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Episcopaat keurde goed dat men dan handelde alsof een 'gemengd huwelijk'
gesloten werd; de desbetreffende instructie aan de geestelijkheid ging even-
wel uitsluitend in het Latijn uit en werd later ook uitsluitend in die taal ge-
publiceerd.'

Grote moeite gaf men zich veelal om NSB'ers van de dwalingen huns
weegs te laten terugkeren. In Hoogkarspel (Noord-Holland), wellicht ook
elders, gelukte dat met allen: de pastoor ging er bij de betrokkenen op huis-
bezoek; uiteindelijk moesten dezen dan ten overstaan van hem in het bijzijn
van twee getuigen met een eed op het Evangelie het nationaal-socialisme
afzweren. Is dat veelvuldig geschied? Wij hebben er geen denkbeeld van.
Er trad bij vele katholieke NSB'ers een zekere verharding op; die uitte zich
ook daarin dat in verscheidene gevallen leden van de W A een katholieke
bcgraatplaais gingen bezetten teneinde een overleden katholieke 'kameraad'
aan wie de sacramenten onthouden waren, althans in gewijde aarde te begra-
ven. De instructies tot dergelijk gewelddadig optreden (dat in katholieke
kring telkens in hoge mate aanstoot wekte) gingen medio maart' 41 van de
secretaris van de Raad van Katholieken der NSB uit.

Wat moest nu gebeuren met niet-NSB'ers die lid waren van de Waffen-SS,
van het Vrijwilligerslegioen of van het Z.g. SS- Wachbataillon, een formatie
die in bezet Nederland allerlei Duitse militaire installaties maar ook de con-
centratiekampen bewaakte? En er kwam in '43 nog een vierde formatie bij :
de (eerste) Landwacht, een onder Rauter ressorterende 'territoriale organi-
satie voor de landsverdediging welke bestemd is voor de afweer van buiten-
landse of binnenlandse vijanden binnen Nederland." Medio september' 43
gingen de instructies van het Episcopaat uit." Ons wil het voorkomen dat wie
als niet-NSB' er lid was van een van die vier formaties, minstens evenveel
steun gaf aan het nationaal-socialisme als een NSB' er die lid was van 'de
Beweging' maar verder geen bijzondere activiteit ontplooide. Die NSB'er
was van de sacramenten uitgesloten, de leden van het Wachbataillon en van de
Nederlandse Landwacht konden daarentegen, zo werd bepaald, de sacra-
menten ontvangen, zij het niet in het publiek. Ten aanzien van de leden van

1 Tekst bij Stokman: Het verzet der Nederlandse Bisschoppen, p. 215. Er heeft zich een
enkel geval voorgedaan waarbij een zodanig 'gemengd huwelijk' toch in de kerk
gesloten werd: dan namelijk wanneer de partner die lid was van de NSB, wèl
belijdenis deed van het katholieke geloof. 2 VO 24/43 (Verordeningenblad, 1943,
p. II6-18). Deze 'Landwacht Nederland' werd in oktober '43 tot 'Landstorm
Nederland' herdoopt. In november werd de (tweede) 'Nederlandse Landwacht'
opgericht die niet een militaire maar een politionele taak kreeg. Ook zij ressorteerde
onder Rauter. 3 Tekst bij Stokman: Het verzet der Nederlandse bisschoppen, p.
283-86.
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