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De medeplichtigheidsconstructie
Herinneringen aan het proces tegen Iwan Demjanjuk

Johannes Houwink ten Cate

Tot de maatschappelijke taken van het riod, en later het niod be-
hoort traditioneel de dienstverlening aan Justitie. Die begon vlak 
na de oprichting, toen het door het instituut verzamelde materiaal 
in de regel werd doorgegeven aan de instanties van de Bijzondere 
Rechtspleging. 

Een eerste hoogtepunt in deze voor een onderzoeksinstituut 
bijzondere relatie, was de betrokkenheid op de achtergrond van 
adjunct-directeur Dolf Cohen bij de Haagse strafzaak tegen de 
Höhere ss- und Polizeiführer en Generalkommissar für das Si-
cherheitswesen Hanns Albin Rauter in 1948. In het Berlin Do-
cument Center van de Amerikaanse bezettingsautoriteiten had 
Cohen brieven gevonden van Rauter, Himmlers vertegenwoordi-
ger in bezet Nederland, aan Reichsführer-ss Heinrich Himmler. 
Daarin betoonde Rauter – de chef van politie en de ss, onderge-
schikt aan Himmler maar ook aan de Rijkscommissaris voor be-
zet Nederland, Arthur Seyss-Inquart – zich een fervent en  ijverig 
antisemiet voor wie de deportaties niet snel genoeg konden gaan. 
De vondst van deze brieven was van eminent belang, voor de 
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strafzaak, maar ook voor het prestige en de toekomst van het in-
stituut, dat in 1948 werd geconfronteerd met het eerste Haagse 
opheffingsbesluit. 

Maar er waren meer hoogtepunten in de samenwerking met 
Justitie. Bijvoorbeeld de rapportage van riod-onderzoeker Ben 
Sijes voor het proces tegen Adolf Eichmann in Jeruzalem (1961). 
De medewerking van onderzoeker Hans van der Leeuw in 1964 
aan het proces in München tegen Wilhelm Harster, Willi Zöpf 
en Gertrud Slottke (alle drie in de oorlog betrokken bij de depor-
tatie van Nederlandse Joden) en het zeer memorabele optreden 
van Ton Zwaan in januari 2004 in de strafzaak tegen de voorma-
lige president van Servië, Slobodan Milosevic, waren eveneens 
van groot belang. 

Iwan Demjanjuk
Het laatste voorbeeld van samenwerking tussen het niod en 
Justitie dateert van 2010. In dat jaar was Regina Grüter getui-
ge-deskundige in de precedentloze strafzaak tegen Iwan (John) 
Demjanjuk in München. Haar verklaring over de transportlijsten 
Westerbork-Sobibor toonde aan dat in Sobibor tienduizenden Jo-
den waren vermoord toen Demjanjuk daar werkte. De veroorde-
ling van Demjanjuk maakte het mogelijk om tegen de inmiddels 
hoogbejaarde kampbewakers Oskar Gröning en Reinhold Ham-
mel strafzaken te voeren.

Bij strafzaken als deze is de eerste vraag die door de media 
altijd wordt gesteld: waarom nu pas? Waarom heeft de Duitse 
justitie er zo lang over gedaan om weer een Holocauststrafzaak 
te voeren? Dat is een terechte vraag, want in totaal hebben vol-
gens historicus Dick de Mildt in de Bondsrepubliek minder dan 
duizend strafzaken plaatsgevonden tegen verdachten van mede-
plichtigheid aan de moord op miljoenen Joden.

In de zaak tegen Demjanjuk werd het begrip medeplichtig-
heid ruimer geïnterpreteerd dan voorheen. Zijn veroordeling was 
gebaseerd op de redenering dat dienstdoen in een vernietigings-

Niod boek 3.indd   100 08-04-20   17:05



de medeplichtigheidsconstructie

101

kamp per se medeplichtigheid aan moord betekende. Demjanjuk 
stierf in 2012 in een verpleegtehuis voordat zijn zaak in hoger 
beroep was behandeld, maar deze ruimere opvatting van mede-
plichtigheid werd in 2016 in een uitspraak inzake het proces te-
gen de zogeheten ‘boekhouder van Auschwitz’, Oskar Gröning, 
door het Bundesgerichtshof goedgekeurd.

Mijn persoonlijke bemoeienis met deze strafzaak begon in de 
late zomer van 2008, toen mijn toenmalige collega Hans de 
Vries, de Holocaustoverlevende Jules Schelvis en ik een e-mail 
ontvingen van een Duitse oud-rechter, Thomas Walther, die 
als medewerker van de Zentrale Stelle der Landesjustizverwal-
tungen een aanklacht opstelde tegen de inmiddels hoogbejaarde 
Demjanjuk. De beklaagde was, nadat hij in 1993 inzake Tre-
blinka door het Israëlische hooggerechtshof vanwege twijfel over 
zijn identiteit was vrijgesproken, zojuist voor de tweede keer de 
Amerikaanse nationaliteit ontnomen. Blijkbaar had de regering 
van de Bondsrepubliek zich bereid verklaard deze strafzaak te 
laten voeren, nu wegens Demjanjuks werk in Sobibor in 1943. 
De Zentrale Stelle in Ludwigsburg, die in 2008 vijftig jaar be-
stond, is van oudsher de centrale Duitse instantie waar dit type 
aanklachten wordt voorbereid. In een later stadium wordt de 
aanklacht bewerkt door de officier van justitie die de zaak gaat 
voeren. In dit geval was het een officier van justitie in München, 
want in dat rayon had Demjanjuk het laatst verbleven, in een 
kamp voor ‘displaced persons’, voordat hij naar de Verenigde 
Staten emigreerde. 

De Zentrale Stelle in Ludwigsburg was tijdens de voorberei-
ding op zoek naar Nebenkläger, dat wil zeggen naar eerstegraads 
nabestaanden van de slachtoffers, die bereid zouden zijn om als 
civiele partij in dit Duitse strafproces op te treden. Het was toen 
al duidelijk dat het hier ook om een vorm van internationaal straf-
recht zou gaan, want de in Oekraïne geboren Demjanjuk zou in 
München terechtstaan als een ambtenaar van de Duitse staat op 
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verdenking van medeplichtigheid aan moord op, in het bijzonder, 
(Duitse) Joden uit bezet Nederland. 

Nebenkläger
In maart 2009 werd Demjanjuk door de Verenigde Staten aan 
Duitsland uitgeleverd. Met die uitlevering was de strafzaak een 
politieke onvermijdelijkheid geworden, hoewel formeel de recht-
bank in Duitsland beslist of een aanklacht wordt toegelaten en 
inderdaad een zaak wordt gevoerd. 

Toen dat was gebeurd, verschenen er twee dames op het to-
neel, die achteraf bezien meer dan wie dan ook deze zaak hebben 
vormgegeven en gewonnen: te weten Jetje Manheim en Rozette 
Kats van de Nederlandse Stichting Sobibor, die door Schelvis 
was opgericht. Via deze stichting werden, naast Jules Schelvis, 
meer dan twintig kinderen van Sobiborslachtoffers gevonden die 
Nebenkläger wilden zijn. Op de eerste procesdag al werden zij 
ondervraagd in de rechtbank naar hun relatie met de slachtoffers 
van Sobibor. Hun verklaringen waren ontroerend. Een van hen 
had een brief van zijn moeder bij zich. Een ander bezat hoege-
naamd niets van haar vader, zelfs niet één foto. Deze Nebenklä-
ger wisten toen niet dat de advocaat van de verdachte, Ulrich 
Busch, binnenskamers in twijfel had getrokken of hun familie 
wel werkelijk in Sobibor was vermoord.

De Duitse media kozen echter vanaf de eerste dag de kant van 
de Nebenkläger, die werden bijgestaan door acht Duitse advoca-
ten onder leiding van professor Cornelius Nestler van de Keul-
se universiteit. Op een later moment trad ook de Amsterdamse 
advocaat Manuel Bloch toe tot dit team. Maar hun emotionele 
begeleiding kwam van Jetje en Rozette en van hun collega’s van 
Joods Maatschappelijk Werk, die deze zware taak samen schijn-
baar moeiteloos tot een goed einde wisten te brengen.

De strafzaak zelf bleef uitermate spannend, want er waren 
genoeg onzekerheden. Niet alleen hanteerde men de ruimere 
opvatting van het misdrijf medeplichtigheid – aanwezigheid als 
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kampbewaker was voldoende om medeplichtig te zijn aan moord 
– maar ook ging het om een zeer oude verdachte, om een mogelijk 
vervalste ss-identiteitskaart (deze werd echt bevonden), over een 
detacheringslijst (eveneens echt bevonden) en om een getuige, 
Ignat Danilchenko, die inmiddels niet meer in leven bleek te zijn.

De dag van het vonnis in mei 2011 was even ontroerend als de 
eerste dag. Eindelijk kreeg Demjanjuk zijn straf. Van de stokoude 
verdachte werd verlangd dat hij ging staan (hij had twee jaar lang 
niet terechtgestaan maar ‘terechtgelegen’). Hij moest horen hoe 
de voorzittende rechter Ralph Alt in 2011 vonnis wees over een 
misdaad die in 1943 was gepleegd. Het oudste slachtoffer van die 
moord was een in 1848 geboren man, en die man, ‘meneer Dem-
janjuk, had het verdiend om in eer en waardigheid in zijn eigen 
bed te sterven.’

Demjanjuk werd veroordeeld voor zijn werk in Sobibor, maar 
bij de vermelding van de transporten uit bezet Nederland werden 
ook steeds de namen genoemd van de vermoorde vaders en moe-
ders van de Nebenkläger. Iedere keer dat rechter Alt een van die 
namen uitsprak, sloeg een golf van emoties door de ruimte met 
nerveuze en vermoeide Nebenkläger.

De nieuwe medeplichtigheidsconstructie, zoals die door Thomas 
Walther is bedacht, heeft zichzelf inmiddels bewezen. De ver-
dedigers van de verdachten hebben weinig verweer. In dit type 
strafzaken is er nog geen vrijspraak geweest. Maar er is ook een 
keerzijde: doordat de rechtbank de zaak tegen Hubert Zafke we-
gens Auschwitz heeft vertraagd is hij komen te overlijden. De 
zaak tegen Hans H. wegens Mauthausen is na vertraging gestopt, 
omdat hij inmiddels echt te ziek is geworden om terecht te staan. 
In beide gevallen waren er slachtoffers uit bezet Nederland en 
dus ook potentiële Nederlandse Joodse en niet-Joodse Neben-
kläger. En die vertragingen zijn ontstaan, omdat er nog steeds 
Duitse rechters zijn, die liever geen Holocaustverdachten in hun 
beklaagdenbank zien. 
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Verder lezen:
Dick de Mildt, In the Name of the People. Perpetrators of Genocide 
in the Reflection of their Post-War Prosecution in West-Germany. The 
‘Euthanasia, and ‘Aktion Reinhard’ Trial Cases (Den Haag 1996).
M. Bloch, J. Houwink ten Cate en H.G. van der Wilt, ‘Íwan 
Demjanjuk voor de Rechtbank,’ in: Nederlands Juristenblad 85, 44/45 
(2010).
De belangrijkste Duitse processtukken inzake Demjanjuk, Gröning, 
Hammel en Zafke staan op de websites van de advocaten van de 
Nebenkläger: www.nebenklage-sobibor.de en www.nebenklage-
auschwitz.de.
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