
'IN NAAM VAN HET RECHT'

één in het fort Spijkerboor bij Utrecht. Korte tijd later meenden de vijf
'fouten' onder de commissarissen der provincie dat voor ernstige over-
treders 'eine Deportation nach und das Verrichten von Zwangsarbelt in den be-
setzien Gebieten von Ost-Europa das angewiesene Mittel' zou zijn1 - Seyss-
Inquart wees dat denkbeeld af: het zou de 'Oostinzet' compromitteren.
Bovendien had de Reichskommissar toen in beginselal besloten, een strafkamp
in Nederland in te richten; daar moest een streng regime ingesteld worden,
'keine Sommerjrischen, daher auch entsprechendes Bewachungspersonal'; de Reichs-
kommissar dacht bij dat laatste aan het SS- Wachhataillon Nord- West dat al het
concentratiekamp Amersfoort bewaakte.ê
Dat strafkamp kwam niet aan de Dollard en evenmin in Spijkerboor - de

keuze viel op Ommen. Daar bevonden zich al barakken en daar was al
'entsprechendes Bewachungspersonal' aanwezig. 'De bedoeling was', deelde
Schrieke eind mei aan de procureurs-generaal mee, 'hier Joden onder te
brengen, doch het staat momenteel leeg."
Ommen zou niet lang leeg blijven. Haastig liet Schwier, weer viaWou-

denbergs staf, het aantal bewakers uitbreiden: van honderd werden het er
ca. tweehonderdvijftig.

*

Op woensdag 17 juni '42 zond Schrieke een circulaire ('zeer veel spoed') aan
de procureurs-generaal en de officierenvan justitie bij de rechtbanken waarin
hij hun meedeelde dat van de eerstvolgende maandag af 'personen, ver-
oordeeld wegens elandestien slachten en andere economische delicten',
naar Ommen gezonden konden worden, voorlopig alleen diegenen die
een gevangenisstraf van drie maanden of langer nog niet uitgezeten hadden."
Die personen bevonden zich dus op vrije voeten. Telegrafisch werd de
politie opgedragen, hen nu met spoed te arresteren en naar Ommen over
te brengen. Het waren er enkele honderden - niet voldoende om Ommen
te vullen. Trouwens, er was toen al door de Duitsers met Schrieke afge-
sproken dat niet alleenOmmen alsdetentie-oord zou worden gebruikt, maar
ook 'een paar Duitse kampen', d.w.z. kampen in Duitsland"; Ommen zou
dus tevens de functie van doorgangskamp krijgen.
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