
EFFECT OP DE PUBLIEKE OPINIE

Dat dit geschied is, zien wij in de eerste plaats als uitvloeisel van het feit
dat begin '43 binnen het Reichskommissariat beseft werd dat men zich in
Ommen en vooral in Heerte inderdaad vergrepen had aan gevangenen van
de Nederlandse iustitie. Gelijk reeds gezegd: het was een Duits belang dat zich
geen ernstige verstoringen voordeden in de Nederlandse rechtspraak; elke
arrestatie zou nieuwe onrust wekken. Welwas een collectieve actie als door
Wassenbergh op touw gezet, aan de bezetter hoogst onwelkom maar
Seyss-Inquart zal uit het betrekkelijk gering aantal ondertekeningen onder
het adres naar aanleiding van het ontslag van Viehoff en Wedeven wel ge-
concludeerd hebben, dat hij vooreerst niet bevreesd hoefde te zijn voor het
herstel van iets dat op een eenheidsfront der rechterlijke macht leek.

*

Wat was het effect op de publieke opinie?
Er deden, zoals al weergegeven, in maart' 43 'duizend-en-één geruchten

over Ommen' de ronde. Deze kwamen, dat is duidelijk, in eerste instantie
uit de kring van ontslagen gevangenen die na hun ontslag zeker niet allen
gezwegen zullen hebben. Daarnaast mag men aannemen dat wat zich van
december '42 afbinnen de rechterlijke macht afspeelde, tot velen doordrong
die met leden van de rechterlijke macht in zakelijk of persoonlijk contact
stonden. Geruime tijd verliep evenwel voor in de illegale pers de eerste
berichten over de geschetste protestacties verschenen. wel werd het Leeu-
warder arrest van 25 februari begin april in Het Parool gememoreerd en
ditzelfde illegale blad reageerde ook vrij spoedig op het aan Viehoff en
Wedeven verleende ontslag ('Nu moeten de rechters staan achter mrs.
Viehoff en Wedeven; zij moeten weigeren recht te spreken zolang deze
twee niet hersteld zijn in hun ambt!"), maar de brief van 15 maart waarop
Wassenbergh en van Roijen om adhesie gevraagd hadden, verscheen eerst
bijna twee maanden later in Het Parool (10 mei '43), d.w.z. na de explosie
van de April-Meistakingen. Brede lagen van de publieke opinie zijn dan ook,
dunkt ons, althans vóór die stakingen niet door de actiesin rechterlijke kring
beroerd, anders gezegd: wij mogen die actiesniet beschouwen als een factor
die de geladenheid versterkte waarin zich de explosie der stakingen voordeed.
Als zodanig zien wij wèl drie andere gebeurtenissen: een in de volle
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