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ECONOMISCHE BERECHTING

De zaak ging voorlopig niet door. Het was Hitler zelf die door het plan
voor de Joodse werkkampen in West-Duitsland een streep haalde. 'Ommen'
(wij zullen die benaming maar aanhouden) stond leeg. Maar Diepgrond bleef,
de bewakers (in die tijd een man of honderd) bleven ook, en elke vrijdag-
middag verscheen er Schwier. Men had er, al bij al, een aangenaam bestaan.
Hoe kwam het nu dat, van de zömer van '42 af, in dat Duitse kamp ge-

vangenen opgesloten werden die door de Nederlandse rechter tot gevangenis-
straf veroordeeld waren en dus in eenNederlandse gevangenis hun strafhadden
behoren uit te zitten? Het antwoord luidt ten dele: er was in die Nederlandse
gevangenissen geen plaats meer.
Dat laatste was gevolg van twee factoren. Ten eerste werd een aanzienlijk

deel van de ruimte in die gevangenissen in beslag genomen door personen
die door de Duitsers gearresteerd waren, ten tweede was de criminaliteit in
Nederland vooral in de vorm van de 'normale' economische criminaliteit
(diefstal en dergelijke) en in de vorm van de 'bijzondere' (overtreding van de
distributie- en prijsbepalingen) zeer belangrijk gestegen. Op de achter-s
gronden en de omvang van die economische criminaliteit komen wij in ons
volgende deel terug; hier willen wij ten aanzien van de 'bijzondere' econo-
mische criminaliteit slechtsvermelden dat diegenen die in overtreding waren,
varieerden van tuinders die buiten de distributie om groente aan burgers
verkocht hadden, tot beroepsmisdadigers die 'kraken' hadden gezet in de
bureaus van de gemeentelijke distributiediensten of nagemaakte bonnen in
de handel gebracht; ook waren er 'handelaren' die op grote schaal bonnen
opkochten om ze met winst van de hand te doen of die hele transporten
organiseerden bijvoorbeeld van vlees dat afkomstig was van elandestien
geslachte koeien of varkens. Eind '40 al was er praktisch geen artikel waar
niet 'zwarte handel' in gedreven werd - door menigeen in de overtuiging
dat hij er nog een patriottische daad mee verrichtte ook, 'want'; zei men,
'wat we niet zelf verbruiken, gaat toch maar naar de Moffen.'
Deze situatie leidde natuurlijk tot grote bezorgdheid bij het Nederlandse

overheidsapparaat voorzover dat door middel van de distributie en de prijs-
beheersing wilde bevorderen dat elke Nederlander de hem toekomende
artikelen die 'op de bon' waren, levensmiddelen in de eerste plaats, kon aan-
schaffen. Die bezorgdheid leefde vooral bij Hirschfeld in zijn dubbele
kwaliteit van secretaris-generaalvan handel, nijverheid en scheepvaart en van
landbouwen visserij, maar ook bij de directeur-generaal van de voedsel-
voorziening, ir. S. L. Louwes, hoofd van het Rijksbureau voor de Voedsel-
voorziening in Oorlogstijd, en bij de Gemachtigde voor de Prijzen, mr. H. C.
Schokker. Deze laatste was NSB'er, maar in zijn dienst was de NSB slechts
zwak vertegenwoordigd. Trouwens, in het algemeen bevonden zich maar
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