het volgende. In uw verhoor, het eerste verhoor dat u afgenomen is, daar 
hebt u gezegd: Ik ben in gehoorzaamheid aan de staat opgevoed sedert mijn 
jeugd en ik ben verder opgevoed in de opvatting dat de staat geen onrechtmatige 
dingen van zijn burgers verlangt. Hebt u die opvatting op het ogenblik nog?

fiebig: Nein, das kann ich nicht sagen, nein.
militair raadsheer heeris Niet. De zin klinkt natuurlijk heel mooi en u 

praat natuurlijk in deze niet over uzelf, dat is natuurlijk een uiting ten opzichte 
van het hele Duitse volk. Ik wou alleen nog even aan u opmerken, dat dan toch 
tijdens de tijd die u ook meegemaakt hebt, van de republiek  van Weimar, van 
eerbied voor de staat toch heel weinig overbleef – in het Duitse volk . Die eerbied 
voor de staat in het Duitse volk, en zoals bij u ook, gaat wanneer het met uw 
eigen inzichten strookt.

fiebig: Ich verstehe nicht ganz, Herr Admiral.
militair raadsheer heeris Dat is ook niet van heel veel belang. Dan hebt 

u verder bij uw verhoor op 14 juni… zegt u: “Of dit alles juist was”, dat waren 
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die bevelen die u kreeg, “behoefde ik niet te beslissen, daar het mij in oorlogstijd 
gegeven bevelen betrof.” Bij die bevelen die u in oorlogstijd kreeg, bestaat daar 
voor u geen enkele grens?

fiebig: Ich habe mich aber anders ausgedrückt, es war meine eigene Aussage 
auf deutsch, die ich gemacht habe.

militair raadsheer heeris Dit is zoals ik het uit het proces-verbaal van de 
zitting overgenomen heb. Maar hoe hebt u het dan gezegd?

fiebig: Ich habe gesagt, ich habe nie Veranlassung gehabt, zu glauben, dass 
der Staat von mir etwas Unrechtes verlangt, weil meine Vorgesetzten Todt und 
Speer niemals mir eine Veranlassung gegeben haben, dass ich glauben musste, 
sie verlangten etwas Unrechtes von mir. Das wollte ich ausdrücken.

militair raadsheer heeris Dank u wel. En dan zegt u in uw verhoor van 
14 juni, daar wordt dan gepraat over het leeghalen van die fabrieken, en dan 
zegt u: “Naar mijn opvatting viel het leeghalen van fabrieken binnen deze gren-
zen. Daar deze fabrieken machines en materiaal hadden, dat de vijand voor 
zijn oorlogvoering tegen ons kon gebruiken.” Als u nu zo doorredeneert, zoals 
u hier zegt, komt u dan ook niet tot de redenatie dat het toegelaten was om 
bijvoorbeeld de hele mannelijke burgerbevolking af te voeren? Omdat de moge-
lijkheid bestaat dat die ook door de tegenpartij voor zijn doel gebruikt wordt?

fiebig: Ich kann mich nicht erinnern, Herr Admiral, dass ich in der Form 
eine solche Antwort gegeben habe, aber ich bin völlig mit Ihnen einig, dass es 
einfach unmöglich ist, eine Bevölkerung wegzuführen.

militair raadsheer heeris En als u nu dit allemaal, wat u hier nu voorge-
houden is, als u dit nu allemaal bekijkt, dan ziet men dus dat een grote machtige 
staat, die valt onder een leugenachtig voorwendsel een kleine nabuurstaat aan, 
heeft daar in de oorlog alle profijt van ten behoeve van het opvoeren van zijn 
oorlogspotentieel, en dan ten slotte, dan billijkt u, dan zet u als de tij begint te 
keren op dat ongelukkige land een reuze stofzuiger en dan zuigt u het leeg. En 
dat vindt u allemaal gewoon.

fiebig: Das habe ich niemals in der Form zum Ausdruck gebracht, Herr 
Admiral.

militair raadsheer heeris Nee, dat zijn de conclusies, waar ik al uw 
uitlatingen tezamen in bevat. U vindt het allemaal goed. Een staat doet niets 
onrechtmatigs tegenover zijn burgers, het leeghalen van de fabrieken is goed. 
Dit is toch allemaal gebeurd!

fiebig: Aber das habe ich doch nicht so zum Ausdruck gebracht, Herr Admi-
ral, dass ich gesagt habe, alles, was der Staat tut, ist recht. Das habe ich doch 
nie gesagt.

militair raadsheer heeris Maar het lijkt er heel veel op.
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fiebig: Das habe ich doch nie gesagt.
militair raadsheer heeris U vindt dat leeghalen van die fabrieken, dat 

vindt u toch doodgewoon? Dat leeghalen van die fabrieken, dat vindt u toch 
doodgewoon?

fiebig: Ich verstehe es nicht ganz in dem Zusammenhang. Es ist doch nicht 
von mir gesagt, da nun hier alles das gemacht wurde, was Sie vielleicht darunter 
verstehen werden, sondern ich bin doch hier auf einem ganz bestimmten Gebiet 
eingesetzt, wo der betreffende Teil der Industrie mit uns zu schaffen hatte, und 
worauf sich ein ganz bestimmtes Zusammenarbeitsverhältnis ergeben hatte, 
und wir auch dann in der Kriegsführung auf die niederländischen Güter ange-
wiesen waren. Ich glaubte also, wie ich meine Befehle bekam aus Berlin, dass es 
sich hier nicht um das Wegholen, der Eigentumsentwendung handelte, sondern 
um einen vorübergehenden Zustand, mit diesen Maschinen an anderer Stelle 
weiter zu produzieren. Das war meine Auffassung.

militair raadsheer heeris Ik wil nu alleen proberen duidelijk te maken, 
hoe u als Duitser dit allemaal wat hier gebeurd is, dat leeghalen van die fabrie-
ken, het wegvoeren van alle mogelijke dingen, hoe u dat goed gevonden heeft. 
Dat stuitte u niet tegen de borst. U vond het doodgewoon.

fiebig: Nein, das kann ich nicht behaupten, dass ich alles, was wir getan 
haben, als richtig oder als zu vertreten angesehen habe. Ich habe in der letz-
ten Verhandlung, als ich in der ersten Instanz war, ganz klar und deutlich 
gesagt, ich bin der Letzte, der alles gut spräche. Ich sehe heute durchaus ein, 
wie große Fehler wir gemacht haben, und bin auch der Überzeugung, dass man 
über Fehler, über gewisse Fehler von uns gar nicht sprechen kann, weil da für 
mich gar keine Möglichkeit der Verteidigung besteht. Ich kann Ihnen nur sagen: 
Jawohl, es ist so gewesen.

militair raadsheer heeris Uit uw dossier had ik die indruk wel gekregen. 
Nu u zegt dat u dat niet heeft, dat u wel degelijk dingen afgekeurd hebt, ben ik 
heel blij dat ik u de vraag gesteld heb, en dat u mij dít antwoord daarop gegeven 
hebt. Dank u.

president: Nog meer vragen? Dan is het woord aan de procureur-fiscaal.
procureur-fiscaal: Graag over veertien dagen.
president: Goed, dat is de 18de november. De procureur-fiscaal vraagt uit-

stel van zijn conclusie in deze zaak voor vandaag over veertien dagen. Dus de 
conclusie komt aan de orde op de 18de  november.1 Verdere zaken zijn er niet.

1  De procureur-fiscaal werd op diens verzoek wederom uitstel verleend, deze keer tot 
25 november 1950.
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Openbare terechtzitting van zaterdag 25 november 1950: 
Conclusie van de procureur-fiscaal bij de Bijzondere Raad van Cassatie,  
mr. A.M. baron van Tuyll van Serooskerken 1

Ten aanzien van middel I: ongegrond. De tenlastelegging is voldoende feitelijk 
omschreven en requirant heeft die ook zeer goed begrepen.

Ten aanzien middel ii: ongegrond. De in de sententie bedoelde verweren op 
overmacht en ambtelijk bevel zijn met voldoende redenen omkleed verworpen.

Ten aanzien van middel iii: ongegrond. Niet de strafbaarheid van het feit, 
maar de strafbaarheid van de dader wordt door overmacht en ambtelijk bevel 
aangetast.

Ten aanzien van middel iv (de strafmaat): gegrond. De hoofdschuldige is niet 
requirant, maar de regering van het Derde Rijk in Berlijn. Requirant was echter 
wel iemand die zich met hart en ziel en veel toewijding aan de zaak heeft gewijd. 
Ieder schuldbesef ontbreekt bij requirant nog heden ten dage. Nog steeds ver-
dedigt hij zijn optreden: geen spoor van bekering. Met grote toewijding heeft 
hij zich gezet aan de zogenaamde Rückführung. Zie bijvoorbeeld zijn optreden 
in september 1944 inzake Fokker en het telexbericht inzake het vervoer naar 
Duitsland van hier inbeslaggenomen vlees en conserven. In dit verband is veel-
zeggend de passage uit een Duits rapport van eind 1944, zoals die door het hof 
op pagina 24 van zijn sententie is weergegeven: “Herr Fiebig hat sich in den 
stürmischen Septembertagen in den Niederlanden einmalige Verdienste bei der 
Räumung der gefährdeten Gebiete und der Aufrechterhaltung einer wirtschaft-
lichen und staatlichen Ordnung in den übrigen besetzten Gebieten erworben.” 
Niet geloofwaardig is requirants voorstelling van zaken als zou hem niets te 
verwijten zijn. Hij is intelligent en wist best wat hij heeft misdaan. Toch is de 
gevangenisstraf van 12 jaar iets te hoog, volstaan kan worden met 10 jaar.

1  De conclusie is niet opgenomen met de wire recorder, omdat het riod inmiddels 
had besloten het proces-Fiebig niet uit te geven als bronnenpublicatie. Van de con-
clusie is geen schriftelijke versie aangetroffen, zodat de samenvatting daarvan is 
gebaseerd op aantekeningen van president Verzijl en van militair raadsheer Heeris, 
alsmede een verslag in de Haagsche Courant van 25.11.1950.
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Arrest van de Bijzondere Raad van Cassatie1

Rol No. H 74/1950
9-12-1950
I N  N A A M  D E R  K O N I N G I N
De Bijzondere Raad van Cassatie, Tweede Kamer
Op het beroep van RICHARD HERMANN ROBERT FRANZ FIEBIG, 

geboren te Kiel (Dld), 9 November 1899, van beroep ingenieur, wonende te 
Hiddesen (Dld), thans in bewaring gesteld in het Huis van Bewaring ii te ’s-Gra-
venhage, requirant van cassatie tegen een sententie van het Bijzondere Gerechts-
hof te ’s-Gravenhage, 5e Kamer, zittinghoudende te Rotterdam, van den 28sten 
Juni 1949, waarbij hij werd schuldig verklaard aan:

“Gedurende de tijd van de huidige oorlog vòòr 15 Mei 1945 in staatsdienst bij 
de vijand zich schuldig maken aan enig oorlogsmisdrijf als bedoeld in artikel 6 
onder (b) van het Handvest, behorende bij de Overeenkomst van Londen van 8 
Augustus 1945, bekend gemaakt bij K.B. van 4 januari 1946 (Staatsblad G 5)”, 
meermalen gepleegd, en met toepassing van de artikelen 10, 27, 57 en 91 van het 
Wetboek van Strafrecht, 1, 2, 3, 7b, 27, 27a en 28 van het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht werd veroordeeld tot gevangenisstraf voor de tijd van twaalf jaren, 
met bepaling, dat de tijd door veroordeelde sedert 23 April 1947 tot op de dag 
dezer uitspraak in bewaring doorgebracht, bij de uitvoering der hem opgelegde 
gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Gehoord het verslag van den Raadsheer Heeris;
Gezien de aanzegging aan den requirant vanwege den Procureur-Fiscaal van 

den dag, voor de behandeling bepaald;
Gehoord den requirant omtrent zijn persoon en zijn persoonlijke omstandig-

heden;
Gelet op de middelen van cassatie, voorgesteld bij schriftuur, luidende:
I. Schending althans verkeerde toepassing der artikelen 261, 348, 349, 350, 

358 en 359 Wetboek van Strafvordering, 1 Besluit Buitengewone Rechtspleging, 
47, 48, 78 en 80 Wetboek van Strafrecht, 1, 2, 13, 17 en 27a Besluit Buitenge-
woon Strafrecht, 6 onder b en c van het Handvest, behorende bij de Overeen-
komst van Londen d.d. 8 Augustus 1946 (Stb. G 5)

doordien het Bijzonder Gerechtshof de inleidende dagvaarding niet heeft nie-
tig verklaard, zulks ten onrechte;

1 Nederlandse Jurisprudentie, 1951, 118.
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dat toch aan requirant niet een zelfstandig daderschap ten laste is gelegd, 
doch deelneming aan misdrijven, vallende onder artikel 27a Besluit Buitenge-
woon Strafrecht;

dat echter deelneming aan een misdrijf, vallende onder dat artikel slechts 
strafbaar is, voorzover zij valt onder de artikelen 47 en 48 Wetboek van Straf-
recht of onder artikel 13 Besluit Buitengewoon Strafrecht in verband met artikel 
80 Wetboek van Strafrecht;

dat de telastelegging niet inhoudt een voldoende omschrijving van uitlokking 
en/of medeplichtigheid en/of mededaderschap en/of medeplegen en/of samen-
spanning in de zin van de artikelen, aangehaald in de vorige alinea, kunnende 
uit de telastelegging ten hoogste worden opgemaakt, dat aan requirant niet 
wordt verweten uitlokking aan enig delict, vallende onder artikel 27a Besluit 
Buitengewoon Strafrecht;

dat bovendien de telastelegging sub 1 reeds daarom nietig is, omdat de daarin 
aan requirant verweten inschakeling, omschakeling, rationalisering en exploi-
tatie dermate vaag en algemeen zijn, dat daarmede niet gegeven is een feitelijke 
omschrijving als gevorderd door artikel 261 Wetboek van Strafvordering;

ii. Schending althans verkeerde toepassing der artikelen 168 Grondwet, 20 
Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie, 3, 8 en 13a Wet 
houdende Algemene Bepalingen der Wetgeving van het Koninkrijk, 348, 349, 
350, 351, 352, 358 en 359 Wetboek van Strafvordering, 1 Besluit Buitengewone 
Rechtspleging, 40, 41, 42 en 43 Wetboek van Strafrecht, 1 en 2 Besluit Buiten-
gewoon Strafrecht, doordien het Bijzondere Gerechtshof de bestreden sententie 
niet naar de eis der wet met redenen heeft omkleed;

iii. Schending althans verkeerde toepassing der artikelen 350, 351, 352, 358 
en 359 Wetboek van Strafvordering, 1 Besluit Buitengewone Rechtspleging, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 en 56 Reglement betreffende de 
wetten en gebruiken van den oorlog, 40, 41, 42 en 43 Wetboek van Strafrecht, 1, 
2 en 27a Besluit Buitengewoon Strafrecht, 6 onder b en c van het Handvest, beho-
rende bij de Overeenkomst van Londen d.d. 8 Augustus 1946 (Stb. G 5), doordien 
het Bijzondere Gerechtshof de bewezen verklaarde feiten strafbaar heeft geacht;

iv. Schending althans verkeerde toepassing van de artikelen 1, 2, 8, 9, 11, 
26, 27 en 27a Besluit Buitengewoon Strafrecht, daar het Hof een straf heeft 
opgelegd, welke niet geacht kan worden te beantwoorden aan den ernst van 
het misdrijf, de omstandigheden, waaronder het is begaan, en de persoon en de 
persoonlijke omstandigheden van de veroordeelde;

Gehoord den Procureur-Fiscaal in zijn conclusie, dat de sententie zal worden 
vernietigd, doch alleen ten aanzien van de opgelegde hoofdstraf, en deze zal 
worden bepaald op tien jaren gevangenisstraf;
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Overwegende, dat bij de bestreden sententie ten laste van requirant is bewe-
zen verklaard:

dat hij in het tijdvak Mei 1940-Mei 1945 in Nederland opzettelijk tijdens de 
door Duitsland o.a. tegen Nederland gevoerde aanvalsoorlog in Duitse staats-
dienst werkzaam zijnde als Beauftragte[r] des Reichsministers für Bewaff nung 
und Munition, als Vorsitzer des Sparstoff-Ausschlüsses [Ausschusses] later 
genoemd Sparstoff-Kommission, als Leiter of Vorsitzer der Gauhauptstelle 
Technik, als Haupt der Hauptabteilung Technik des General-Kommissariats 
für Finanz und Wirtschaft, als Vorsitzer des Beirates der Zentral Auftragsstelle, 
als Rüstung[s]-Obmann, als Vorsitzer der Rüstung[s]- und Beschaffungs-Kom-
mission, als Vertreter des General-Kommissars für Finanz und Wirtschaft 
voor wat betreft de Hauptabteilung Wirtschaft en de Hauptabteilung Sozial[e] 
Verwaltung, als Beauftragte[r] für die Niederlände des Reichsministers für 
Rüstung und Kriegsproduktion, in deze functies met schending van de wetten 
of gebruiken van de oorlog;

1. heeft medegewerkt ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel en ten 
behoeve van de Duitse oorlogsvoering – door mede uit te voeren voor wat zijn 
arbeidsterrein betrof de Duitse politiek van inschakeling in verband met de 
door Duitsland gevoerde oorlog van het bedrijfsleven en van de bedrijven in 
de bezette gebieden ten dienste dier oorlogsvoering – aan de inschakeling en 
omschakeling alsmede aan de rationalisering en exploitatie van een deel van 
het Nederlandse bedrijfsleven en van vele Nederlandse bedrijven, voor zover uit 
een Duits oogpunt voor de Duitse oorlogsvoering van belang, ten dienste van 
de Duitse oorlogsvoering, welke inschakeling ten dele vrijwillig in het belang 
van de Nederlandse industrie, van de Nederlandse bedrijven en van Nederlan-
ders werd verkregen, ten dele onvrijwillig door bedreiging van bedrijfssluiting 
of van andere zakelijk en/of persoonlijk schadelijke of nadelige maatregelen 
en door de nood der oorlogsomstandigheden, welke inschakeling nimmer zou 
zijn verkregen indien Nederland niet ten gevolge der oorlogshandelingen was 
gaan behoren tot – door en naar de mening van de Duitse overheid tevens – ten 
behoeve van Duitsland bezet gebied en wel zonder enige rechtens redelijker-
wijze aanvaardbare grond met name ver uitgaande boven de voorziening in de 
behoeften van het Duitse bezettingsleger in Nederland;

2. heeft medegewerkt ten behoeve van het Duitse oorlogspotentieel en ten 
behoeve van de Duitse oorlogsvoering door mede uit te voeren voor wat zijn 
arbeidsterrein betrof de Duitse politiek van plundering, roof en leeghalen, in 
verband met de door Duitsland gevoerde oorlog, van de bezette gebieden – 
aan het wegvoeren of weghalen naar Duitsland van goederen in Nederland 
aanwezig, behorende aan Nederlandse eigenaren en niet aan de Nederlandse 
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Staat, welk wegvoeren en weghalen vanwege de Duitse bezetter systematisch 
geschiedde ten nadele van de Nederlandse volkshuishouding en ten nadele van 
de eigenaars of bezitters, zonder hun toestemming en zonder enige rechtens 
redelijkerwijze aanvaardbare grond, zijnde mede als gevolg van zijn – verdach-
tes – handelen machines en materiaal en edele materialen naar Duitsland weg-
gevoerd in totaal voor een waarde van meerdere millioenen guldens;

Overwegende ten aanzien van het eerste middel:
dat de dagvaarding door het Hof blijkens de aan de bewezen verklaarde feiten 

gegeven qualificatie en de gelijkstelling met (het meermalen plegen van) het mis-
drijf van artikel 27 Besluit Buitengewoon Strafrecht is opgevat – en zonder dat 
het Hof in strijd kwam met haar bewoordingen ook kon worden opgevat – als 
inhoudende een telastelegging van daderschap van oorlogsmisdrijven in den zin 
van het Londense Handvest, welke feiten tevens de bestanddelen bevatten van – 
dan wel de meeste overeenkomst vertoonden met – het genoemde strafbare feit 
volgens de Nederlandse wet;

dat mitsdien de primaire klacht van het middel over miskenning van de 
grenzen van strafbare deelneming aan het misdrijf van artikel 27a Besluit Bui-
tengewoon Strafrecht feitelijken grondslag mist en de subsidiaire klacht over 
onvoldoende omschrijving van den telastegelegde vorm van daderschap en/of 
deelneming ongegrond is;

dat ook de meer subsidiaire klacht, gericht tegen de verwerping van het beroep 
op nietigheid van de telastelegging onder 1, niet tot cassatie kan leiden, omdat 
deze verwerping berust op de naar ’s Hofs oordeel voldoende duidelijkheid van 
die telastelegging, ook voor requirant blijkens de houding, door hem ter terecht-
zitting aangenomen, welke beslissing mede van feitelijken aard is;

Overwegende ten aanzien van het derde middel, dat vòòr het tweede behoort 
te worden behandeld, en ambtshalve:

dat de bewezenverklaring onder 1 onder meer inhoudt, dat de daar bedoelde 
inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven ten dienste van de Duitse oorlogs-
voering door requirant ten dele vrijwillig, ten dele onvrijwillig werd verkregen;

dat het een bezetter niet verboden is werkelijk vrijwillige medewerking van 
de bevolking van het bezette gebied aan zijn oorlogsvoering te aanvaarden noch 
pogingen in het werk te stellen om zodanige collaboratie te verkrijgen;

dat derhalve ter zake van het verkrijgen van de vrijwillige medewerking van 
het Nederlandse bedrijfsleven aan de Duitse oorlogsvoering door requirant 
niet een veroordeling, gelijk het Hof heeft uitgesproken, maar een ontslag van 
rechtsvervolging op zijn plaats ware geweest;

dat de Raad dit ontslag van rechtsvervolging zelf zou kunnen verlenen, indien 
het Hof duidelijk onderscheid had gemaakt tussen gevallen, waarin de betrokken 
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bedrijven zich vrijwillig door requirant hebben laten inschakelen, en die, waarin 
zij dit alleen onvrijwillig hebben gedaan, en indien niet een ander gedeelte van de 
bestreden sententie twijfel had doen rijzen aan haar juiste strekking;

dat immers bij de weerlegging van het onder f omschreven verweer – het 
beroep op de vrijwilligheid van de inschakeling – onder meer wordt overwogen, 
dat bij de behandeling van deze zaak ten aanzien van geen enkel bedrijf is geble-
ken, dat het geheel vrijwillig voor den vijand is gaan werken;

dat bij dezen stand van zaken slechts een niet-bewezen-verklaring van de 
telastelegging op dit speciale punt van (geheel) vrijwillige inschakeling op haar 
plaats zou zijn geweest;

dat tengevolge van deze tegenstrijdigheid tussen de bewezen verklaring en de 
weerlegging van het verweer de bestreden sententie niet naar den eis van arti-
kel 359 van het Wetboek van Strafvordering met redenen is omkleed en niet in 
stand kan blijven;

dat bovendien uit hetgeen het Hof op de zo juist weergegeven overweging 
doet volgen blijkt, dat het Hof de woorden ‘vrijwillig’ en ‘onvrijwillig’ niet heeft 
opgevat in den zin, waarin zij kennelijk in de telastelegging zijn gebezigd, en 
mitsdien niet overeenkomstig artikel 350 van het Wetboek van Strafvordering 
heeft beraadslaagd op den grondslag van die telastelegging;

dat het Hof toch overweegt, dat vele à décharge gehoorde getuigen, van wie 
enkele terzake van hulpverlening aan den vijand zijn veroordeeld, wel zeer spre-
kend hebben doen uitkomen hoe zeer zij en hun bedrijven in een uiterst moei-
lijke positie waren gekomen ten gevolge van het optreden van den vijand;

dat in alle gevallen van hulpverlening aan den vijand door personen, die afge-
zien van artikel 27a van het Besluit Buitengewoon Strafrecht aan de rechtsmacht 
van den Nederlandsen rechter onderworpen waren, gepleegd onder omstan-
digheden, die weliswaar strafverlichtend konden werken, maar nog geen over-
macht in den zin van artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht opleverden, de 
inschakeling van de bedrijven in kwestie ‘vrijwillig’ is geschied in den zin van 
de telastelegging;

dat requirant, wiens handelingen uitsluitend aan artikel 27a van het Besluit 
Buitengewoon Strafrecht en de volkenrechtelijke regelen, waarnaar dit artikel 
verwijst, behoren te worden getoetst, overeenkomstig het vorenoverwogene in 
zover van rechtsvervolging zal behoren te worden ontslagen;

dat het derde middel dus gegrond is;
dat de Raad niet over voldoende gegevens beschikt om de gevallen van vrij-

willige en onvrijwillige inschakeling te onderscheiden, zodat verwijzing der 
zaak dient te volgen;

Overwegende ten aanzien van het tweede middel:
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dat uit de bewijsmiddelen, in de bestreden sententie opgenomen met betrek-
king tot het onder 2 te laste gelegde, niet met genoegzame zekerheid valt op te 
maken, of requirant bij alle daarin genoemde plunderingen in zodanige mate 
betrokken is geweest, dat hij daarvoor als dader strafrechtelijk aansprakelijk 
moet worden gesteld;

dat in het bijzonder niet tot klaarheid is gebracht de ook voor de straftoeme-
ting belangrijke vraag, of en in hoeverre requirant is geweest bij het weghalen 
van voorraden levensmiddelen uit de Westelijke provinciën na de gebeurtenis-
sen van September 1944;

dat ook dit middel dus in zover gegrond is;
Vernietigt de bestreden sententie;
Rechtdoende krachtens artikel 106 van de Wet op de rechterlijke organisatie:
Verwijst de zaak naar de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, Bijzon-

dere Strafkamer, teneinde op de bestaande telastelegging opnieuw te worden 
berecht en afgedaan met inachtneming van de gegeven vrijspraken.

Aldus gewezen bij de Heren Mrs. Prof.Dr. Verzijl, Vice-President, Veegens, 
Mouton, van der Loos, Rechtsgeleerde Raadsheren, Vice-Admiraal Heeris, 
Militair Raadsheer, in het bijzijn van Mr. Hoorweg, substituut-Griffier, en uit-
gesproken ter openbare terechtzitting van den negenden December 1900 vijftig.
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Bijzondere strafkamer van de arrondissementsrechtbank te 
Amsterdam 

Dagvaarding van Richard Hermann Robert Franz Fiebig, No. 13808 van 13 
maart 1951

Ter kennis van de aan ommezijde vermelde persoon wordt gebracht, dat hij bij 
deze wordt gedagvaard om ter terechtzitting voor de Arrondissements-Recht-
bank Bijzondere Strafkamer ten Paleize van Justitie, ingang Lange Leid-
schedwarsstraat te Amsterdam, te verschijnen, op Maandag den 2 April 1951 
des voormiddags te 9.45 uur, ten einde terecht te staan ter zake: van de misdrijven 
hem te laste gelegd bij dagvaarding van de Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder 
Gerechtshof te ’s-Gravenhage van 23 Maart 1949 hem bij gerechtelijk schrijven 
no. 3156/48 op 25 Maart 1949 uitgereikt, op grondslag van welke telasteleg-
ging het Bijzonder Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 5e Kamer te Rotterdam hem 
bij sententie van 28 Juni 1949 heeft veroordeeld, zijnde evenbedoelde sententie 
bij arrest van de Bijzondere Raad van Cassatie, 2e Kamer, van 9 December 
1950 vernietigd met verwijzing der zaak naar de Arrondissements-Rechtbank 
te Amsterdam, Bijzondere Strafkamer, teneinde op de bestaande telastelegging 
opnieuw te worden berecht en afgedaan met inachtneming van de gegeven vrij-
spraken.
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Proces-verbaal van de openbare terechtzitting van de bijzondere strafkamer 
van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van maandag 2 april 1951 in 
het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht 432-436 te Amsterdam

Tegenwoordig Mr. B. de Gaay Fortman, Voorzitter, Mrs. C.H. Plug, Rechter, 
en dr. F.C. Cremer, Rechter-plv, Mr. L.H. Feitsma, Substituut-Officier van Jus-
titie en Mr. W. Costerus, Waarnemend-Griffier.

De deurwaarder roept de zaak tegen na te noemen verdachte uit.
De verdachte, in de zaal der terechtzitting aanwezig zijnde, heeft op de vragen 

van de Voorzitter geantwoord te zijn genaamd:
richard fiebig
oud 51 jaren, geboren te Kiel (Dld) op 9 November 1899, wonende te Hidde-

sen (Dld) en van beroep  ingenieur, thans gedetineerd in het Huis van Bewaring 
te Amsterdam

De Voorzitter vermaant verdachte oplettend te zijn op hetgeen hij zal horen.
Als raadsvrouw van verdachte is mede ter terechtzitting aanwezig Mej. Mr. I. 

Boon, Advocate te ’s-Gravenhage.
De Officier van Justitie draagt de zaak voor en deelt mede zijnerzijds geen 

getuigen te hebben opgeroepen.
verdachte geeft voorts desvraagd op: ik handhaaf mijn vroegere verklarin-

gen, welke ik bij de behandeling van mijn zaak voor het Bijzondere Gerechtshof 
en voor de Bijzondere Raad van Cassatie heb afgelegd. Ik verneem nu, dat Uw 
Rechtbank een nader onderzoek door de Rechter-Commissaris overwegen zal, 
en heb hieromtrent geen opmerkingen te maken.

De Voorzitter deelt vervolgens mede, dat de Rechtbank van oordeel is, dat 
tijdens de behandeling der zaak is gebleken, dat het onderzoek niet volledig is 
geweest en dat de zaak naar de Rechter-Commissaris wordt verwezen, teneinde 
een onderzoek in te stellen ter beantwoording van de vragen:1

a) van welke bedrijven van het Nederlandse bedrijfsleven verdachte en/of de 
aan hem ondergeschikte personen vrijwillige medewerking aan de Duitse oor-
logsvoering heeft verkregen;

b) welke bedrijven zich alleen onvrijwillig door verdachte en/of de aan hem 
ondergeschikte personen hebben laten inschakelen;

c) bij welke plunderingen (wegvoeren van levensmiddelen na September 1944 

1  Tot rechter-commissaris werd benoemd mr. N. Bolkestein, rechter in de rechtbank 
te Amsterdam.
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daaronder begrepen), genoemd in de bewijsmiddelen, betrekking hebbende op 
het onder 2 der dagvaarding te laste gelegde, opgenomen in de sententie van 
het Bijzondere Gerechtshof te ’s-Gravenhage van 28 Juni 1949, verdachte in 
zodanige mate betrokken is geweest, dat hij daarvoor als dader strafrechtelijk 
aansprakelijk moet worden gesteld;

d) zodanige vragen als de Rechter-Commissaris voor een juiste behandeling 
der zaak gewenst mogen voorkomen.

De Voorzitter deelt voorts mede, dat de Rechtbank de verdere behandeling 
dezer zaak schorst en aanhoudt tot na afloop van bedoeld nader onderzoek.

En is van een en ander opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de Voorzitter 
en de Griffier is vastgesteld en ondertekend.

w.g. [B. de Gaay] Fortman
w.g. W. Costerus
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Behandeling van het verzoek tot invrijheidstelling op maandag 4 juni 1951

proces-verbaal
Heden 4 Juni 1951 is in Raadkamer der Arrondissements-Rechtbank te 

Amsterdam, Bijzondere Strafkamer, waar gezeten waren: 
Mrs. B. de Gaay Fortman, vice-President
C.H. Plug, Rechter
dr. F.C. Cremer, Rechter-plaatsvervanger en
W. Costerus, waarnemend Griffier
Gehouden de behandeling van het verzoek tot invrijheidstelling, gedagtekend 

15 Mei 1951 en ingekomen ter Griffie 15 Mei 1951, ingediend door Richard 
Hermann Robert Franz Fiebig, geboren te Kiel (Dld.) op 9 November 1899, van 
beroep ingenieur, wonende te Hiddesen (Dld.), thans gedetineerd in het Huis 
van Bewaring ii te Amsterdam.

Ter zitting verschijnt een persoon, die desgevraagd opgeeft te zijn Emil Wal-
ter Catz, oud 56 jaar, advocaat en procureur, beëdigd vertaler voor de Duitse 
taal, Doopsgezind, wonende te Amsterdam, en vervolgens in handen van den 
Voorzitter de belofte aflegt, en zulks op de wijze als voorgeschreven bij artikel 
1 van de Wet van 17 Juli 1911, Staatsblad 215, dat hij zijn taak als tolk naar zijn 
geweten zal vervullen.

De behandeling vorenbedoeld vindt, voor zo veel nodig, verder plaats met 
bijstand van genoemden tolk.

Gehoord zijn de Officier van Justitie [mr. L.W.M.M. Drabbe], voornoemde 
verzoeker en zijn raadsvrouw mr. I. Boon.

Verzoeker heeft opgegeven als volgt: ik ben Richard Hermann Robert Franz 
FIEBIG, geboren 9 November 1899, ingenieur, wonende te Hiddesen (Bij Dett-
mold, in Duitsland). Ik kan de Nederlandse taal meestal verstaan, maar het 
spreken in die taal is wat moeilijker. Ik zal mij van de bijstand van den tolk 
bedienen.

Vervolgens verklaart Mr. I. Boon voornoemd: verzoeker bevindt zich van 15 
Mei 1945 in Duitsland in bewaring en sinds April 1947 in bewaring in Neder-
land; hij is dus in totaal ruim zes jaar gedetineerd. De reden, dat ik dit verzoek 
heb ingediend, ligt enerzijds in het feit, dat requestrant reeds meer dan 6 jaren 
gedetineerd is en anderzijds in het feit, dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid 
van requestrant voor het hem te laste gelegde mij dubieus toeschijnt. De dag-
vaarding immers bestaat uit 2 delen:

I. Het eerste deel verwijt requestrant medewerking aan de inschakeling van 
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de Nederlandse industrie ten behoeve van de Duitse oorlogsvoering. Om hier-
voor strafrechtelijk volgens art. 27a bbs en het volkenrecht aansprakelijk te 
kunnen worden gesteld, moet deze inschakeling

a. onder dwang hebben plaats gevonden en
b. moet deze dwang van requestrant en/of diens ondergeschikten zijn uitge-

gaan.
Om niet in herhaling te vervallen moge ik verwijzen naar het résumé, zich 

bevindende in de map Instructie I (Nieuw), waarin ik de verschillende instanties 
beschreven heb, die op dit gebied in Nederland naast elkaar hebben gewerkt.

Daaruit volgt, dat niet requestrant of diens ondergeschikten hebben ingescha-
keld of aan deze inschakeling hebben medegewerkt, doch verschillende andere 
instanties, zoals de Rüstungsinspektion, de Gewerbliche Wirtschaft, de zast 
en dat er zeker geen dwang door requestrant of diens ondergeschikten is uitge-
oefend om deze inschakeling tot stand te doen komen. Voordat requestrant in 
Nederland was, had de Rüstungsinspektion (die geheel los stond van het later 
op te bouwen apparaat van requestrant) de Nederlandse industrie reeds bereid 
gevonden voor de bezetter te werken. De houding van de industrie gedurende 
bezetting is algemeen bekend en deze bereidwilligheid kan zeker als ‘vrijwillig’ 
beschouwd worden in de betekenis, zoals deze door de Raad van Cassatie aan 
dit woord gegeven is. Door het systeem van de ‘Auftragsverlagerung’ ontstonden 
er in bezet Nederland verschillende technische mogelijkheden ten gevolge van 
het gebruik van andere grondstoffen, andere werkwijzen etc. Om deze moei-
lijkheden op te lossen en door technische voorlichting uit de weg te ruimen, 
werd requestrant, die over zeer speciale vakkennis op dit gebied beschikt, naar 
Nederland gezonden. Volkenrechtelijk is dit zeer zeker niet strafbaar te stellen.

ii. Het tweede deel der telastelegging is iets minder ingewikkeld. Het betreft 
hier het wegvoeren van goederen ten nadele van de Nederlandse volkshuishou-
ding en ten voordele van de Duitse oorlogsvoering en het geheel zonder rede-
lijkerwijze aanvaardbare grond. Vaststaat – en ik zal de laatste zijn die dit zou 
willen ontkennen – dat de bezetting Nederland ontzettende schade heeft berok-
kend in elk opzicht. Evenzeer staat vast dat hier veel en uitvoerig van de zijde 
van de bezetter en diens helpers is geplunderd. Onjuist is echter om requestrant 
als enige hiervoor ter verantwoording te roepen en hiervoor aansprakelijk te 
stellen. De vraag, die hier beantwoord dient te worden – en dit is bij de eerste 
behandeling van deze zaak te Rotterdam níét gebeurd – is dan ook bij welke 
van al deze wegvoeringen requestrant in zodanige mate betrokken was, dat hij 
daarvoor als dader aansprakelijk kan worden gesteld.

Uit de verklaring van Ing. Nieschalk (bijlage C 4, blz. 24 e.v. eerste pleitnota) 
blijkt, dat vele instanties zoals de Wehrmacht, het Feldwirtschaftskommando, 
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Sonderbeauftragten, etc. zich hiermede hebben beziggehouden.
Door de ‘Auftragsverlagerung’ werden door Duitse firma’s opdrachten uit-

besteed aan Nederlandse bedrijven. Voor de uitvoering van deze opdrachten 
bleven de Duitse firma’s aansprakelijk tegenover het ministerie van Todt, later 
Speer; zij leverden ook de voor deze opdrachten nodige grondstoffen naar 
Nederland.

Toen na September 1944 door de verandering in de oorlogsvoering, de gealli-
eerde opmars, deze ‘Auftragsverlagerung’ werd stopgezet en de reeds vergeven 
opdrachten wederom werden teruggehaald met de daarbij behorende grond-
stoffen, bestonden dan ook de eerste transporten naar Duitsland uit deze goe-
deren, die dus Duits eigendom waren. Dit gebeurde in hoofdzaak in de maan-
den September tot en met November 1944.

Gelijktijdig ontstond er in Duitsland door de bombardementen een groot 
tekort aan machines en grondstoffen. Bovendien was door de geallieerde opmars 
Nederland niet meer bezet gebied, maar ten dele strijdtoneel. Hierdoor was een 
groot deel van Nederland van status veranderd en was hierop niet meer  hoofd-
stuk iii, maar ii van toepassing van het lor. De Duitse legerleiding wilde dan 
ook om te voorkomen dat fabrieken en installaties bedrijfsklaar in de handen 
van de vijand zouden vallen, deze opblazen. Met de vernieling van de haven-
installaties in Amsterdam en Rotterdam is een aanvang gemaakt. Requestrant 
heeft op dit gebied veel weten te voorkomen (bijlagen D 1-5 bij eerste pleitnota).

Door de Industrie-enquête van de Nederlandse Rijksbureaux, verricht voor 
de ‘Rüstungsinspektion’, wist de Wehrwirtschaftsstab in Berlijn over welke 
machines elke Nederlandse fabriek beschikte. De Duitse fabrieken wendden 
zich via hun organisaties (Produktionsringe, –ausschüsse en Hauptausschüsse) 
tot het Ministerie van Speer om aanvulling van deze machines. Speer meende de 
oplossing van deze problemen en om de zinloze vernielingen in Nederland tegen 
te gaan, die hem, zoals elke industrieel, die er op uit is om te produceren en niet 
om te vernielen, tegen de borst stuitte, te vinden door te bepalen, dat Neder-
landse machines naar Duitsland werden overgebracht, waardoor de fabrieken 
niet bedrijfsklaar in geallieerde handen konden vallen. Vanuit Duitsland kregen 
de Duitse fabrikanten een papier mee waarop vermeld stond welke machine in 
welke fabriek zij moesten afhalen. Speer gaf deze opdracht door aan requestrant, 
die zich op zijn beurt tot de Duitse opperbevelhebber en tot de rijkscommissaris 
wendde, die deze opdracht bekrachtigde. Tegelijk werd overeengekomen, om te 
voorkomen dat er in het wilde weg gevorderd werd en er meer weggehaald werd 
dan de bedoeling was, [dat] requestrant naar aanleiding van de Duitse papieren 
zg. ‘Anforderungsbescheide’ zou uitgeven. Requestrant machtigde hiertoe zijn 
‘Aussenstellen’. Op deze wijze zijn veel machines en grondstoffen, die Neder-
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lands eigendom waren, weggevoerd. Betaling werd aangeboden, doch in de 
regel geweigerd. De voor requestrant destijds redelijkerwijze aanvaardbare 
grond om hieraan zijn medewerking te verlenen waren de opdracht van zijn 
minister Speer, de bevestiging van deze opdracht door de Duitse opperbevel-
hebber en de rijkscommissaris en de veranderde toestand in Nederland, waar-
door oorlogsnoodzaak ontstaan was. Bij al deze handelingen van requestrant 
heeft elk element van eigen belang totaal ontbroken en dit is dan ook het grote 
verschil van deze zaak met die van Krupp, de IG Farben e.d., waarmede de pro-
cureur-fiscaal bij de eerste behandeling de zaak tegen requestrant vergeleken 
heeft en in wier veroordeling hij aanleiding vond requestrant te vervolgen. Deze 
Duitse fabrikanten haalden hier machines voor hun eigen fabrieken, voor hun 
eigen gebruik. Requestrant verrichte zijn handelingen in opdracht van Speer als 
ambtenaar binnen de grenzen van zijn opdracht.

Indien requestrant hiervoor al strafbaar te stellen is, dan toch zeker niet met 
een zwaardere straf dan de tijd, die hij reeds sedert 1945 in arrest heeft doorge-
bracht. Gerosa, de enige Aussenstellenleiter van requestrant, die terecht heeft 
gestaan, werd tot 3 ½ jaar veroordeeld en bij deze veroordeling heeft een grote 
rol gespeeld het feit dat Gerosa bijna 20 jaar in Nederland gewoond had en er 
aanwijzingen waren die op economische spionage ten nadele van Nederland 
voor Mei 1940 wezen (Ik heb deze zaak zelf behandeld voor het Haagse Hof). 
Geen der andere medewerkers is ter verantwoording geroepen, niemand van 
de Rüstungsinspektion of de Gewerbliche Wirtschaft. Ook in het buitenland 
zijn de vertegenwoordigers van Speer niet veroordeeld, met uitzondering van 
Dr. Jenner. En in Duitsland zelf alleen Speer en Kehrl. Saur en Schieber hebben 
alleen als getuige in Neurenberg vast gezeten, maar zijn niet gestraft.

Voor de strafmaat is verder van veel belang de vraag in hoeverre requestrant 
ooit betrokken is geweest bij het weghalen van levensmiddelen na September 
1944. Dit naar aanleiding van een telexbericht, dat op de eerste zitting in Rot-
terdam werd geproduceerd.

Na die tijd heb ik kunnen vaststellen dat de geadresseerde Dr. Birkenholz was, 
die verschillende Sonderbeauftragten naar de bezette gebieden had gezonden, 
o.m. Dr. Schnittert naar Nederland. Hun taak was om zg. ‘Leistungsanerken-
nungen’ in te kopen voor de Rüstungsstab van Speer, waarvan Dr. Birkenholz 
het hoofd was. Schnittert heeft tegenover mij verklaard, dat hij nimmer levens-
middelen heeft weggevoerd en dat requestrant hiermede nimmer iets te maken 
had. Schnittert had geldmiddelen gekregen om goederen in Nederland in te 
kopen, desnoods tegen de zwarte prijzen. Hij trof hier veel door of ten behoeve 
van de Duitse weermacht in beslaggenomen goederen aan. De weermacht wilde 
hiervan niets afstaan. Dit was voor Speer aanleiding om eind September 1944 
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naar Nederland te komen. Er vond een bespreking plaats tussen Speer enerzijds 
en Christiansen en Seyss-Inquart anderszijds, waarbij werd overeengekomen, 
dat de afd. Sozialbetreuung een deel der weermachtsgoederen zou krijgen, al 
dan niet tegen betaling, mits de vertegenwoordiger van Speer, i.c. requestrant, 
dit aanvroeg. Dit laatste was ter controle voor Speer, die de Sonderbeauftragten 
van Birkenholz niet erg vertrouwde en misbruik wilde voorkomen. Het werk 
van requestrant in deze was derhalve, indien Schnittert aanspraak maakte op 
een deel van weermachtgoederen en dit aan requestrant kenbaar maakte, een 
briefje aan de weermacht te zenden met verzoek deze goederen aan Schnittert 
af te staan. De goederen waren dan al in beslag genomen en ik heb nergens aan-
wijzingen kunnen vinden, dat het levensmiddelen betrof.

Ik heb getracht Speer hierover te laten verhoren, dit is echter niet gelukt, daar 
Speer in Spandau zit, onder toezicht van 4 mogendheden en de Russen nooit iets 
goed vinden.

De PRA Den Haag heeft destijds de uitlevering van Dr. Schnittert willen 
hebben, men vond dit echter niet nodig en het is nooit tot een echt uitleverings-
verzoek gekomen.

Ook hier dus alleen requestrant, die ter verantwoording is geroepen en dat 
nog terwijl hij er slechts zeer zijdelings bij betrokken was om misbruik te voor-
komen.

De oorspronkelijk tegen verzoeker Fiebig uitgesproken straf van 12 jaar 
gevangenisstraf is mijns inziens te hoog. Ik verzoek U de detentie op te heffen. 
Fiebig kan volgens het Departement van Justitie een voorlopige verblijfsver-
gunning krijgen. Er kan de garantie worden gesteld, dat verzoeker terstond ter 
beschikking van de rechter blijft en wel ten bedrage van 10.000 tot 20.000 gul-
den. Een hoger bedrag kan in Duitsland wel beschikbaar worden gesteld voor 
dit doel, maar de deviezenbepalingen verhinderen, dat meer naar ons land kan 
worden overgebracht. Het is inderdaad in het belang van het onderzoek, dat 
verzoeker ter beschikking van den Rechter-commissaris blijft.

Verzoeker nader: ik geef mijn erewoord als voormalig officier, dat ik mij ten 
allen tijde ter beschikking van de rechtbank en de rechter-commissaris stel, als 
mijn detentie wordt opgeheven. Deze mijn toezegging geldt uiteraard ook voor 
de behandeling van mijn zaak ter zitting, en wel voor onbepaalde tijd. Op Uw 
herhaalde vraag herhaal ik, dat mijn toezegging op erewoord zowel geldt voor 
de instructie als voor de openbare behandeling, en beide voor onbepaalde tijd. 
Ik heb de uiteenzetting van mijn raadsvrouw kunnen volgen en ik heb daaraan 
niets toe te voegen.
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Hierop deelt de Officier van Justitie mede, dat hij bezwaar heeft tegen de 
inwilliging van bedoeld verzoek, daar verzoeker aldoor beschikbaar moet blij-
ven. De aangeboden garantie is daartoe onvoldoende.

Vervolgens deelt de Voorzitter mede, dat de Rechtbank haar beslissing op 
het verzoek van Fiebig niet terstond, doch wel in den loop van den maand Juni 
1951 kan geven.

Verzoeker verklaart hierop: ik heb het begrepen.
Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.
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Beschikking van 25 juni 1951 inzake het verzoek tot invrijheidstelling

in naam der koningin
De Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, Bijzondere Strafkamer, in 

Raadkamer vergaderd;
Gezien het verzoek van
richard hermann robert franz fiebig,
Geboren te Kiel (Dld.) op 9 November 1899, ingenieur, wonende te Hidde-

sen (Dld.), thans gedetineerd in het Huis van Bewaring ii te Amsterdam, welk 
verzoek schriftelijk ter Griffie van voormelde Rechtbank is ingekomen op 15 
Mei 1951 en strekt tot opheffing, subsidiair schorsing van het tegen verzoeker 
verleende bevel tot voorlopige hechtenis;

Gezien de stukken;
Gehoord den Officier van Justitie;
Gehoord verzoeker en diens raadsvrouw Mr. I. Boon, advocate te ’s-Graven-

hage;
Overwegende, dat de Rechtbank, gelet op de duur der voorlopige hechtenis 

van verzoeker, en in aanmerking nemende, dat door het stellen van na te noemen 
voorwaarden het belang van het aanhangige onderzoek door den Rechter-Com-
missaris niet wordt geschaad, termen aanwezig acht een bevel tot schorsing van 
de voorlopige hechtenis te geven onder na te melden voorwaarden;

Gelet op art. 80 van het Wetboek van Strafvordering;
Wijst het verzoek af, voor zover dit strekt tot opheffing van het tegen verzoe-

ker verleende bevel tot voorlopige hechtenis;
Schorst de voorlopige hechtenis, zodra verzoeker door ondertekening van na 

te melden voorwaarden zich bereid verklaard heeft tot nakoming daarvan;
Stelt als voorwaarden der schorsing:
1. dat verzoeker, indien de opheffing der schorsing mocht worden bevolen, 

zich aan de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis niet zal 
onttrekken;

2. dat verzoeker, ingeval hij wegens de feiten, waarvoor de voorlopige hechte-
nis is bevolen, tot andere dan vervangende vrijheidsstraf mocht worden veroor-
deeld, zich aan de tenuitvoerlegging daarvan niet zal onttrekken;

3. dat verzoeker tijdens de duur van het in zijn zaak aanhangige onderzoek 
door den Rechter-Commissaris onmiddellijk en onvoorwaardelijk gevolg zal 
geven aan oproepen tot verschijning voor de Rechter-Commissaris of voor de 
door dezen met het onderzoek belaste personen;
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Gedaan 25 Juni 1951 door Mrs. B. de Gaay Fortman, vice-President, C.H. 
Plug, Rechter, en dr. F.C. Cremer, Rechter-plaatsvervanger, bijgestaan in Raad-
kamer door Mr. W. Costerus, waarnemend Griffier.
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Verklaring van Richard Fiebig van 27 juni 1951

Ondergetekende:
Richard Hermann Robert Franz Fiebig, geboren te Kiel (Dld.) op 9 November 

1899, ingenieur, wonende te Hiddesen (Dld.), thans gedetineerd in het Huis 
van Bewaring ii te Amsterdam, verklaart bij deze bekend te zijn met de inhoud 
van de beschikking der Rechtbank te Amsterdam d.d. 25 Juni 1951, Bijzondere 
Strafkamer, gegeven op een door hem ingediend verzoek tot opheffing van het 
jegens hem verleende bevel tot voorlopige hechtenis, zijnde een afschrift van 
deze beschikking hem, verzoeker, in persoon uitgereikt.

Voorts verklaart hij zich bereid tot nakoming van de in die beschikking 
gestelde voorwaarden ten bewijze waarvan hij deze verklaring ondertekent. 
Deze voorwaarden zijn:

1. dat hij, indien de opheffing der schorsing mocht worden bevolen, zich aan 
de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis niet zal onttrekken;

2. dat hij, ingeval hij wegens feiten, waarvoor de voorlopige hechtenis is bevo-
len, tot andere dan vervangende vrijheidsstraf mocht worden veroordeeld, zich 
aan de tenuitvoerlegging daarvan niet zal onttrekken;

3 dat hij tijdens de duur van het in zijn zaak aanhangige onderzoek door den 
Rechter-Commissaris onmiddellijk en onvoorwaardelijk gevolg zal geven aan 
oproepen tot verschijning voor den Rechter-Commissaris of voor de door dezen 
met het onderzoek belaste personen.

De ondergetekende:
w.g. Fiebig

Amsterdam, 27 juni 1951
Privat: Hiddesen bei Detmold, Bergstr. 31
Werk: Eisenwerk Geweke Hagen-Haspe/Westfalen
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Brief van de substituut-officier van justitie te Amsterdam, mr. L.W.M.M. 
Drabbe, aan de advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, prof.
mr. G.E. Langemeijer, No. 13808 G, 5 november 1952

Zeer Geachte Langemeijer,
Ik zou het op prijs stellen, indien ge mij in onderstaande aangelegenheid zoudt 

willen adviseren.
Door de Bijzondere Raad van Cassatie werd op 9 Dec. 1950 naar de Bijzon-

dere Strafkamer te Amsterdam verwezen de zaak ca. R. Fiebig, die door het 
Bijzonder Gerechtshof te ’s-Gravenhage (kamer te Rotterdam) op 28 Juni 1949 
was veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Een exemplaar van het arrest van 
de Bijzondere Raad van Cassatie voeg ik ter informatie hierbij.

Op 2 April 1951 verwees de Bijzondere Strafkamer te Amsterdam op mijn 
vordering de zaak Fiebig naar de Rechter-Commissaris voor het instellen van 
een nader onderzoek als omschreven in het interlocutoir (dat ik eveneens ter 
kennisneming bijvoeg).

Bij beschikking van 25 Juni 1951 werd door de Bijzondere Strafkamer te 
Amsterdam de schorsing van de voorlopige hechtenis uitgesproken, waarna 
verdachte  naar Duitsland vertrok. In verband met de behandeling van het ver-
zoek tot schorsing was door mij ten behoeve van de Bijzondere Strafkamer een 
memorandum gemaakt, waarvan ik eveneens een exemplaar bijvoeg.

Op grond van het interlocutoir d.d. 2 April 1951 werd overleg gepleegd tus-
sen de Rechter-Commissaris (Mr. Bolkestein) en Mr. F. Baron van Voorst tot 
Voorst. Deze laatste – die als advocaat-fiscaal te Rotterdam de zaak Fiebig in 
eerste aanleg had behandeld – had n.l. een tweetal rechercheurs ter beschikking 
voor het door de Rechtbank te Amsterdam opgedragen onderzoek.

Kort geleden kreeg ik de zaak Fiebig van de Rechter-Commissaris terug met 
de mededeling, dat de rechercheurs niets hadden bereikt, en dat hij (Rech-
ter-Commissaris) geen kans zag door een persoonlijk onderzoek deze zaak tot 
een oplossing te brengen, aangezien dit een instructie van zeer lange duur en een 
onttrekken aan alle andere werkzaamheden met zich mede zou brengen.

Wat ik mijn memorandum dus al uitsprak – n.l. dat hier van een probatio 
diabolica sprake is – is dus bewaarheid.

Mijn vraag is thans deze: Wat moet ik met de zaak Fiebig doen? Breng ik 
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haar in het stadium, waarin zij thans verkeert op de zitting, dan zal de Bijzon-
dere Strafkamer weinig anders kunnen  doen dan Fiebig vrij te spreken. In de 
beslissing van 2 April 1951 wordt immers uitdrukkelijk overwogen, dat het 
onderzoek niet volledig is geweest. Welnu, daarna heeft geen enkel onderzoek 
meer plaats gevonden (of liever – maar dat komt op hetzelfde neer – een nader 
onderzoek heeft geen enkel tastbaar resultaat opgeleverd), zodat het onderzoek 
nog even onvolledig is als op 2 April 1951.

Een vrijspraak echter zou een verkeerde indruk kunnen wekken, n.l. de indruk 
dat er ondanks een uitgebreid onderzoek onvoldoende aanwijzing van schuld is. 
Er is inderdaad onvoldoende aanwijzing van schuld, maar dit is te wijten aan de 
omstandigheid, dat de Rechter-Commissaris geen tijd en, wellicht (het zij hem 
vergeven) geen voldoende belangstelling heeft om zich aan deze zaak te wijden. 
Ik vraag mij af of het onder deze omstandigheden geen aanbeveling verdient 
de zaak Fiebig eenvoudig te laten rusten. De gang van zaken is niet fraai, maar 
lijkt mij te verkiezen boven een vrijspraak, waarop deze verdachte mijns inziens 
geen recht heeft.

Wat vindt gij van een en ander? (eventueel na v. Voorst nog eens te hebben 
geraadpleegd). En vindt ge, dat de Minister van Justitie hierin dient te worden 
gekend?

Ge zoudt mij zeer verplichten met een advies.

Met vriendelijke groeten,

(w.g. Mr. L.W.M.M. Drabbe)
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Brief van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, prof.mr. 
G.E. Langemeijer, aan de substituut-officier van justitie te Amsterdam, mr. 
L.W.M.M. Drabbe, No. D. 5/52, 9 november 1952

Amice,
Mijn advies in zake Fiebig is niets meer aan de zaak te doen.
Een veroordeling, die hoogstens bij een uiterst bezwaarlijk onderzoek bereik-

baar zou zijn, kan geen practisch effect hebben, nu de kans om de man uit 
Duitsland terug te doen komen wel op nul mag worden geschat. Het is trouwens 
de vraag of de straf de voorlopige bewaring zou overtreffen. Het bloot morele 
effect van een veroordeling schijnt mij zo lang na dato ook geen grote moeite 
te rechtvaardigen. Daarentegen zou een vrijspraak, die bij het aanbrengen van 
de zaak zonder verdere voorbereiding zo goed als zeker schijnt, wel ongewenste 
gevolgen kunnen hebben.

Anders gezegd: ik deel volkomen Uw zienswijze.
Over een en ander voel ik zo weinig twijfel dat het mij overbodig voorkomt 

om van Voorst of zelfs de Minister nog met de zaak bezig te houden.

Met mijn beste groeten,
t.t.

(w.g. Langemeijer)

De bijlagen van Uw brief gaan hierbij terug.
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Minister van Justitie mr. L.A. Donker (PvdA), Handelingen Eerste Kamer, 25 
februari 1953, 2079; 2091

Ik zou thans willen antwoorden op de vraag, die de geachte afgevaardigde de 
heer De Vos van Steenwijk1 mij heeft gesteld met betrekking tot wat hij noemde 
het geval-Fiebig. Mijnheer de Voorzitter! Dit geval was mij tot gisteren onbe-
kend. Ik heb inlichtingen ingewonnen en deze luiden als volgt.

Fiebig heeft tijdens de bezetting diverse functies bekleed. Ik noem er van: 
Beauftragte[r] van Todt en van het Generalkommissariat für Finanz und Wirt-
schaft, voorzitter van de Beirat van de Zentralauftragstelle en van de Rübeko 
(Rüstungs- und Beschaffungskommission). Als zodanig heeft hij een belangrijk 
aandeel gehad in de overschakeling van de Nederlandse vredeseconomie op de 
oorlogseconomie ten behoeve van de Duitse oorlogvoering en het vorderen van 
machines en goederen na September 1944 ten behoeve van Duitsland. Door het 
bijzonder gerechtshof te ’s-Gravenhage werd hij op 28 Juni 1949 veroordeeld tot 
12 jaar gevangenisstraf met aftrek van de tijd sinds 23 April 1947 in bewaring 
doorgebracht. Daarna kwam de zaak voor de Bijzondere Raad van Cassatie, 
welke op 9 December 1950 de zaak verwees naar de arrondissementsrechtbank 
te Amsterdam. De bezwaren van de Bijzondere Raad van Cassatie  komen in 
hoofdzaak op het volgende neer:

1. Het hof heeft bewezen verklaard, dat de door verdachte ingeschakelde 
bedrijven zich gedeeltelijk vrijwillig, gedeeltelijk onvrijwillig hebben laten 
inschakelen, zonder te onderscheiden wanneer het een, wanneer het ander heeft 
plaats gevonden.

2. De sententie gaat mank aan innerlijke tegenstrijdigheid, door enerzijds 
verdachte te veroordelen ter zake van de ‘vrijwillige inschakeling’, anderzijds te 
overwegen, dat geen enkel bedrijf zich vrijwillig heeft laten inschakelen.

3. ‘Vrijwillige inschakeling’ is volgens de Bijzondere Raad van Cassatie niet 
strafbaar, zodat met betrekking tot dit punt een ontslag van rechtsvervolging 
had moeten volgen.

Op grond hiervan diende nog een zeer tijdrovend onderzoek te worden 
ingesteld. De Bijzondere Strafkamer verwees op 2 April 1951 de zaak naar de 
rechter-commissaris voor het instellen van een nader onderzoek. Kort daarna 
wendde veroordeelde zich tot de rechtbank met het verzoek tot opheffing, subsi-

1  Mr.dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk (VVD), Handelingen Eerste Kamer, 
24.02.1953, 2062.
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diair schorsing van de voorlopige hechtenis. Op 25 Juli [juni] 1951 werd hierop 
beslist in dier voege, dat de het verzoek tot de opheffing werd afgwezen, doch de 
schorsing werd bevolen. In verband met deze beslissing werd betrokkene op 29 
Juni d.a.v. naar Duitsland uitgeleid, zulks nadat was gebleken, dat bij de betrok-
ken rechter-commissaris geen bezwaar bestond tegen diens vertrek daarheen.

Ik kan hieraan nog toevoegen, dat het uiterst twijfelachtig is, of een voortzet-
ting van de vervolging thans nog wel zin heeft. Uit de nadere bestudering van 
het materiaal is gebleken, dat het niet te verwachten is, dat alsnog voldoende 
feiten naar voren zullen kunnen komen, welke, getoest aan de overwegingen, 
welke de Bijzondere Raad van Cassatie in zijn arrest van 9 December 1950 
heeft gegeven, nog tot een zodanige veroordeling zouden kunnen leiden, dat zij 
uitgaat boven de tijd, die betrokkene sinds 1947 in preventieve hechtenis heeft 
doorgebracht.

Dit zijn de feiten in het geval-Fiebig, zoals zij mij zijn gebleken.
(…)
Ik moge thans eerst nog even ingaan op hetgeen de geachte afgevaardige de 

heer De Vos van Steenwijk heeft gezegd. Deze geachte afgevaardigde heeft ver-
klaard, dat de afloop van het geval-Fiebig als onbevredigend is te beschouwen. 
Die conclusie kan ik wel ongeveer onderschrijven.
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Afkortingen

abt. Abteilung
aok Armeeoberkommando
arlz Auflockerung, Räumung, Lähmung und Zerstörung
ast.  Abwehrstelle
bbs  Besluit Buitengewoon Strafrecht
bg  Bijzonder Gerechtshof
boom Bureau Opsporing Oorlogsmisdrijven
brvc Bijzondere Raad van Cassatie
cabr Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
dgbr Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging
fwi o  Feldwirtschafsoffizier beim Wehrmachtbefehlshaber
hr  Hoge Raad
hptm Hauptmann
kb Koninklijk Besluit
lor Landoorlogreglement
na Nationaal Archief
ne-metall Nichteisenmetall
niod  Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
nsb Nationaal-Socialistische Beweging
nsf Nederlandsche Seintoestellen Fabriek
nsdap Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
ob Oberbefehlshaber
okw Oberkommando der Wehrmacht
om Openbaar Ministerie
oqu Oberquartiermeister
ot Organisation Todt
pra(c) Politieke Recherche Afdeling (Collaboratie)
reg.-rat  Regierungsrat
rübeko Rüstungs- und Beschaffungskommission 
rm f ruk Reichsminsterium für Rüstung und Kriegsproduktion
rü in ndl Rüstungsinspektion Niederlande
sd Sicherheitsdienst
ss Schutzstaffel
t Tonne
zast Zentralauftragstelle
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