
HOLOCAUST BIBLIOTHEEK 

Rob Bakker
Landoorlogreglement  

en Aanwijzingen
Waar ambtenaren zich aan moesten houden tijdens  

de Duitse bezetting…



Landoorlogreglement  
en Aanwijzingen



© 2020 Uitgeverij Verbum en Rob Bakker

Foto cover: Aanwijzingen
ISBN 9789493028296

Meer informatie: verbum.nl



Rob Bakker

Landoorlogreglement  
en Aanwijzingen

Waar ambtenaren zich aan moesten houden tijdens  
de Duitse bezetting…



INHOUDSOPGAVE

P. 6 INLEIDING
Waar ambtenaren zich aan moesten houden tijdens de 
Duitse bezetting…
Rob Bakker

P.  10 L ANDOORLOGREGLEMENT, 1907

P.  32 AANWIJZINGEN, 1937

P.  51 COMMENTAAR OP DE AANWIJZINGEN, 1943



6 |  L ANDOORLOGREGLEMENT EN AANWIJZINGEN

INLEIDING 

WAAR AMBTENAREN ZICH AAN 
MOESTEN HOUDEN TIJDENS DE 

DUITSE BEZET TING…

Rob Bakker

In de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog, en met 
name in de historiografie van de Jodenvervolging in Nederland, 
komt steeds meer de nadruk te liggen op de (actieve) rol van de 
overheden, waar deze in het verleden nogal eens als passief werd 
omschreven. Hadden de ambtenaren dan geen richtlijnen voor de 
uitoefening van hun functie onder een bezetting?
Die was er zeker wel. Allereerst was er het sinds 1907 bestaande 
Landoorlogreglement en ten tweede, van vlak voor de oorlog, de 
Aanwijzingen van mei 1937, ‘Richtsnoer voor de door ambtenaren 
te volgen gedragslijn betreffende houding aan te nemen door de be-
stuursorganen van het Rijk, de Provinciën, Gemeenten, Waterschappen, 
Veenschappen en Veenpolders, alsmede door personeel in dienst bij 
tram- en spoorwegen…’
Landoorlogreglement, met name Afdeling III (artikel 42 tot en met 
56) en de Aanwijzingen geven concrete richtlijnen. Die werden niet 
opgevolgd als het ging om de anti-Joodse maatregelen. Waarom 
niet, dat wordt beschreven in Boekhouders van de Holocaust. Na de 
oorlog was een veelgemaakt excuus dat met name de Aanwijzingen 
niet werkbaar zouden zijn, te vaag zouden zijn of er werd eenzijdig 
uit geciteerd. Daarom is hier voorzien in een volledige publicatie van 
het Landoorlogreglement, de Aanwijzingen en de uit 1943 stammende 
toelichting op de Aanwijzingen, het Commentaar op de Aanwijzingen.
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Landoorlogreglement 
Het meest genoemd als juridische leidraad voor ambtenaren (naast de 
Aanwijzingen ) was het internationaal geldende Landoorlogreglement.
Het Landoorlogreglement was onderdeel van het internationaal recht, 
in 1899 tijdens de Haagse Vredesconferenties tot stand gekomen, 
en in 1907 herzien als formulering van internationaal humanitair 
recht. Het reglement had tot doel om de wetten en gebruiken van 
de oorlog te codificeren. Ook staan de belangrijkste regels met 
betrekking tot het bestuur van bezette gebieden in het reglement. 
Duitsland van voor de Hitler-periode had het Landoorlogreglement 
ook ondertekend. Hitler heeft dit nooit opgezegd. Een belangrijk 
artikel tijdens de bezetting was artikel 43 zoals gepubliceerd in het 
Staatsblad van 1910: ‘Wanneer het gezag van de wettelijke overheid 
feitelijk is overgegaan in handen van degene, die het gebied heeft 
bezet, neemt deze alle maatregelen, die in zijn vermogen staan, ten-
einde voor zover mogelijk de openbare orde en het openbare leven 
te herstellen en te verzekeren en zulks, behoudens volstrekte verhin-
dering, met een eerbiediging van de in het land geldende wetten.’
Waar het om gaat is de term ‘met eerbiediging van geldende wet-
ten’. De Nederlandse Grondwet en overige wetten gingen nadruk-
kelijk uit van het gelijkheidsbeginsel; iedereen is voor de wet gelijk. 
Een onderscheid naar godsdienst op basis van Joodse voorouders, 
waarop de anti-Joodse maatregelen tijdens de bezetting (en de 
Neurenberger rassenwetten uit 1935) waren gebaseerd, strookte 
niet met dit gelijkheidsbeginsel.

Aanwijzingen
In mei 1937 had de ministerraad al een aantal ambtelijke regels laten 
vastleggen in geval van een vijandelijke inval. Deze Aanwijzingen 
van de overheid in geval van bezetting, herhaalden het standpunt 
van het Landoorlogreglement. Het stuk was als ‘geheim’ aangeduid 
en voor de oorlog gestuurd naar de departementen, de commis-
sarissen van de Koningin en de burgemeesters van de 1054 ge-
meenten. In de meeste gevallen werden de Aanwijzingen pas uit 
de la gehaald na de capitulatie en lazen de meeste (leidinggevende) 
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bestuurders dit stuk pas voor het eerst. Belangrijk was artikel 1 van 
de Aanwijzingen: het vermeldde als algemene regel dat ambtenaren 
in het belang van de bevolking op hun post moesten blijven, en 
hun taak zo goed mogelijk moesten vervullen. Dit eerste artikel is 
het meest genoemd in de geschiedschrijving, maar de Aanwijzingen 
tellen eenendertig artikelen en die zijn duidelijk over taken als be-
waking van eigendommen, afwijzing van deportatie en voorlich-
ting van de bevolking aangaande de houding die men tegenover de 
bezetter moest aannemen. Het aspect van ‘op de post blijven’ heeft 
in alle verslagen van en over ambtenaren veel nadruk gekregen en 
het is het meest geciteerde onderdeel, omdat de meeste ambtenaren 
op hun post bleven. Indien aanblijven ‘veel meer ten bate van de 
vijand dan van de eigen bevolking zou zijn’, verviel de algemene 
regel van aanblijven.
De Jodenvervolging en de anti-Joodse maatregelen waren alle in 
het nadeel van de Nederlandse (Joodse) burgers en in geen enkel 
opzicht ten voordele van de eigen bevolking. Toch werkten amb-
tenaren mee aan de uitvoering van alle maatregelen aangaande de 
Jodenvervolging.
Het begon met de ariërverklaring waar alle Nederlandse ambtenaren 
aan meewerkten, en waarop het ontslag van Joden uit overheids-
dienst volgde. De registratie van de Joden was in het nadeel van de 
Nederlandse bevolking, waar ambtenaren op de bevolkingsregisters 
en de burgemeesters aan meewerkten. De isolatie van de Joden 
ging tegen het Landoorlogreglement en de Aanwijzingen in, maar 
ze werden gehandhaafd door de gemeentepolitie, het Ministerie 
van Onderwijs, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. De 
deportaties gingen zowel in tegen het Landoorlogreglement en de 
Aanwijzingen. Daar werd aan meegewerkt door politieambtenaren 
en tram- en spoormedewerkers.
Hoewel in algemene zin de Aanwijzingen volgens vele ambtenaren 
vaag geformuleerd waren, gold dit niet ten aanzien van het meewer-
ken aan de wegvoering van een bevolkingsgroep. De Aanwijzingen 
vermeldden hierover: ‘Verboden is de ontruiming, welke het ka-
rakter draagt van een deportatie op enigszins grote schaal, met het 
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doel om te dienen hetzij als straf of als dwangmiddel, hetzij om de 
bewoners elders werkzaam te stellen.’
Het excuus dat de Aanwijzingen niet voorzien hadden in anti-Jood-
se maatregelen kon geen stand houden, de Aanwijzingen betroffen 
het gehele volk. In de praktijk van de bezetting werd er echter een 
dodelijke splitsing aangehouden tussen de bevolkingsgroepen van 
Joodse en niet-Joodse burgers.

Commentaar op de Aanwijzingen
De kloof tussen de ambtenaren en het verzet was gedurende de 
bezetting steeds groter geworden en de Londense regering voelde 
zich gedwongen hierover een uitspraak te doen. Die kwam in de 
vorm van een in bezet Nederland geschreven Commentaar op de 
Aanwijzingen, opgesteld door enkele ontslagen hoge ambtenaren: 
jhr. mr. L.H.N. Bosch van Rosenthal, jhr. mr. M.L. van Holte 
tot Echten en prof. dr. J. Verzijl. Hierin werd vastgesteld in wel-
ke aangelegenheden absoluut niet met de bezetter mocht worden 
samengewerkt, zoals de Arbeitseinsatz, de Jodenvervolging en het 
nemen van gijzelaars. Gerbrandy maakte via de radio bekend dat 
de regering instemde met dit Commentaar. Het werd uitgezonden 
op 2 en 21 oktober 1943. Niet iedere ambtenaar zal de uitzending 
hebben gehoord of kon er direct het Commentaar op nalezen, maar 
over het algemeen was de communicatie binnen Binnenlandse 
Zaken snel en effectief, ook nog in oktober 1943. Met name artikel 
8 van het Commentaar verbood uitdrukkelijk medewerking aan de 
Jodenvervolging. Misschien ontbrak er een gevoel van urgentie of 
was de aanvulling in strijd met het toenmalige beleid van de secre-
tarissen-generaal. De uitzending bleef hoe dan ook zonder resultaat, 
de deportaties zouden nog doorgaan tot 13 september 1944 en na 
de genoemde uitzendingen werden nog 16.000 Joden gedeporteerd.
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Verdrag nopens de wetten en gebruiken van 
de oorlog te land, ‘s-Gravenhage, 18-10-1907, 

Zichtdatum 20-08-2019, Geldend van  
26-01-1910 t/m heden

VERDRAG nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land. 
(aangepaste spelling – red.)

Zijne Majesteit de Duitse Keizer, Koning van Pruisen;
[zie de namen van de overige Staatshoofden in de Franse tekst];

Overwegende dat, hoezeer ook naar de middelen gezocht wordt 
om den vrede te waarborgen en strijd met de wapenen tussen de 
volken te voorkomen, toch ook het geval behoort te worden voor-
zien, dat gebeurtenissen, die hun zorg niet mocht hebben kunnen 
afwenden, het beroep op de wapenen zouden te weeg brengen;

Bezield met het verlangen, ook in dit uiterste geval, de belangen 
der mensheid en de steeds voortschrijdende eisen der beschaving 
te dienen;

Oordelende, dat het te dien einde nodig is de algemene wetten 
en gebruiken van den oorlog te herzien, hetzij met het doel deze 
nauwkeuriger te omschrijven, hetzij om daarin zekere grenzen te 
stellen, bestemd om de hardheid er van zoveel mogelijk te beperken;

Hebben het nodig geoordeeld op zekere punten aan te vullen en 
nader te bepalen het werk van de Eerste Vredesconferentie, die, ten 
gevolge der Conferentie van Brussel van 1874, bezield door deze, 
door een wijze en edelmoedige voorzorg aanbevolen overwegingen, 
voorschriften heeft aangenomen die ten doel hebben de gebruiken 
van den oorlog te land te omschrijven en te regelen.
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Volgens de opvatting der Hooge Verdragsluitende Partijen zijn deze 
voorschriften, bij welke vaststelling de wens heeft voorgezeten de 
rampen van den oorlog te verminderen, voor zover de militaire 
noodzakelijkheid zulks toelaat, bestemd om tot algemene gedrags-
regel te strekken voor de oorlogvoerenden in hunne betrekkingen 
tot elkander en tot de bevolkingen.
Het is evenwel niet mogelijk geweest reeds thans voorschriften te 
beramen, toepasselijk op alle omstandigheden, welke zich in de 
werkelijkheid voordoen.

Intussen kon het niet in de bedoeling der Hooge Verdragsluitende 
Partijen liggen, dat de niet voorziene gevallen, bij gebreke van een 
geschreven bepaling, zouden zijn overgelaten aan de willekeurige 
beoordeling van hen, die de legers aanvoeren.

In afwachting dat een meer volledig wetboek van de wetten van den 
oorlog kan worden uitgevaardigd, achten de Hooge Verdragsluitende 
Partijen het nuttig te verklaren, dat in de gevallen, welke niet be-
grepen zijn in de door Haar aangenomen reglementaire bepalin-
gen, de bevolkingen en de oorlogvoerenden verblijven onder de 
bescherming en de heerschappij der beginselen van het volkenrecht, 
zoals die voortvloeien uit de tussen beschaafde volken gevestigde 
gebruiken, de wetten der menselijkheid en de eisen van het open-
bare rechtsbewustzijn.

Zij verklaren, dat met name de artikelen 1 en 2 van het door Haar 
aangenomen Reglement in dien zin moeten worden opgevat.

De Hooge Verdragsluitende Partijen, wensende met dat doel een 
nieuw Verdrag te sluiten, hebben tot Hare Gevolmachtigden be-
noemd, te weten:
[zie de namen der Gevolmachtigden in de Franse tekst.]

Die, na hunne in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten 
te hebben neergelegd, omtrent het volgende zijn overeengekomen:
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Artikel 1
De verdragsluitende Mogendheden verstrekken aan hunne krijgs-
machten te land voorschriften, die overeenkomen met het bij dit 
Verdrag gevoegde Reglement, betreffende de wetten en gebruiken 
van den oorlog te land.

Artikel 2
De bepalingen, vervat in het bij artikel 1 bedoelde Reglement en in 
dit Verdrag, zijn slechts van toepassing tussen de verdragsluitende 
Mogendheden en slechts indien de oorlogvoerenden alle partijen 
zijn bij het Verdrag.

Artikel 3
De oorlogvoerende Partij, die de bepalingen van genoemd Reglement 
schendt, is, indien daardoor schade is geleden, tot schadeloosstelling 
gehouden. Zij is verantwoordelijk voor alle feiten door de personen, 
die van hare gewapende macht deel uitmaken, gepleegd.

Artikel 4
Dit Verdrag vervangt voor de betrekkingen tussen de verdragslui-
tende Mogendheden, na behoorlijke bekrachtiging, het Verdrag 
van 29 Juli 1899, betreffende de wetten en gebruiken van den 
oorlog te land.
Het Verdrag van 1899 blijft van kracht voor de betrekkingen tus-
sen de Mogendheden, die het getekend hebben, en niet eveneens 
dit Verdrag bekrachtigen.

Artikel 5
Dit Verdrag zal zoo spoedig mogelijk worden bekrachtigd.
De akten van bekrachtiging zullen te ‘s-Gravenhage worden 
neer gelegd.
De eerste neerlegging van akten van bekrachtiging zal geconsta-
teerd worden door een proces-verbaal, getekend door de vertegen-
woordigers der Mogendheden, die er aan deelnemen en door den 
Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken.
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De latere neerleggingen van akten van bekrachtiging zullen plaats 
hebben door middel van een geschreven kennisgeving, gericht 
aan de Nederlandse Regering en vergezeld van het instrument van 
bekrachtiging.
Een voor eensluidend verklaarde afdruk van het proces-verbaal 
betrekkelijk de eerste nederlegging van akten van bekrachtiging, 
van de in het voorgaande lid vermelde kennisgevingen, alsmede 
van de instrumenten van bekrachtiging, zal door de zorgen der 
Nederlandse Regering en langs diplomatieke weg onmiddellijk 
worden overgemaakt aan de Mogendheden, uitgenodigd tot de 
Tweede Vredesconferentie, alsmede aan de andere Mogendheden, 
die tot het Verdrag zullen zijn toegetreden. In de gevallen in het 
voorgaande lid bedoeld, zal genoemde Regering haar tegelijkertijd 
doen weten den datum, waarop Zij de kennisgeving ontvangen heeft.

Artikel 6
De niet ondertekenende Mogendheden zijn bevoegd tot dit Verdrag 
toe te treden.
De Mogendheid, die wenst toe te treden, geeft van hare bedoeling 
schriftelijk kennis aan de Nederlandsche Regering, onder overma-
king der akte van toetreding, die in de archieven van genoemde 
Regering wordt nedergelegd.
Deze Regering doet onmiddellijk aan alle andere Mogendheden een 
voor eensluidend verklaarden afdruk toekomen van de kennisge-
ving, alsmede van de akte van toetreding, daarbij aangevende den 
datum, waarop Zij de kennisgeving heeft ontvangen.

Artikel 7
Dit Verdrag treedt voor de Mogendheden, die aan de eerste neder-
legging van akten van bekrachtiging hebben deelgenomen, zestig 
dagen na de dagtekening van het proces-verbaal dezer nederleg-
ging in werking en voor de Mogendheden, die later de akten van 
bekrachtiging neerleggen of toetreden, zestig dagen nadat de ken-
nisgeving der nederlegging van hare akten van bekrachtiging of 
van hare toetreding door de Nederlandsche Regering is ontvangen.
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Artikel 8
Indien het gebeurde, dat een der verdragsluitende Mogendheden 
dit Verdrag mocht willen opzeggen, wordt deze opzegging schrifte-
lijk ter kennis gebracht van de Nederlandse Regering, die onmid-
dellijk een voor eensluidend verklaarden afdruk der kennisgeving 
doet toekomen aan alle andere Mogendheden en haar daarbij doet 
weten den datum, waarop Zij haar ontvangen heeft.
De opzegging heeft slechts gevolg ten opzichte der Mogendheid, 
die er van kennis heeft gegeven en één jaar nadat de kennisgeving 
er van de Nederlandsche Regering heeft bereikt.

Artikel 9
Een register, gehouden door het Nederlandsche Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, wijst aan den datum der nederlegging van 
de akten van bekrachtiging, geschied ingevolge artikel 5, lid 3 en 
4, alsmede den datum, waarop de kennisgevingen van toetreding 
(artikel 6, lid 2) of van opzegging (artikel 8, lid 1) zijn ontvangen.

Iedere verdragsluitende Mogendheid is bevoegd kennis te nemen 
van dit register en er voor eensluidend verklaarde uittreksels uit 
te vragen.

Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden dit Verdrag van hunne 
ondertekeningen hebben voorzien.

Gedaan te ‘s-Gravenhage, den achttienden Oktober een duizend 
negen honderd en zeven, in enkelvoudig exemplaar, dat neerge-
legd blijft in de archieven der Nederlandse Regering en waarvan 
voor eensluidend verklaarde afdrukken langs diplomatieke weg 
worden overgemaakt aan de Mogendheden, die tot de Tweede 
Vredesconferentie zijn uitgenodigd.
[Zie de ondertekeningen in de Franse tekst.]
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BI JL AGE VAN HET VERDRAG

REGLEMENT betreffende de wetten en  
gebruiken van den oorlog te land.

AFDELING I
Van de oorlogvoerenden

HOOFDSTUK I
Van de hoedanigheid van oorlogvoerende

Artikel 1
De wetten, de rechten en de verplichtingen van den oorlog zijn niet 
alleen toepasselijk op het leger, maar ook op de militiën en op de 
vrijwilligers-korpsen, die aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. aan hun hoofd te hebben een persoon, die verantwoordelijk 

is voor zijne ondergeschikten;
2. een vast en op enige afstand herkenbaar onderscheidingste-

ken te hebben;
3. de wapenen openlijk te dragen; en
4. zich in hunne handelingen te gedragen naar de wetten en ge-

bruiken van den oorlog.
In de landen, waar het leger geheel of ten dele uit militiën of uit 
vrijwilligers-korpsen is samengesteld, zijn deze onder de benaming 
van leger begrepen.

Artikel 2
De bevolking van een niet-bezet gebied, die bij de nadering van den 
vijand uit eigen beweging de wapenen opneemt om de invallende 
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troepen te bestrijden, zonder den tijd te hebben zich te organiseren 
overeenkomstig artikel 1, wordt als oorlogvoerende beschouwd, 
indien zij de wapenen openlijk draagt en indien zij de wetten en 
gebruiken van den oorlog eerbiedigt.

Artikel 3
De gewapende machten der oorlogvoerende partijen kunnen be-
staan uit strijders en niet-strijders. In geval zij door den vijand wor-
den gevangen genomen, hebben beiden recht op de behandeling 
als krijgsgevangenen.

HOOFDSTUK II
Van de krijgsgevangenen

Artikel 4
De krijgsgevangenen zijn in de macht van de vijandelijke Regering, 
maar niet van de personen of legerafdelingen, die hen gevangen 
hebben genomen.
Zij moeten met menslievendheid worden behandeld.
Alles wat hun persoonlijk toebehoort, uitgezonderd wapenen, paar-
den en militaire papieren, blijft hun eigendom.

Artikel 5
De krijgsgevangenen kunnen worden onderworpen aan interne-
ring in een stad, vesting, kamp of welke andere plaats ook, onder 
gehoudenheid zich vandaar niet buiten zekere vastgestelde gren-
zen te verwijderen; maar zij mogen niet worden opgesloten dan bij 
wege van onvermijdelijke veiligheidsmaatregel, en slechts zolang 
de omstandigheden voortduren, die dien maatregel nodig maken.

Artikel 6
De Staat kan de krijgsgevangenen, met uitzondering der officieren, 
tot het verrichten van arbeid bezigen overeenkomstig hun rang of 
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graad en hunne geschiktheid. Deze arbeid mag niet overmatig zijn 
en generlei verband houden met de krijgsverrichtingen.
De krijgsgevangenen kunnen worden gemachtigd om te arbeiden 
voor rekening van openbare besturen of van particulieren, of voor 
hunne eigen rekening.
De arbeid, voor den Staat verricht, wordt betaald volgens de tarieven 
geldig voor militairen van het eigen leger, wanneer deze dezelfde 
arbeid verrichten, of indien deze niet bestaan, volgens een tarief 
naar evenredigheid van den verrichten arbeid.
Wanneer de arbeid plaats heeft voor rekening van andere openba-
re besturen of voor particulieren, worden de voorwaarden daarvan 
geregeld in overleg met het militair gezag.
Het arbeidsloon der krijgsgevangenen moet dienen om hun lot te 
verzachten en het overschot wordt hun uitbetaald op het ogenblik 
van hunne invrijheidstelling, behoudens aftrek van de kosten van 
onderhoud.

Artikel 7
De Regering, in wier macht de krijgsgevangenen zich bevinden, is 
belast met hun onderhoud.
Bij gebreke van een bijzondere schikking tussen de oorlogvoeren-
den worden de krijgsgevangenen, wat voeding, ligging en kleding 
betreft, op dezelfde voet behandeld als de troepen van de Regering, 
die hen gevangen genomen heeft.

Artikel 8
De krijgsgevangenen zijn onderworpen aan de wetten, reglementen 
en orders geldende voor het leger van den Staat, in wiens macht 
zij zich bevinden. Elke daad van insubordinatie wettigt te hunnen 
opzichte de vereiste dwangmaatregelen.
De ontvluchte krijgsgevangenen, die weder worden gevat, alvorens 
zij hun eigen leger hebben kunnen bereiken of het gebied, bezet 
door het leger dat hen heeft gevangen genomen, hebben kunnen 
verlaten, kunnen disciplinair gestraft worden.
Krijgsgevangenen die, nadat het hun gelukt is te ontkomen, opnieuw 
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krijgsgevangenen worden gemaakt, zijn wegens hun vroegere vlucht 
niet strafbaar.

Artikel 9
ledere krijgsgevangene is gehouden, indien hij daaromtrent wordt 
ondervraagd, zijne ware namen en zijn waren rang of graad op te 
geven, en ingeval hij in strijd met dezen regel mocht handelen, stelt 
hij zich bloot aan een beperking der voorrechten, welke aan de krijgs-
gevangenen van de categorie waartoe hij behoort, zijn toegestaan.

Artikel 10
De krijgsgevangenen kunnen op hun erewoord in vrijheid worden 
gesteld, indien de wetten van hun land hun zulks veroorloven, en, 
in zodanig geval, zijn zij gehouden onder verband van hunne per-
soonlijke eer, met de meeste nauwgezetheid, zoo tegenover hunne 
eigen Regering, als tegenover de Regering, die hen heeft gevangen 
genomen, de verplichtingen te vervullen, die zij op zich mochten 
hebben genomen.
Hun eigen Regering is alsdan gehouden van hen generlei dienst te 
vorderen of aan te nemen, strijdig met het gegeven woord.

Artikel 11
Een krijgsgevangene kan niet gedwongen worden zijn vrijheid op 
erewoord aan te nemen, evenzo is de vijandelijke Regering niet 
verplicht het verzoek in te willigen van den gevangene, die zijn 
invrijheidstelling op erewoord verlangt.

Artikel 12
Iedere krijgsgevangene, op erewoord in vrijheid gesteld, die weder 
wordt gevat, terwijl hij de wapens draagt tegen de Regering jegens 
welke hij zich op zijne eer verbonden had, of tegen haar bondge-
noten, verliest het recht op de behandeling als krijgsgevangene en 
kan gerechtelijk vervolgd worden.
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Artikel 13
De personen, die een leger vormen, zonder daarvan rechtstreeks 
deel uit te maken, zoals correspondenten en berichtgevers van dag-
bladen, marketenters, leveranciers, hebben, indien zij in de macht 
vallen van den vijand en deze het nuttig oordeelt hen aan te hou-
den, het recht om als krijgsgevangenen te worden behandeld, op 
voorwaarde, dat zij voorzien zijn van een legitimatiebewijs van de 
militaire overheid van het leger, dat zij vergezelden.

Artikel 14
Dadelijk bij den aanvang der vijandelijkheden, wordt in ieder 
der oorlogvoerende Staten en in de onzijdige landen, indien deze 
oorlogvoerenden op hun gebied mochten hebben toegelaten, een 
Bureau van inlichtingen nopens de krijgsgevangenen ingesteld. 
Dit Bureau, belast met de beantwoording van alle navragen hen 
betreffende, ontvangt van de verschillende bevoegde takken van 
dienst alle aanwijzingen betreffende de interneringen en verplaat-
singen, de invrijheidstellingen op erewoord, de uitwisselingen, de 
ontvluchtingen, de opnemingen in de hospitalen, de sterfgevallen, 
alsmede de andere inlichtingen nodig om voor elke krijgsgevange-
ne een individuele lijst in te richten en bij te houden. Het Bureau 
moet op die lijst het stamboeknummer, den naam en voornaam, 
den leeftijd, de plaats van herkomst, den rang, het troepenkorps, 
de wonden, de datum en de plaats van gevangenneming, van de 
interneeringen, van de verwondingen en van het overlijden, alsmede 
alle bijzondere opmerkingen brengen. De individuele lijst wordt 
na het sluiten van den vrede in het bezit gesteld van de Regering 
van den anderen oorlogvoerende.
Het Bureau van inlichtingen is mede belast met het bewaren, ver-
zamelen en aan de belanghebbenden opzenden van alle voorwer-
pen van persoonlijk gebruik, geldswaarden, brieven enz., die op 
de slagvelden gevonden of door de op hun woord vrijgelaten, de 
uitgewisselde, de ontvluchte of de in de hospitalen en ambulances 
overleden krijgsgevangenen worden achtergelaten.
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Artikel 15
De verenigingen tot het verstrekken van hulp aan de krijgsgevange-
nen, welke volgens de wet van hun land regelmatig zijn ingesteld en 
ten doel hebben de tussenpersonen te zijn voor het weldadigheidsbe-
toon, ontvangen, binnen de perken door de militaire noodzakelijk-
heid en de administratieve regelen gesteld, van de oorlogvoerenden 
voor zich zelf en voor hunne behoorlijk gemachtigde agenten alle 
medewerking om hunne menslievende taak doeltreffend te kun-
nen volbrengen. De afgevaardigden van die verenigingen kunnen 
worden toegelaten tot het verstrekken van hulp in de depots van 
internering, alsmede op de étappe-plaatsen der gevangenen, die naar 
hun vaderland terugkeren, krachtens een persoonlijke vergunning, 
afgegeven door de militaire overheid, en mits zij zich schriftelijk 
verbinden zich te onderwerpen aan alle maatregelen van orde en 
politie, welke deze mocht voorschrijven.

Artikel 16
De Bureaus van inlichtingen genieten vrijdom van port. De brieven, 
postwissels en geldswaarden, alsmede de postpakketten, bestemd 
voor de krijgsgevangenen of door hen verzonden, zijn vrijgesteld 
van alle postheffingen zowel in de landen van afzending en van 
bestemming, als in de tussengelegen landen.
De giften en ondersteuningen in natura, voor de krijgsgevangenen 
bestemd, worden toegelaten vrij van alle invoer- en andere rechten, 
alsmede van de vrachtkosten op de door den Staat geëxploiteerde 
spoorwegen.

Artikel 17
De krijgsgevangen officieren kunnen, indien deze verstrekt wordt, 
de toeslag op hun traktement ontvangen, die hun in dien toestand 
door de reglementen van hun land wordt toegekend, onder gehou-
denheid van terugbetaling door hunne Regeering.
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Artikel 18
Alle vrijheid wordt aan de krijgsgevangenen gelaten voor de uit-
oefening van hunne godsdienstplichten, daaronder begrepen het 
bijwonen der godsdienstoefeningen van hunne gezindte, op voor-
waarde alleen, dat zij zich gedragen naar de maatregelen van orde 
en politie door de militaire overheid voorgeschreven.

Artikel 19
De testamenten der krijgsgevangenen worden in bewaring geno-
men of verleden op dezelfde wijze als voor de militairen van het 
eigen leger.
Men volgt evenzeer dezelfde regelen ten aanzien der stukken be-
treffende het bewijs van overlijden, alsmede ten aanzien van de 
teraardebestelling van de krijgsgevangen, waarbij met hun graad 
en hun rang rekening wordt gehouden.

Artikel 20
Na het sluiten van de vrede moet de terugkeer van de krijgsgevange-
nen naar hun vaderland binnen den kortst mogelijke tijd geschieden.

HOOFDSTUK III
Van de zieken en de gewonden

Artikel 21
De verplichtingen der oorlogvoerenden betreffende de zorg voor de 
zieken en gewonden worden beheerst door het Verdrag van Genève.
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AFDELING I I
Van de vijandelijkheden

HOOFDSTUK I
Van de middelen om den vijand te benadelen, van de belege-
ringen en bombardementen

Artikel 22
De oorlogvoerenden hebben geen onbegrensd recht ten aanzien 
van de keuze der middelen om den vijand te benadelen.

Artikel 23
Behalve de verbodsbepalingen door bijzondere verdragen vastge-
steld, is het met name ontzegd:
a. vergift of vergiftigde wapenen te bezigen;
b. personen behorende tot het vijandelijk volk of leger, verrader-

lijk te doden of te verwonden;
c. een vijand te doden of te verwonden die, de wapenen neder-

gelegd of geen middelen tot verdediging meer hebbende, zich 
op genade of ongenade heeft overgegeven;

d. te verklaren, dat geen kwartier wordt verleend;
e. wapens, projectielen of stoffen te bezigen, die nodeloze smar-

ten kunnen veroorzaken;
f. onrechtmatig gebruik te maken van de parlementaire vlag, de 

nationale vlag of de militaire onderscheidingstekenen en de 
uniform van den vijand, alsmede van de onderscheidingste-
kenen van het Verdrag van Genève;

g. vijandelijke eigendommen te vernielen of in beslag te nemen, 
behalve in geval dat vernielen of in beslag nemen door oor-
logsnoodzaak gebiedend wordt gevorderd;

h. de rechten en vorderingen der onderdanen van de tegenpartij 
vervallen, geschorst of niet ontvankelijk in rechten te verklaren.

Eveneens is het een oorlogvoerende verboden de onderdanen der 
tegenpartij te dwingen deel te nemen aan krijgsverrichtingen, gericht 
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tegen hun land, zelfs in het geval dat zij vóór den aanvang van den 
oorlog in zijnen dienst waren geweest.

Artikel 24
De krijgslisten en het bezigen van de middelen, nodig om zich in-
lichtingen te verschaffen nopens den vijand en het terrein, worden 
beschouwd als geoorloofd.

Artikel 25
Het is verboden steden, dorpen, woningen of gebouwen, die niet 
verdedigd worden, met welke middelen ook aan te vallen of te 
bombarderen.

Artikel 26
De bevelhebber der aanvallende troepen moet, alvorens tot het 
bombardement over te gaan, en behoudens het geval van een aanval 
stormenderhand, alles doen wat van hem afhangt om de overheden 
daarvan te verwittigen.

Artikel 27
Bij de belegeringen en bombardementen moeten alle nodige maat-
regelen genomen worden om de gebouwen gewijd aan de eredien-
sten, aan de kunsten, de wetenschappen en aan de weldadigheid, 
de geschiedkundige gedenktekens, de hospitalen en de plaatsen, 
waar zieken en gewonden bijeengebracht zijn, zoveel mogelijk te 
sparen, op voorwaarde, dat zij niet gelijktijdig voor een militair 
doeleinde worden gebruikt.
Het is de plicht der belegerden die gebouwen of plaatsen van ver-
zameling aan te duiden door bijzondere, goed zichtbare tekenen, 
die vooraf ter kennis van den belegeraar worden gebracht.

Artikel 28
Het is verboden zelfs een stormenderhand genomen stad of plaats 
aan plundering over te leveren.
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HOOFDSTUK II
Van de spionnen

Artikel 29
Als spion kan alleen beschouwd worden de persoon, die heimelijk 
of onder valse voorwendsels, in den kring der krijgsverrichtingen 
van een oorlogvoerende inlichtingen inwint of tracht in te winnen, 
met het oogmerk die aan de tegenpartij mede te delen.
Alzo worden de niet vermomde militairen, die in het gebied der 
krijgsverrichtingen van het vijandelijk leger zijn binnengedrongen, 
ten einde inlichtingen in te winnen, niet als spionnen beschouwd. 
Evenmin worden als spionnen beschouwd: de militairen en de 
niet-militairen, die, belast met het overbrengen van berichten, welke 
bestemd zijn hetzij voor hun eigen leger, hetzij voor het vijandelijk 
leger, openlijk hunne opdracht vervullen. Tot deze categorie be-
horen eveneens zij, die in luchtballons zijn uitgezonden ten einde 
berichten over te brengen, en, in het algemeen, de gemeenschap 
tussen de verschillende delen van een leger of van een gebied te 
onderhouden.

Artikel 30
De op heterdaad betrapte spion kan niet zonder voorafgaande 
rechterlijke uitspraak worden gestraft.

Artikel 31
De spion die, nadat hij het leger waartoe hij behoort weder heeft 
bereikt, later door den vijand wordt gevat, wordt als krijgsgevange-
ne behandeld en kan voor zijne vroegere daden van spionage niet 
meer ter verantwoording worden geroepen.
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HOOFDSTUK III
Van de parlementairen

Artikel 32
Als parlementair wordt beschouwd de persoon, die door een der 
oorlogvoerenden is gemachtigd om met den anderen in onderhan-
deling te treden en die zich met de witte vlag vertoont. Hij heeft 
recht op onschendbaarheid, evenals de trompetter, hoornblazer of 
tamboer, de vaandeldrager en de tolk, die hem mochten vergezellen.

Artikel 33
De bevelhebber, aan wie een parlementair is afgezonden, is niet 
verplicht dezen onder alle omstandigheden te ontvangen.
Hij kan alle maatregelen nemen nodig om te beletten dat de par-
lementair van zijne zending gebruik maakt om zich inlichtingen 
te verschaffen.
Hij heeft het recht, in geval van misbruik, den parlementair tijde-
lijk aan te houden.

Artikel 34
De parlementair verliest zijn recht op onschendbaarheid, indien 
het stellig en onweerlegbaar bewezen is, dat hij van zijn bevoor-
rechte toestand gebruik gemaakt heeft om een daad van verraad 
uit te lokken of te plegen.

HOOFDSTUK IV
Van de capitulaties

Artikel 35
De capitulaties, welke tussen de verdragsluitende Partijen worden 
gesloten, moeten rekening houden met de regelen van de krijgseer.
Zijn zij eenmaal vastgesteld, dan moeten zij door beide Partijen 
nauwgezet worden nageleefd.
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HOOFDSTUK V
Van de wapenstilstand

Artikel 36
De wapenstilstand schorst de krijgsverrichtingen door een weder-
kerige overeenkomst tussen de oorlogvoerende partijen. Indien de 
duur van den wapenstilstand niet bepaald is, kunnen de oorlogvoe-
rende partijen te allen tijde de krijgsverrichtingen hervatten, mits 
de vijand, overeenkomstig de bepalingen van den wapenstilstand, 
binnen den afgesproken tijd vooruit gewaarschuwd is.

Artikel 37
De wapenstilstand kan algemeen of plaatselijk zijn. De eerste 
schorst de krijgsverrichtingen van de oorlogvoerende Staten over-
al; de tweede slechts tussen bepaalde gedeelten der oorlogvoerende 
legers en binnen een bepaalden kring.

Artikel 38
De wapenstilstand moet officieel en tijdig aan de bevoegde overhe-
den en aan de troepen worden bekend gemaakt. De vijandelijkhe-
den worden onmiddellijk na de bekendmaking of op het bepaalde 
tijdstip geschorst.

Artikel 39
Het hangt van de verdragsluitende Partijen af om in de bepalin-
gen van den wapenstilstand het verkeer vast te stellen, dat op het 
oorlogstoneel mag plaats hebben met de bevolkingen en tussen 
hen onderling.

Artikel 40
Elke ernstige schennis van den wapenstilstand door een der par-
tijen geeft aan de andere het recht dien op te zeggen en zelfs in 
een dringend geval de vijandelijkheden onmiddellijk te hervatten.
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Artikel 41
De schennis van de bepalingen van den wapenstilstand door par-
ticulieren, die uit eigen beweging handelen, geeft slechts recht om 
de bestraffing der schuldigen, en, zo daartoe aanleiding bestaat, 
schadevergoeding voor de geleden verliezen te vorderen.

AFDELING I I I
Van het militair gezag op het grondgebied van den 

vijandelijke Staat

Artikel 42
Een grondgebied wordt als bezet beschouwd, wanneer het zich fei-
telijk bevindt onder het gezag van het vijandelijk leger.
De bezetting strekt zich slechts uit over die delen van het grond-
gebied, waar dit gezag gevestigd en in staat is zich te doen gelden.

Artikel 43
Wanneer het gezag van de wettelijke overheid feitelijk is overge-
gaan in handen van degene, die het gebied heeft bezet, neemt deze 
alle maatregelen, die in zijn vermogen staan, ten einde voor zoveel 
mogelijk de openbare orde en het openbaar leven te herstellen en 
te verzekeren en zulks, behoudens volstrekte verhindering, met 
eerbiediging van de in het land geldende wetten.

Artikel 44
Het is aan een oorlogvoerende verboden de bevolking van een 
bezet gebied te dwingen inlichtingen te geven over het leger van 
den anderen oorlogvoerende of over zijne verdedigingsmiddelen.

Artikel 45
Het is verboden de bevolking van een bezet gebied te noodzaken 
trouw te zweren aan de vijandelijke Mogendheid.
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Artikel 46
De eer en de rechten van het gezin, het leven der personen en de 
bijzondere eigendom, alsmede de godsdienstige overtuiging en de 
uitoefening van de erediensten moeten worden geëerbiedigd.
De bijzondere eigendom kan niet worden verbeurd verklaard.

Artikel 47
Plundering is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 48
Indien de bezetter in het bezette grondgebied de belastingen, rech-
ten en tollen heft, ten bate van den Staat vastgesteld, doet hij dit, 
zoveel mogelijk, volgens de geldende regelen voor de grondslagen 
en de verdeling en vloeit daaruit voor hem de verplichting voort 
om te voorzien in de kosten van het bestuur van het bezette gebied 
in dezelfde mate, als de wettelijke Regering daartoe verplicht was.

Artikel 49
Indien, buiten en behalve de belastingen in het vorig artikel be-
doeld, de bezetter in het bezette grondgebied andere heffingen in 
geld doet, kan dit slechts geschieden ter voorziening in de behoeften 
van het leger of van het bestuur van dat grondgebied.

Artikel 50
Generlei gemeenschappelijke straf, in geld of van anderen aard, mag 
worden uitgevaardigd tegen de bevolkingen op grond van persoon-
lijke handelingen, waarvoor zij in haar geheel niet als hoofdelijk 
aansprakelijk kunnen worden beschouwd.

Artikel 51
Geen heffing geschiedt dan krachtens een schriftelijk bevel en onder 
verantwoordelijkheid van een bevelvoerende generaal.
De heffing geschiedt, voor zoveel mogelijk, naar de regels gelden-
de voor de grondslagen en de verdeling der bestaande belastingen.
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Voor elke betaling wordt een ontvangbewijs aan de belastingplich-
tigen uitgereikt.

Artikel 52
Requisities in natura en persoonlijke diensten kunnen van de ge-
meenten of van de bewoners niet worden geëist, dan ter voorziening 
in de behoeften van het bezettingsleger. Zij moeten in verhouding 
staan tot de hulpmiddelen van het land en van dien aard zijn, dat 
zij voor de bevolkingen niet de verplichting medebrengen om aan 
de krijgsverrichtingen tegen haar vaderland deel te nemen.
Deze requisities en deze diensten worden slechts met machtiging 
van de bevelhebber in de bezette plaats gevorderd.
De leveringen in natura worden, voor zoveel mogelijk, dadelijk 
betaald; kan dat niet geschieden, dan worden zij door ontvangbe-
wijzen gestaafd en heeft de betaling der verschuldigde sommen zoo 
spoedig mogelijk plaats.

Artikel 53
Het leger, dat een gebied bezet, kan slechts in bezit nemen het 
gerede geld, de fondsen en de invorderbare waarden, die aan den 
Staat toebehoren, de wapendepots, vervoermiddelen, magazijnen 
en voorraden, en, in het algemeen, alle roerende eigendommen van 
den Staat, die van zodanige aard zijn, dat zij voor de krijgsverrich-
tingen kunnen dienen.
Alle middelen te land, ter zee en in de lucht tot de overbrenging 
van berichten, tot vervoer van personen of zaken dienende, buiten 
de gevallen beheerst door het zeerecht, de wapenvoorraden en, in 
het algemeen, elke soort krijgsmunitie, kunnen worden in beslag 
genomen, zelfs indien zij aan bijzondere personen toebehoren, maar 
moeten worden teruggegeven en de schadeloosstellingen worden 
bij de vrede geregeld.

Artikel 54
De onderzeese kabels, welke een bezet gebied met een onzijdig gebied 
verbinden, kunnen slechts in geval van volstrekte noodzakelijkheid 
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worden in beslag genomen of vernietigd. Zij moeten eveneens 
worden teruggegeven en de schadeloosstellingen worden bij den 
vrede geregeld.

Artikel 55
De Staat, die een gebied bezet heeft, mag zich slechts beschouwen 
als beheerder en vruchtgebruiker der openbare gebouwen, onroe-
rende eigendommen, bossen en landbouwondernemingen, welke 
aan den vijandelijke Staat behoren en zich in de bezette landstreek 
bevinden. Hij moet het grondkapitaal dier eigendommen in zijn 
geheel laten en die overeenkomstig de regelen van het vruchtge-
bruik beheren.

Artikel 56
De eigendommen der gemeenten, met inrichtingen gewijd aan 
openbare erediensten, aan weldadigheid en aan het onderwijs, 
aan de kunsten en wetenschappen, ook al behoren deze aan den 
Staat, moeten worden behandeld op gelijken voet als de particu-
liere eigendom.
Alle inbeslagneming, opzettelijke vernieling of beschadiging van 
dergelijke inrichtingen, van geschiedkundige monumenten, van wer-
ken van kunst of wetenschap is verboden en moet worden vervolgd.



AANWIJZINGEN

MEI 1938
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AANWIJZINGEN BETREFFENDE DE HOUDING, AAN TE 
NEMEN DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN HET RIJK, 
DE PROVINCIEN, GEMEENTEN, WATERSCHAPPEN, VEEN-
SCHAPPEN EN VEENPOLDERS, ALSMEDE DOOR HET 
DAARBIJ IN DIENST ZIJNDE PERSONEEL EN DOOR HET 
PERSONEEL IN DIENST BIJ SPOOR- EN TRAMWEGEN IN 
GEVAL VAN EEN VIJANDELIJKEN INVAL, VASTGESTELD 
DOOR OF IN OVEREENSTEMMING MET DE RAAD VAN 
MINISTERS IN MEI 1937.

I. ALGEMEEN

1. Als algemene regel geldt, dat personen, deel uitmakende van 
bestuursorganen van het Rijk, de provinciën, gemeenten, water-
schappen, veenschappen en veenpolders, en het bij die organen in 
dienst zijnde personeel, alsmede het personeel in dienst bij spoor- 
en tramwegen, bij een vijandelijke inval ter plaatse behoren te 
blijven, uiteraard voor zover zij niet ingevolge oproeping door de 
Nederlandsche Regering in militairen dienst moeten komen.
Zij zullen in het belang der bevolking er naar streven, dat het be-
stuur ook onder de gewijzigde omstandigheden zo goed mogelijk 
zijn taak blijft vervullen.
Bovendien zullen zij, ieder voor zover hij daartoe bevoegd kan 
worden geacht:
a. de bevolking voorlichten betreffende de houding, welke deze 

tegenover den vijand en zijn organen heeft aan te nemen;
b. de in den regel zware druk, welke aan een bezetting door den 

vijand is verbonden, zoo goed mogelijk naar draagkracht en 
billijkheid over de bevolking verdelen;

c. zo nodig als tussenpersoon optreden tussen de vijandelijke 
militaire autoriteit en de bevolking;

d. bij de verantwoordelijke instanties krachtig protest aantekenen, 
wanneer deze instanties zelf, of wel daaraan ondergeschikte 
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organen of personen, handelingen plegen, welke volkenrech-
telijk niet geoorloofd zijn.

Ook voor het geval de burgerbevolking, uit vrees voor de gevolgen 
van een vijandelijke inval, in haar geheel bepaalde gebiedsdelen 
mocht hebben verlaten, blijven de bestuursorganen op hun post 
ter bewaking van de, door de bevolking achtergelaten, persoonlij-
ke eigendommen en ter voorlichting van den bezetter omtrent de 
wettelijke bepalingen en voorschriften van eigen Land.

2. Van den hierboven vermelden algemene regel, dat de bestuursor-
ganen en diensten ook bij een vijandelijke inval hun functies blijven 
vervullen, zijn uitgezonderd de personen, wier werkkring van dien 
aard is, dat hun blijven veel meer ten bate van den vijand dan van 
de eigen bevolking zou zijn, of van wie kan worden verwacht, dat de 
vijand hun een blijven vervullen van hun functie zal beletten. Deze 
personen zijn door de betrokken autoriteiten ter zake onderricht.

3. Voor een op goede wijze vervullen van de onder 1e genoemde 
taak is het nodig, dat de betrokkenen op de hoogte zijn van enkele 
van de volkenrechtelijke beginselen, welke met betrekking tot de 
oorlogvoering gelden en in het bijzonder van de rechten en plich-
ten van den vijand in het door hem bezette gebied. Een en ander 
is hoofdzakelijk geregeld in het ‘Reglement betreffende de wetten 
en gebruiken van den oorlog te land’1), welk reglement de bijlage 
vormt van het in 1907 gesloten ‘Verdrag nopens de wetten en ge-
bruiken van den oorlog te land’ (Stbl. 1910 nr. 73, sub 4e).

II. VIJANDELIJKHEDEN
De strijd met de wapenen is uitsluitend de taak van de militaire macht
4. Door personen, niet tot de militaire macht behorende, mag, hoe 

1  Hier verder afgekort als “Reglement".



AANWIJZINGEN |  35

groot en billijk hun verontwaardiging ook moge zijn, geen enkele 
daad van geweld of tegenweer worden verricht. Doen zij dit wel, 
dan stellen zij niet slechts zich zelf, doch ook familie, vrienden en 
landgenoten bloot aan krachtige maatregelen van vergelding. De 
voordelen, welke de burger door een eigen gerechtigd optreden 
zou menen te kunnen bereiken, zinken bijna zonder uitzondering 
in het niet tegenover de schade en het leed, dat hij zich zelven en 
vooral anderen daarmede berokkent. Zucht tot zelfbehoud zal den 
vijand dwingen, desnoods door een schrikbewind, de bevolking er 
toe te brengen zich van dergelijke daden te onthouden. Elk beroep 
op de bepalingen van het volkenrecht zal door den vijand worden 
afgewezen, zolang de bevolking zelf zich niet overeenkomstig het 
in de aanhef van dit punt genoemde beginsel gedraagt.

III. VERHOUDING VAN DE AUTORITEITEN VAN 
HET BEZETTINGSLEGER TOT DE NEDERLANDSE 
BESTUURSORGANEN IN HET BEZETTE GEBIED

5. Een gebied wordt als bezet beschouwd, wanneer het zich feitelijk 
bevindt onder het gezag van het vijandelijk leger. Er behoeft dus 
geen uitdrukkelijke verklaring van den bevelhebber van het bezet-
tingsleger te worden afgewacht om den ontstane nieuwen rechts-
toestand aan te geven, al wordt dikwijls in een proclamatie hiervan 
aan de bevolking mededeling gedaan. Het is evenmin nodig, dat 
in alle plaatsen bezettingstroepen worden ondergebracht; indien 
slechts de vijandelijke militaire autoriteit in staat is elk ogenblik 
zijn wil met geweld door te zetten door het zenden van troepen 
naar de bewuste plaats, staat die plaats onder de feitelijke macht 
van den bezetter en zal het plaatselijk bestuur zich aan diens gezag 
moeten onderwerpen (art. 42 ‘Reglement’).

6. Hoewel door de bezetting het feitelijk gezag is overgegaan op 
den bezetter, blijft niettemin de Nederlandse Regering de wettige 
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overheid. De soevereiniteit blijft bij de Nederlandsche Regering 
berusten, alleen de uitoefening van de soevereiniteit is, zolang de 
bezetting duurt, feitelijk in handen van den bezetter. Een overgang 
van de soevereiniteit zelve over het bezette gebied kan eerst intreden 
bij het einde van den oorlog; voor dien is elk besluit tor inlijving, 
dat de bezetter mocht uitvaardigen, nietig.
De bevolking van het bezette gebied is ook tijdens de bezetting 
trouw verschuldigd aan de Nederlandsche Regering; art. 45 van 
het ‘Reglement’ verbiedt den bezetter uitdrukkelijk, de bevolking 
re dwingen trouw te zweren aan de vijandelijke Mogendheid. Ieder 
ingezetene van het bezette gebied, onverschillig of hij ambtenaar 
is of niet, is ook tijdens de bezetting verplicht, de bevelen van de 
Nederlandsche Regering stipt op te volgen; hij kan zich slechts 
van die verplichting ontheven achten, voor zover en voor zolang ‘s 
vijands optreden hem de nakoming van die verplichting feitelijk 
onmogelijk maakt.

7. Het ‘Reglement’ verbiedt voorts moord, plundering of roof, 
en eist eerbiediging van de eer, de gezinsbanden, de godsdienstige 
overtuiging en de uitoefening van de erediensten.

8. De vijand, die Nederlands gebied heeft bezet, is volkenrechte-
lijk verplicht alle maatregelen te nemen, welke in zijn vermogen 
staan, om voor zoveel mogelijk de openbare orde en het openbaar 
leven te herstellen en te verzekeren, en wel, zoveel slechts enigszins 
mogelijk is, met eerbiediging van de geldende Nederlandsche wet-
ten. Dit geldt voor alle wetten zonder onderscheid. Het geheel of 
gedeeltelijk buiten werking stellen van bestaande wetten, alsmede 
het uitvaardigen van nieuwe wettelijke voorschriften door de be-
zetter is slechts geoorloofd, voor zover dit volstrekt noodzakelijk is.
Aangezien de vijand in het algemeen onbekend is met de Neder-
landse wetgeving, is naleving van genoemd volkenrechtelijk voor-
schrift voor hem onmogelijk zonder de medewerking van de Neder-
landsche bestuursorganen. Indien deze zich aan die medewerking 
zouden onttrekken, dan zal daarvan het gevolg zijn, dat de vijand 
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enkele volstrekt noodzakelijke aangelegenheden geheel naar eigen 
inzicht regelt en daarvoor eigen ambtenaren aanstelt, doch zich 
overigens van het maatschappelijk leven van de bevolking slechts 
zóveel aantrekt als nodig is om zijn eigen belangen ten aanzien van 
de oorlogsvoering veilig te stellen. Het lot der bevolking wordt 
daardoor zeer veel zwaarder.

9. Ook de ambtenaar, die tijdens de bezetting in functie blijft, kan 
niet gedwongen worden trouw te zweren of te beloven aan de vij-
andelijke mogendheid. Het is evenwel niet in strijd met het· vol-
kenrecht, indien het vijandelijk bestuur het in functie blijven van 
de Nederlandse ambtenaren slechts toestaat op voorwaarde, dat 
deze zich uitdrukkelijk verbinden zich, zolang zij in functie zijn, 
te onthouden van elke opzettelijke benadeling van hem, bezetter.

10. Al blijven ook de bestaande wetten van kracht zo is het dui-
delijk, dat de vijand de uitvoering van sommige daarvan niet kan 
dulden, omdat dit op ontoelaatbare wijze in strijd zou zijn met 
zijn eigen belangen. Het duidelijkst spreekt dit ten aanzien van de 
dienstplichtwet: de Nederlandse Regering is ten volle gerechtigd, 
ook dienstplichtigen uit het bezette gebied in werkelijke dienst 
op te roepen; de bezetter is uiteraard gerechtigd, het geven van 
uitvoering aan die oproeping te beletten. De vijand zal van de in 
functie gebleven Nederlandse ambtenaren kunnen eisen, dat deze 
zich van elke medewerking aan dergelijke maatregelen onthouden.

11. De Nederlandsche strafwetten blijven ingevolge art. 43 van het 
‘Reglement’ van kracht, evenzo, voor zoveel mogelijk, de te volgen 
procedure. De rechters zullen met beslistheid weigeren, recht te 
spreken in naam van een vreemden soeverein of van het vijandelijk 
bestuur; mocht de vijand dezen eis willen doorzetten, dan zullen 
zij hun functie neerleggen.
Er moet op worden gerekend, dat de vijand tal van nieuwe strafbe-
palingen in het leven zal roepen met het oog op zijn eigen belangen, 
terwijl de kennisneming van vele vergrijpen aan den Nederlandse 
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rechter zal worden onttrokken en worden voorbehouden aan de 
vijandelijke krijgsraad.

12. Het is gewenst op te merken, dat op één punt, ook zonder dat 
enige uitdrukkelijke bepaling door de vijandelijke militaire au-
toriteit is uitgevaardigd, ten opzichte van het bezettingsleger een 
bijzondere rechtstoestand is ingetreden. Elke handeling van over-
heid of bevolking, gericht tegen de belangen van het bezettings-
leger, elke vijandelijke daad m.a.w. zal door den bezetter worden 
beschouwd als krijgsverraad en doet de schuldigen terecht staan 
voor den vreemden krijgsraad.
De in functie gebleven Nederlandse ambtenaar zal zich van deel-
neming aan dergelijke handelingen onthouden.
De ambtenaren van den Rijks- en van den Provincialen Waterstaat 
en de besturen en ambtenaren van waterschappen, veenschappen, 
polders e.d. blijven hun werkzaamheden verrichten. Zij moeten 
weigeren wijzigingen in den waterstaatkundigen toestand te brengen 
op last van den bezetter, indien kennelijk de bedoeling daarvan is 
invloed op de krijgsverrichtingen uit te oefenen. Evenmin is het hun 
geoorloofd aan den vijand inlichtingen over den waterstaatkundige 
toestand te verschaffen, indien zij slechts het geringste vermoeden 
hebben, dat die inlichtingen van invloed zouden kunnen zijn op 
de krijgsverrichtingen.

14. De verordeningen, bepalingen en regelingen, welke ten behoeve 
van de luchtbescherming zijn vastgesteld, blijven van kracht, voor 
zover de bezetter hierin geen wijziging brengt. De daarbij betrokke-
nen zullen indachtig zijn, dat deze maatregelen alleen dienen voor 
de passieve bescherming der burgerbevolking, al zullen eventue-
le vijandelijke doelen, die zich ter plaatse bevinden, daarvan ook 
voordeel ondervinden.

15. Provinciale en gemeentelijke verordeningen, alsmede veror-
deningen van waterschappen, veenschappen en veenpolders blij-
ven in beginsel van kracht. Mochten ze opheffing, verandering of 
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aanvulling behoeven in verband met den gewijzigde toestand, dan 
zal de vijandelijke autoriteit bevoegd zijn ingeval van volstrekte 
noodzakelijkheid de nodige verordeningen uit te vaardigen; mocht 
laatstgenoemde autoriteit naar het oordeel der bestuursorganen de 
grenzen van volstrekte noodzakelijkheid overschrijden, dan zullen 
deze organen hun bezwaren tegen deze overschrijding doen kennen, 
doch hun medewerking bij de uitvoering der te nemen maatregelen 
niet moeten weigeren, wanneer die gewenst is of van hen geëist wordt.
Ook bij de uitvoering van door den bezetter in het belang van de 
openbare orde en rust uitgevaardigde politieverordeningen betref-
fende de prostitutie, het sluitingsuur van cafés en dergelijke on-
derwerpen zullen de Nederlandse autoriteiten haar medewerking 
moeten verlenen.

16. Naast maatregelen als hierboven genoemd zullen de autoriteiten 
van het bezettingsleger vele verordeningen en bepalingen kunnen 
uitvaardigen in het bijzonder met het oog op den oorlogstoestand, 
waaronder te rekenen requisities in natura, heffing in geld, gebod 
aan jeugdige personen zich periodiek te melden, censuur op dag-
bladen, periodieken en brieven, dan wel geheel verbod iets te pu-
bliceren. De bestuursorganen zullen hierbij indachtig zijn, dat de 
vijand zich ten minste dezelfde rechten zal aanmatigen, die de eigen 
militaire overheid bezit volgens de wet ‘Staat van oorlog en van be-
leg’ in gebied, dat in staat van beleg is verklaard. De bevolking zal 
zich aan deze maatregelen moeten onderwerpen en de overheden 
zullen daarbij hare medewerking kunnen verlenen, ten einde de uit-
voering op de meest zachte en billijke wijze te doen plaats hebben.

IV. RECHTEN VAN DE BEZETTER TEGENOVER 
PERSONEN IN HET BEZETTE GEBIED

17. Art. 52 van het ‘Reglement’ kent aan de vijandelijke autoriteiten 
in het bezette gebied het recht toe, van de inwoners persoonlijke 
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diensten te eisen, doch alleen zulke diensten, welke strekken ter 
voorziening in de behoefte van het bezettingsleger en welke niet de 
strekking hebben, dat de inwoners daardoor rechtstreeks deelnemen 
aan de krijgsverrichtingen tegen hun eigen land.
Bij de regeling van de uitvoering van opgedragen persoonlijke dien-
sten behoren de Nederlandsche bestuursorganen als tussenpersoon 
op te treden en enerzijds bij den vijandelijke bevelhebber op te 
komen voor de belangen der inwoners, anderzijds zorg te dragen 
dat de opgedragen werkzaamheden op de meest billijke en minst 
drukkende wijze over de inwoners worden verdeeld.
Het kan soms moeilijk zijn te beoordelen, wat al of niet als recht-
streekse deelneming aan de krijgsverrichtingen moet worden be-
schouwd. Daaronder moet zeker worden gerekend, en is dus on-
geoorloofd o.a. het werken in munitiefabrieken, in werkplaatsen 
voor de vervaardiging van militaire kleding en uitrusting e.d.; het 
graven van loopgraven, het aanleggen van versterkingen van welken 
aard ook (waaronder ook te rekenen het maken van versperringen 
en het doen van opruimingen ter verbetering van het schootsveld); 
het vervoer van troepen of van munitie en in het algemeen van 
zuiver militair materieel. Daarentegen moet als geoorloofd wor-
den beschouwd het herstellen van wegen, bruggen, gebouwen, 
transporten van niet-specifiek-militairen aard, en dergelijke werk-
zaamheden, welke geacht kunnen worden in het belang te zijn van 
het maatschappelijk leven van de bevolking, ook al zou de vijand 
daarvan mede profiteren voor zijn oorlogvoering. Wanneer echter 
in bijzondere gevallen dergelijke werkzaamheden worden geëist 
met nagenoeg uitsluitend militaire bedoelingen (b.v. aanleg van 
strategische wegen of spoorwegen, die van geen belang zijn voor de 
burgerbevolking), moeten deze werkzaamheden als ongeoorloofd 
worden beschouwd.
Geen werkzaamheden mogen worden gevorderd, welke de inwoners 
aan dood of verwonding door vuur van infanterie, mitrailleurs of 
artillerie bloot stellen. Echter kunnen werkzaamheden ten behoeve 
van het begraven van doden of het vervoeren van gewonden of zie-
ken, hetzij van vriend of van vijand, ook worden geëist in gebieden, 



AANWIJZINGEN |  41

welke weliswaar binnen bereik van het artillerievuur doch buiten 
het vuur van infanterie en mitrailleurs liggen.
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. De ambtenaren zullen naar beste krachten dit 
besef levendig houden. Worden dergelijke werkzaamheden geëist, 
dan zullen de Nederlandse bestuursorganen in het bezette gebied 
met den meesten nadruk daartegen moeten protesteren, terwijl 
ieder, die aan die werkzaamheden zou moeten medewerken, dit 
beslist moet weigeren, wàt daarvan ook de gevolgen mogen zijn.

18. In de praktijk van den oorlog is het herhaaldelijk voorgeko-
men, dat het bezettingsleger aan personen van de bevolking de eis 
stelt diensten als gids te verrichten. Het is duidelijk, dat de daad 
van den persoon, die zich als gids of voor andere bovenvermelde 
verboden doeleinden laat gebruiken, daarmede niet gerechtvaar-
digd is. De personen, die daartoe worden opgevorderd, zien zich 
in werkelijkheid geplaatst tussen de schande en den dood. Als de 
Nederlandse overheden zich ooit in de noodzakelijkheid geplaatst 
zien aan hun landgenoten een raad te geven hoe te dezen opzichte 
te handelen, dan zij hun raad geen andere dan deze, den vijand op 
het internationaalrechtelijk ongeoorloofde van zulk een opvorde-
ring met nadruk te wijzen, doch in het ergste geval den dood of de 
kwelling te verkiezen boven het verlenen van hulp aan den vijand.

19. Art. 44 van het ‘Reglement’ verbiedt uitdrukkelijk ieder oor-
logvoerende, de bevolking van een bezet gebied te dwingen in-
lichtingen te geven over het leger van zijn tegenpartij of over diens 
verdedigingsmiddelen.
Noch geweld, noch bedreiging met geweld mag den Nederlandse 
onderdaan er toe bewegen, een dergelijke daad van verraad tegen-
over zijn land te plegen.
Dit voorschrift moet hierbij in den ruimste zin worden opgevat, 
zodat daaronder worden gerekend alle inlichtingen, welke voor 
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‘s vijands oorlogvoering van belang zijn, b.v. de geest in het leger 
en onder de bevolking, de voorziening met levens middelen, met 
brandstoffen, met materialen, geruchten omtrent voorgenomen 
operaties, grootte van geleden verliezen, enz.

20. Als algemene regel geldt, dat de bevolking het recht heeft in 
haar woningen te blijven wonen, ook al zal zij daarbij herhaaldelijk 
door den vijand gedwongen worden zich met een minimum aan 
ruimte te vergenoegen. Echter kan den vijand het recht niet ont-
zegd worden in bijzondere gevallen de bewoners te dwingen hun 
woning te ontruimen, indien hij dit voor zijn krijgsverrichtingen 
noodzakelijk acht, b.v. woningen op het gevechtsveld zelf, of wo-
ningen waarin bevelsorganen zijn gevestigd. De bestuursorganen 
zullen in een dergelijk geval naar vermogen voorzien in de onder-
brenging der verdreven bewoners; zij zullen daarbij veelal dienen 
te handelen naar de aanwijzingen, welke door de autoriteiten van 
het bezettingsleger worden gegeven.

Verboden is de ontruiming, welke liet karakter draagt van een 
deportatie op enigszins grote schaal, met het doel om te dienen 
hetzij als straf of als dwangmiddel, hetzij om de bewoners elders 
werkzaam te stellen.

21. Verboden is ook de bewoners te dwingen zich aan gevaar b.v. 
voor beschieting of bombardement bloot te stellen, in de hoop 
daardoor de Nederlandsche troepen van gewettigde oorlogshan-
delingen te weerhouden. Een ieder moet er van doordrongen zijn, 
dat de Nederlandsche troepen zich daardoor niet van die hande-
lingen mogen laten weerhouden, hoe hard het hun ook zal vallen.

22. Art. 50 van het ‘Reglement’ bepaalt uitdrukkelijk, dat generlei 
gemeenschappelijke straf in geld of van anderen aard mag worden 
uitgevaardigd tegen de bevolking op grond van persoonlijke han-
delingen, waarvoor zij in haar geheel niet als hoofdelijk aanspra-
kelijk kan worden gesteld.
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De bestuursorganen zullen met de meeste beslistheid elke onrecht-
matig opgelegde collectieve verantwoordelijkheid afwijzen, omdat 
de vijand daarin een gemakkelijk middel zou vinden om met een 
minimum aan troepen zijn belangen in het door hem bezette ge-
bied veilig te stellen.

V.RECHTEN EN PLICHTEN MET BETREKKING 
TOT DER PARTICULIERE EIGENDOM.

23. Particuliere eigendommen kunnen niet worden verbeurd ver-
klaard. Zij kunnen slechts dan worden vernield of in beslag genomen, 
indien dat vernielen of in beslag nemen door de oorlogsnoodzaak 
gebiedend wordt gevorderd.

24. De vijandelijke militaire autoriteiten hebben in bezet gebied 
het recht tot het doen van requisities, d.i. het opeisen van roeren-
de goederen. Deze requisities kunnen niet worden geëist dan ter 
voorziening in de behoeften van het bezettingsleger; zij moeten 
in verhouding staan tot de hulpmiddelen van het land en worden 
slechts met machtiging van den bevelhebber in de bezette plaats 
gevorderd. De leveringen in natura worden, voor zoveel mogelijk, 
dadelijk betaald; kan dat niet geschieden, dan worden zij door 
ontvangbewijzen gestaafd en heeft de betaling der verschuldigde 
sommen zoo spoedig mogelijk plaats.
De gemeentebesturen kunnen bij deze requisities door den vijand 
een belangrijke taak vervullen; zij zullen vooral hier als tussenpersoon 
tussen de vijandelijke militaire autoriteit en de bewoners moeten 
optreden. Hun taak zal vooreerst zijn al hun invloed aan te wen-
den, opdat het vreemde bestuur zich houdt aan de bovenstaande 
bepalingen; verder zullen zij moeten bewerken, dat de requisities 
billijk naar draagkracht over de bewoners verdeeld worden. Willen 
zij hun hier aangeduide taak behoorlijk vervullen, dan zullen zij 
zonder zich in enig opzicht tot handlangers der vreemde troepen te 
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maken, toch het vertrouwen van de bevelhebbers moeten winnen 
door eerlijkheid en loyaliteit. Wanneer de bevelhebber den indruk 
heeft, dat de overheidsorganen eerlijk te werk gaan, zal hij eerder 
geneigd zijn niet dan in overleg met hen te requireren en met hun 
aanwijzingen en opgaven rekening te houden, hetgeen zoals vanzelf 
spreekt voor de bevolking van het hoogste belang is.
Aan den anderen kant moeten de overheidsorganen krachtig protes-
teren, indien de bezetter met zijn requisities te ver gaat: dit behoeft 
echter nog geen reden te zijn om hun tussenkomst bij de requi-
reringen te weigeren; die tussenkomst immers blijft niet minder 
nodig, want juist daardoor kan den bezetter getoond worden, dat 
hij meer heeft geëist dan gegeven kan worden.
Er mag alleen worden gerequireerd ten behoeve van het bezettings-
leger, dus niet ten behoeve van de vloot of van niet op Nederlands 
grondgebied staande delen van het vijandelijke leger dan wel van 
‘s lands bondgenoten (zie ook punt 25).
Requisities van de nijverheid (machines en grondstoffen) zijn dus 
alleen geoorloofd, in zoverre de betrokken fabrieken en werkplaat-
sen in het bezette gebied zelf zijn gelegen en uitsluitend werken ten 
behoeve van het bezettingsleger.
De requisities mogen slechts geschieden met machtiging van den 
bevelhebber in de bezette plaats. Dit betekent niet, dat geen enkele 
requisitie zou mogen plaats hebben, indien daarvoor geen uitdruk-
kelijke machtiging van dien bevelhebber kan worden getoond; wel 
echter volgt daaruit, dat de bevelhebber te allen tijde verantwoor-
delijk is voor alle requisities, welke door troepen onder zijn bevel 
worden verricht.
In het algemeen moeten de overheidspersonen trachten te verkrij-
gen, dat de requisities op regelmatige wijze plaats vinden. Zij zul-
len zich daartoe, indien nodig, met de troepenchefs in verbinding 
moeten stellen en er bij deze op aandringen, dat de requisities door 
behoorlijk gemachtigde intendance-officieren en niet door de eerste 
de besten officier geleid worden.
Vooreerst zal overleg tussen de inheemse overheid en de bevelheb-
bers van het vreemde leger nodig zijn omtrent de lasten, welke in 
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verband met de hulpmiddelen van de plaats aan de bewoners kunnen 
worden opgelegd. Het kan nu zijn, dat de requisities rechtstreeks 
door de militaire bevelhebbers bij de bevolking plaats hebben; het 
is wenselijk, dat in dat geval het gemeentebestuur aanwijzingen 
geeft omtrent de wijze, waarop de lasten over de bewoners dienen 
te worden verdeeld. Is echter de militaire overheid bereid in over-
leg met de inheemse overheid te handelen, dan zal waarschijnlijk 
een andere weg worden bewandeld; de militaire overheid zal van 
de gemeente zelf de levering van zekere hoeveelheden eisen en de 
gemeente zal een en ander weer moeten requireren van de bewoners.
De gemeentebesturen moeten alles doen wat in hun macht is om 
te verkrijgen dat, zoo niet contant betaald wordt, dan toch ont-
vangbewijzen worden afgegeven. Deze bewijzen zijn nodig, opdat 
later het bedrag der gedane requisities kan worden vastgesteld en 
de vergoedingen kunnen worden uitbetaald. De bewijzen moeten 
worden afgegeven, zowel in geval van rechtstreekse requisitie bij de 
bewoners als bij requisitie door de gemeente zelf. In het laatste geval 
behoudt de gemeente de bon; zelf geeft ze dan weer bons af aan de 
bewoners voor het door ieder hunner geleverde. De gemeentebe-
sturen zullen dienen te overwegen of hun middelen hun toestaan, 
de gemeentenaren schadeloos te stellen ook wanneer de bezetter 
nog geen vergoeding heeft uitbetaald. Bonnen of requisitiebewijzen 
moeten alle gegevens vermelden nodig om hoeveelheid en kwaliteit 
der goederen vast te stellen. De bonnen, door de vreemde mili-
tairen afgegeven, moeten worden ondertekend door een persoon, 
bevoegd om goederen te requireeren (zie boven).

25. Alle vervoermiddelen te land, te water en in de lucht, voorraden 
wapens en alle soorten van munitie kunnen door den bezetter in 
beslag worden genomen, zelfs indien zij aan bijzondere personen 
toebehoren, maar moeten worden teruggegeven. De schadeloos-
stellingen worden bij de vrede geregeld.
Het doel, dat met de inbeslagneming wordt beoogd, zal niet slechts 
zijn, deze vervoermiddelen, wapens en munitie aan de beschikking 
van ieder ander te onttrekken, maar ook om dezelve voor eigen 
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krijgsverrichtingen aan te wenden. Opmerking verdient echter, 
dat de bezetter het recht mist zich de in beslag genomen goederen 
definitief toe te eigenen; hij mag ze niet als zijn eigendom beschou-
wen, dus b.v. ook niet verkopen. Wel kunnen deze goederen worden 
vernield, indien de bezetter dit nodig oordeelt om te voorkomen, 
dat zij in handen van zijn tegenstander vallen.

VI. RECHTEN EN PLICHTEN MET BETREKKING 
TOT EIGENDOMMEN VAN DEN STAAT EN VAN 
PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN

26. De vijand mag in het bezette gebied in bezit nemen alle roeren-
de Staatseigendommen, welke van zodanige aard zijn, dat zij voor 
de krijgsverrichtingen kunnen dienen. Hieronder vallen het gerede 
geld, de fondsen en de invorderbare waarden, de wapendepots, de 
vervoermiddelen, de magazijnen en voorraden van oorlogsbehoef-
ten, enz., alle voor zover behorende aan den Staat. Deze vormen 
de zogenaamde wettige buit.

27. De bezetter is bevoegd om ten aanzien van arsenalen, kazer-
nes, kanalen, enz. kortom ten aanzien van alles wat direct met de 
krijgsverrichtingen in verband kan staan, te handelen, zoals zijn 
belang meebrengt.
Ten opzichte van de andere openbare gebouwen, onroerende eigen-
dommen, bossen en landbouwondernemingen, toebehorende aan 
den Staat, mag de bezetter zich slechts beschouwen als beheerder 
en vruchtgebruiker. Hij moet het grondkapitaal dier eigendom-
men in stand houden en die beheren overeenkomstig de regelen 
van het vruchtgebruik.

28. De eigendommen der gemeenten, met inrichtingen, gewijd aan 
openbare erediensten, aan weldadigheid en aan het onderwijs, aan 
de kunsten en wetenschappen, ook al behoren deze aan den Staat, 
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moeten worden behandeld op gelijken voet als particulier eigendom.
Alle inbeslagnemingen, opzettelijke vernieling of beschadiging van 
dergelijke inrichtingen, van geschiedkundige monumenten, van 
werken van kunst of wetenschap is verboden. Daartegen zal moe-
ten worden geprotesteerd.
Aan het bezettingsleger zal de bevoegdheid niet ontzegd kunnen 
worden, deze genoemde eigendommen, indien het volstrekt no-
dig is, voor militaire of bestuursdoeleinden in gebruik te nemen.
Voor zover het niet-Staatseigendom betreft, kan zulks slechts langs 
de weg van requisitie - tegen schadevergoeding - geschieden. 

VII BELASTINGEN EN CONTRIBUTIES

29. Indien de bezetter in het bezette grondgebied de belastingen, 
rechten en tollen heft, ten bate van den Staat vastgesteld, doet hij 
dit zoveel mogelijk volgens de geldende regelen voor de grondslagen 
en de verdeling, en daaruit vloeit voor hem de verplichting voort, 
om te voorzien in de kosten van het bestuur van het bezette gebied 
in dezelfde mate als de wettelijke Regering daartoe verplicht was.
Het is in den oorlog gebruikelijk, dat de bezetter aan de bevolking 
van het bezette gebied de betaling oplegt van buitengewone lasten 
in geld; men spreekt hier, in tegenstelling tot de gewone belastin-
gen, van buitengewone heffingen of contributies. Zij kunnen slechts 
geëist worden om de bezetter in staat te stellen te voorzien in de 
buitengewone onkosten, welke het bestuur van het land vereist, of 
om te voorzien in de behoeften van het bezettingsleger.
Deze contributies mogen niet ten doel hebben de kas van het 
vreemde land te stijven (voorlopige oorlogsschattingen); evenmin 
is het de bedoeling de kosten, welke nodig zijn ter voorziening in 
de behoeften van het bezettingsleger ten laste van de inwoners des 
lands te brengen. Indien het echter in verband met de krijgsver-
richtingen onmogelijk is, de voorziening op normale wijze van het 
eigen land uit te doen plaats hebben, dan neemt de bezetter zijn 
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toevlucht tot requisities. In dit geval kan de vreemde autoriteit 
buitengewone heffingen gelasten om uit de opbrengst daarvan de 
gerequireerde goederen contant te kunnen betalen. Gevolg daar-
van is, dat de lasten niet drukken alleen op hen, die toevallig in 
het bezit zijn der benodigde goederen, maar regelmatig over de 
ingezetenen verdeeld worden.
Geen heffing geschiedt, dan krachtens een schriftelijk bevel en onder 
verantwoordelijkheid van een bevelvoerend generaal. In den regel 
zal de heffing niet rechtstreeks door den bezetter van de ingezete-
nen zelf geschieden, maar zal aan de gemeente het opbrengen van 
een bepaalde geldsom worden gelast; het gemeentebestuur zal zich 
alsdan voor de noodzakelijkheid geplaatst zien, het vereiste geld 
bijeen te brengen op de wijze, die het geschiktst voorkomt. Dit zal 
b.v. kunnen geschieden door een lening of door een buitengewone 
omslag over de ingezetenen; wellicht zal een lening aangegaan wor-
den en het geld tot aflossing der lening en tot rentebetaling door 
verhoging der belastingen worden gevonden.
De gemeentebesturen zullen het mogelijke moeten doen om te 
waken, dat niet meer geëist wordt dan de gemeente naar redelijk-
heid kan opbrengen, en dat de verdeling over de inwoners zoveel 
mogelijk naar draagkracht geschiedt. Medewerking van die bestu-
ren en van de ambtenaren der belastingen is daartoe noodzakelijk.

VIII INDIENEN VAN RECLAMES EN KLACHTEN

30. Ingeval een deel van ons land door vreemde troepen zou wor-
den bezet, bestaat de mogelijkheid, dat een vertegenwoordiger van 
een neutrale mogendheid, die de bescherming der Nederlandsche 
onderdanen in het door den vijand bezette gebied op zich heeft 
genomen, aanwezig is in de standplaats van de militaire of burger-
lijke autoriteit, die het bestuur over het bezette gebied uitoefent, 
of althans bereikbaar is. Deze diplomatieke vertegenwoordiger is 
dan belast met de behartiging van de belangen van de bewoners 
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van het bezette gebied. Overheden en particuliere personen kun-
nen zich tot hem wenden, indien zij menen dat de bezetter zijn 
macht overschrijdt of zich niet houdt aan’ de bepalingen van de 
betrokken verdragen, dan wel om andere klachten in te dienen, de 
bezetting betreffende.

IX RICHTSNOER VOOR DE DOOR AMBTENAREN 
TE VOLGEN GEDRAGSLIJN

31. In het door den vijand bezet gebied zijn de Nederlandsche amb-
tenaren volkenrechtelijk niet verplicht hunne functies te blijven uit-
oefenen. Wel zijn zij onder deze omstandigheden gehouden, aan de 
bevelen van de Nederlandse Regering zoveel als doenlijk is gevolg te 
geven. Bij de uitvoering van hun taak, in het bijzonder voor zover 
deze rechtstreeks verband houdt met de hierboven vermelde bepalin-
gen, zullen zij ieder ogenblik kunnen komen te staan voor ernstige 
moeilijkheden, waarin zij zelfstandig en dikwijls onmiddellijk moeten 
beslissen; daarbij zullen zij handelen naar de volgende beginselen.
De reden, dat ambtenaren in functie blijven is deze, dat dit in het 
belang is van de bevolking; het nadeel, dat zij daardoor mede het 
belang van den bezetter dienen, is in het algemeen geringer dan het 
grotere nadeel, dat voor de bevolking zou voortvloeien uit het niet 
meer functioneren van het eigen bestuursapparaat. Indien echter 
de ambtenaar, door in functie te blijven, zodanige diensten aan den 
vijand zou bewijzen, dat deze groter kunnen worden geacht dan 
het nut, dat voor de bevolking aan zijn aanblijven is verbonden, 
dan zal hij zijn post moeten verlaten.
Voor zover het spoorwegpersoneel niet van zijn Directie - ingevolge 
aanwijzingen van den Directeur van den Etappen-en Verkeersdienst 
- opdracht heeft ontvangen zijn post te verlaten, zal dit personeel 
aanvankelijk in dienst blijven. Het zal echter hardnekkig moeten 
weigeren, troepen, munitie of oorlogsma terieel van den vijand te 
vervoeren.
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Rechterlijke organen zullen zo lang in functie blijven; zij zullen 
echter hun werkzaamheden staken, indien de vijand hen mocht 
willen dwingen recht te spreken in naam van een anderen soeverein.
Ambtenaren van den Rijks- en van den Provincialen waterstaat en 
ambtenaren in dienst bij waterschappen, veenschappen en veen-
polders zullen hun medewerking moeten weigeren en desnoods 
hun post moeten verlaten, indien hun blijkt, dat de vijand, mede 
dank zij hun werkzaamheden, het water aanwendt ten nadele van 
de Nederlandsche krijgsverrichtingen.
Gemeente-ambtenaren zullen hun medewerking moeten weige-
ren en desnoods hun post moeten verlaten, indien de vijand hun 
werkzaamheden opdraagt die klaarblijkelijk de bedoeling hebben 
zijn oorlogvoering te begunstigen; ook al zouden die werkzaamhe-
den overigens tot de normale taak van de betrokken ambtenaren 
behoren. Men denke hierbij b.v. aan het verzamelen van gegevens 
betreffende personen in het bezette gebied, die in de termen val-
len om door de Nederlandsche Regering in werkelijke dienst te 
worden geroepen.
In het algemeen kan worden gezegd, dat ambtenaren hun taak 
moeten neerleggen wanneer het hun door de vijandelijke autori-
teit onmogelijk wordt gemaakt die taak te blijven vervullen in het 
belang van de eigen bevolking en op een wijze, die verenigbaar is 
met de trouw aan het eigen land.
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COMMENTAAR OP DE „AANWIJZINGEN, IN 
GEVAL VAN EEN VIJANDELIJKEN INVAL“,

vastgesteld door de Raad van Ministers in Mei 1937

Kennisneming en naleving van dit, van de meest bevoegde zijde 
verstrekte commentaar op de “Aanwijzingen” der Regering van 
Mei 1937 wordt iedere Nederlandschen ambtenaar dringend 

aanbevolen.

1. Het Koninkrijk der Nederlanden bevindt zich nog steeds in staat 
van oorlog met Duitsland. De bezetting van een gedeelte van het 
Rijksgebied brengt in deze verhouding geen wijziging.

2. De aanwijzingen betreffende de houding, aan te nemen door de 
bestuursorganen van het rijk, de provincie, de gemeenten, water-
schappen, veenschappen en veenpolders, alsmede door het daarbij 
in dienst zijnde personeel en door het personeel in dienst bij spoor-
en tramwegen, in geval van een vijandelijke inval, vastgesteld door 
den Raad van Ministers in Mei 1937, zijn onverminderd van kracht.
De analoge toepassing dezer aanwijzingen voor de in vele opzichten 
gewijzigde omstandigheden vereist nadere toelichting.

3. Krachtens de ook door Duitsland getekende Conventie van Den 
Haag, waarin is opgenomen het Landoorlogreglement, blijft tijdens 
een bezetting de soevereiniteit van de Staat, wiens gebied bezet is, 
over dat gebied rechtens onaangetast, en behouden de overeenkom-
stig Grondwet en wet in functie zijnde hoogste staatsorganen hun 
wettig overheidsgezag daarover, ook al kan dat tijdelijk niet worden 
uitgeoefend. De Koningin en Hare regering hebben derhalve rech-
tens haar gezag over de Nederlandse onderdanen en het Nederlands 
bestuursapparaat behouden, ofschoon deze zich in de feitelijke 
macht van den vijand bevinden. Deze dubbele verhouding brengt 
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uiteraard moeilijkheden mede, vooral voor het bestuursapparaat. 
Krachtens haar grondwettig gezag kan de Nederlandsche regering 
aan de ambtenaren aanwijzingen blijven geven ter bepaling van de 
grenzen, welke deze bij hun ambtsuitoefening niet zullen mogen 
overschrijden, indien zij zich niet aan landverraad of schending van 
hun ambtsplicht willen schuldig maken. De ambtenaren hebben 
zich principieel aan die aanwijzingen te houden en een beroep op 
overmacht zal daartegenover slechts bij hoge uitzondering opgaan.
De aanwijzingen namens de Nederlandsche Regering gedaan door 
de radio hebben evenzeer rechtskracht, voor zover zij bij behoorlijke 
plichtsvervulling kunnen worden geacht ter kennis te zijn gekomen 
van hen voor wie ze bedoeld zijn.

4. De rechtskracht der aanwijzingen sub 2 en 3 kan door vertoog 
of bevelen van den bezetter niet worden aangetast.

5. In het bijzonder dient op het navolgende te worden gelet:
a. Terwijl de Nederlandsche bestuursorganen en ambtenaren zich 

hebben te onthouden van het in hun functie doen of nalaten 
van handelingen met de bedoeling de Duitse oorlogvoering 
te benadelen, mogen zij op geen enkele wijze medewerken om 
deze oorlogvoering te BEVORDEREN.

b. De bestuursorganen mogen niet worden ingeschakeld ten be-
hoeve van de Duitse oorlogvoering.Iedere maatregel, welke de 
strekking heeft deze oorlogvoering te bevorderen moet wor-
den geweigerd. Medewerking mag alleen worden verleend in 
het belang van de bevolking, ter verzachting van de gevolgen 
van het oorlogsleed of om de gelijkmatigheid van den druk 
daarvan te bevorderen.

c. Het in de bedoelde “Aanwijzingen” aanbevolen middel om 
zijn ambt neer te leggen, in geval er een conflict ontstaat over 
de toepassing der in a en b genoemde beginselen, zal in vele 
gevallen niet meer deugdelijk zijn, nu er zo vaak anderen be-
reid zijn gebleken de opengevallen plaatsen in te nemen, en 
gehoorzaam de aanwijzingen van den vijand op te· volgen. In 
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stede hiervan behoort de in conflict geraakte ambtenaar de 
uitvoering van de bevolen maatregel te weigeren, terwijl hij 
overigens zijn normale bezigheden zo lang mogelijk plichts-
getrouw blijft vervullen. Eerst bij ontslag zal hij zijn post mo-
gen verlaten.

6. 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 or der 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.

7. De navolgende van Duitse zijde getroffen algemene maatregelen 
hebben betrekking op de inschakeling van het Nederlandse oor-
logspotentieel in de Duitse oorlogvoering.

a. De “Arbeitseinsatz”
Medewerking is dus verboden aan:

1.  Inschakeling der arbeidsbeurzen (gewestelijke arbeidsbureaus) 
ten behoeve van de Duitse oorlogsmachine.

2.  Het verstrekken van gegevens hiervoor uit bevolkingsregisters.
3.  De medewerking van de distributiediensten om de aan-

melding van de arbeidsdienstplichtigen der verschillende 
jaarklassen te controleren c.q. het inhouden der distributie- 
bescheiden bij niet-aanmelding.

4.  Het inschakelen van de Nederlandse politie voor het opsporen 
van Nederlandsche arbeiders, die weigeren in in Duitsland 
of elders te gaan werken.

b. De vordering van goederen en grondstoffen
Het Landoorlogreglement staat requisities - ook van de gemeenten 
- alleen toe ten behoeve van het bezettingsleger. Deze grens mag dus 
niet worden overschreden. Medewerking is dus verboden aan: de 
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uitvoering van verordeningen, die deze vordering anders of verder 
gaande regelen, tenzij deze uitvoering ALLEEN strekt tot verzach-
ting van het oorlogsleed of bevordering van een gelijkmatige druk 
over de gehele bevolking.

c. Het nemen van gijzelaars als dwangmaatregel. Medewerking is 
dus verboden aan: de opsporing en gevangenneming van gijzelaars.

d. Het in militaire dienst nemen van Nederlandsche onderdanen.
Medewerking is dus verboden aan: Iedere handeling die deze in-
dienstneming bevordert of mogelijk maakt.

8. Volkenrechtelijk zijn de bezettingsautoriteiten VERPLICHT 
het in het bezette gebied geldende recht te eerbiedigen, behoudens 
volstrekte verhindering.
Daarnaast is de bezetter eerbiediging van de eer, de gezinsbanden, 
de godsdienstige overtuiging en de uitoefening van de erediensten 
voorgeschreven.
Deportatie van bewoners van het bezette gebied naar Duitsland 
of elders buiten Nederland om daar te werken is lijnrecht in strijd 
met de uitdrukkelijke beperkingen door het Landoorlogreglement 
gesteld aan de bevoegdheid van den bezetter tot het vorderen van 
diensten. Ook deportatie als straf of als dwangmiddel is niet ge-
oorloofd, immers, een door het oorlogsrecht nergens toegelaten 
inbreuk op het geldende recht of op de onaantastbaarheid van de 
menselijke persoonlijkheid.
De verordeningen ten opzichte van de Joden missen dan ook ie-
dere rechtsbasis.
Medewerking is dus verboden aan de uitvoering dezer verordenin-
gen met name ten aanzien van het opsporen en gevangen nemen 
van Joden.

9. In de naleving van bovengenoemde aanwijzingen zijn in den loop 
van de bezetting zeer ernstig tekorten ontstaan, deels als gevolg van 
het binnendringen in het bestuursapparaat van elementen, die zich 
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aan de zijde van de vijand hebben geschaard, deels doordat amb-
tenaren, die het voorbeeld had dan moeten geven, zich hun plicht 
niet bewust zijn geweest, deels doordat de langdurige bezetting, 
het gebrek aan onderling contact en de voortdurende propagan-
da van beginselen die aan de juiste opvattingen contrair zijn, het 
vasthouden aan hetgeen landstrouw van het bestuursorgaan, den 
ambtenaar en den burger vraagt, hebben verzwakt. Het is nodig, 
dat men zich zijn plicht weder helder voor ogen stelt.

10. De verantwoordelijkheid voor de opvolging der gegeven aan-
wijzingen rust op ieder bestuursorgaan en iedere ambtenaar AF-
ZONDER LIJK en PERSOONLIJK.
Een onjuiste opvatting van de gegeven aanwijzingen door een hoger 
geplaatste, of een door dezen in strijd met die aanwijzingen gegeven 
opdracht, ontslaat den lager geplaatste niet van zijn plicht en zal 
NIET als verontschuldiging kunnen worden aanvaard.
Evenmin zal men zich kunnen beroepen op het ongetwijfeld laak-
bare feit, dat de vooraanstaande Nederlandsche ambtenaren, die 
in functie zijn gebleven, hebben nagelaten aan een juiste houding 
op dit gebied voorbeeld en leiding te geven.
leder zal voortdurend de hem opgedragen taak zelf aan geweten, 
wet en de hem door zijn wettige Regering gegeven aanwijzingen 
hebben te toetsen.

Mei 1943



Rob Bakker

Landoorlogreglement en 
Aanwijzingen

Waar ambtenaren zich aan moesten houden tijdens  
de Duitse bezetting…

Ambtenaren negeerden de Grondwet, het Oorlogsreglement, de Aanwij-
zingen en het Commentaar op de Aanwijzingen. Het stond er allemaal in, 
zowel in de Aanwijzingen (1937) in geval van een vijandelijke inval en be-
zetting, in het internationale Landoorlogreglement (1907) en in de Neder-
landse Grondwet: het is niet toegestaan een onderscheid te maken naar ras 
of religie, een verbod op roof en deportatie van burgers of een groep bur-
gers. Al deze wetten werden overtreden door alle Nederlandse ambtenaren. 
Om te beginnen tekenden alle ruim tweehonderdduizend ambtenaren een 
niet-Jood verklaring. Dit was de eerste massale discriminerende handeling 
van de Nederlandse overheid in het eerste halfjaar van de bezetting. Geen 
enkele ambtenaar weigerde. Daarna werden de Joden uit overheidsdienst 
ontslagen, tegen artikel 5 van de Grondwet in. Vervolgens werden ze 
succesvol geregistreerd, beroofd (tegen de Aanwijzingen in), geïsoleerd en 
gedeporteerd; tegen het Landoorlogreglement, Grondwet en Aanwijzingen 
in. De overheid in Londen zweeg aanvankelijk. Pas in oktober 1943 kwam 
er in een Commentaar op de Aanwijzingen een verbod om mee te werken 
aan de deportaties van de Joden, met naam en toenaam genoemd. Dit 
Commentaar werd eveneens massaal genegeerd waarna nog 16.000 Joden 
werden gedeporteerd. Alle ambtenaren bij landelijke, regionale en lokale 
overheden, bij de bevolkingsregisters en de gemeentepolitie en de spoorwe-
gen deden hun dodelijke papieren werk met als argument dat men op zijn 
post wilde blijven in het landsbelang. Ten koste van de Joodse bevolking, 
die klaarblijkelijk geen onderdeel vormde van ‘s lands belang.

In deze uitgave zijn alle relevante reglementen en aanwijzingen integraal 
opgenomen en vormen hiermee de onontbeerlijke bijlage bij Boekhouders 
van de Holocaust van Rob Bakker.


