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7

inleiding

Begrafenis

‘Herr, du bist unsere Zu�ucht für und für (Psalm 90)
Wir nehmen Abschied von unserem sehr geliebten Mann, Vater, 

Schwie ger vater, Gross- und Urgrossvater dr. jr. Hermann 
Conring, Land rat a.D. Er starb im 95. Lebensjahr.’

Deze advertentie stond op 11 februari 1989 in de Ostfriesische Zeitung.1 
De afscheidsdienst van Hermann Johannes Conring vond plaats op 

15 februari 1989, om 13.30 uur, in de Evangelische-Reformierte Kirche in 
Weener (Duitsland). Na de dienst volgde een kleine groep rouwende men-
sen de kist met het sto®elĳk overschot naar de begraafplaats bĳ de kerk. 
Conrings vrouw Elisabeth, en de kinderen Gesa, Adelgunde, Rembert, 
Warner, Enno en Frouwa en hun gezinnen waren bĳ de teraardebeste�ing 
aanwezig. Verder waren er nog enkele goede vrienden. Er werden geen 
condoleances en redes aan het open graf gehouden, wat wel gebruikelĳk 
is. De familie wilde kennelĳk geen ophef, want Conring was bĳ zĳn leven 
een omstreden 
guur. Wel prees de Landkreis Leer in de Ostfriesische 
Zeitung de grote inzet en va¡ennis van Conring: ‘Wir sind dem Verstor-
benen für seine Verdienste an den Landkreis Leer dankbar.’2

Met het overlĳden van Conring op 9 februari 1989 kwam een einde aan 
het leven van een zeer omstreden 
guur. Tĳdens de Tweede Wereldoorlog 
was hĳ gedelegeerde van de Duitse beze±ingsmacht in de provincie Gro-
nin gen.3 Hĳ werd ervan beschuldigd in de hoedanigheid van Beau�ragte 
(vertegenwoordiger) van Seyss-Inquart meegewerkt te hebben aan het 
plan om de Nederlandse staat op te he®en. Hĳ zou hebben gestreefd naar 
een samengaan met Hitler-Duitsland en met andere Noordwest-Europese 
landen. Conring werd er ook van beschuldigd de Joden in de provincie 
Groningen te hebben vervolgd en standrechtelĳke executies te hebben 
laten uitvoeren bĳ de April-meistaking in 1943. Conring was in de jaren 
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voor de Tweede Wereldoorlog Landrat in de Oost-Friese Landkreis Leer. 
Ook daar zou hĳ eraan meegewerkt hebben dat Joden werden opgepakt 
en in een concentratiekamp in Schutzha� werden genomen. Na de Tweede 
Wereldoorlog ze±e Conring zich als federaal afgevaardigde van de Christ-
lich Demokratische Union Deutschlands (cdu) in voor landbouw, kust-
beveiliging en de waterhuishouding in Oost-Friesland. Door de inzet van 
Conring is veel overheidsgeld in Oost-Friesland terechtgekomen.

Conrings levensloop

Hermann Johannes Conring (4 november 1894 - 9 februari 1989) werd ge -
boren in Aurich. Hĳ stamde uit een traditierĳke familie van beambten 
(dominees en rechters). Een van zĳn voorvaderen was de beroemde Her-
mann Conring (1606-1681) die de basis legde voor de Duitse rechtspraak. 
De vader van Conring, Hermann Hajo Conring, was Amtsgerichtsrat (dis-
trictsrechter) in Aurich en zĳn moeder was de uit Weener a³omstige 
Marie Tjaberdine Johanne Wilhelmine Hesse.4

Op kerkelĳk gebied was Oost-Friesland een eenheid: tot in de twintig-
ste eeuw was bĳna de vo�edige bevolking protestant.5 Dat gold ook voor 
de familie Conring. Ze waren lid van de Evangelisch-Reformierte Landes-
kirche.6 Conring stamde niet a�een uit een traditionele familie, maar ze 
waren ook rĳk, vooral van moederskant.

Conring bezocht van 1900 tot 1904 de lagere school en vervolgens het 
Koninklĳk Gymnasium te Aurich. Daarna ging hĳ rechten en staats-
weten schappen studeren in Gö±ingen. Voor Conring is traditie altĳd 
belangrĳk geweest, hĳ was zich zeer bewust van zĳn a³omst en het feit 
dat hĳ een Oost-Fries was, vervulde hem met trots. Hĳ groeide op in de 
tĳd van het Duitse Keizerrĳk (1871-1918). Onder Keizer Wilhelm ii werd 
Duitsland steeds belangrĳker op economisch en industrieel gebied en het 
Duitse Rĳk werd zelfs de sterkste macht ter wereld.7 Wilhelm ii hield van 
pracht en praal en ook van militaire parades. Conring, die opgroeide in 
deze tĳd waarin het militarisme hoogtĳ vierde, wilde heel graag een mili-
taire carrière. Helaas kon dat niet omdat hĳ gehandicapt was. Hĳ was 
zonder linkerhand geboren. Gelu¡ig kon hĳ goed leren en hĳ vertrok in 
1913 naar Gö±ingen om te gaan studeren.8

Toen de Eerste Wereldoorlog afgelopen was, woonde Conring, die kort 
daarvoor gepromoveerd was, in Hannover-Linden, waar hĳ Landrat Ross-
mann verving. Daarna viel hĳ tĳdelĳk in voor de Landrat in Hameln. Begin 
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1921 werd hĳ Regierungsrat in Berlĳn, om daarna als Landrat in Northeim 
benoemd te worden. In 1930 volgde een benoeming tot Landrat in Leer en 
keerde hĳ terug naar zĳn geliefde Oost-Friesland.9

Bĳ zĳn vertrek naar Northeim had Conring van minister-president 
O±o Braun een prachtig getuigschri� meegekregen, waarin te lezen was 
dat Conring een overtuigde democraat en pleitbezorger van het parle-
mentaire systeem was, loyaal ten opzichte van de toen bestaande republi-
keinse staatsinrichting. De staat was, volgens artikel 130 van de Grondwet 
van Weimar, een onaantastbare grootheid die boven de staatsvorm, par-
tĳen en hun interesses stond. Dat betekende dat de beambten dienaren 
van de gezamenlĳkheid waren, dus niet van een partĳ.10 Op 7 april 1933 
presenteerde Conring zich in Leer als een loyale staatsbeambte, maar hĳ 
nam afstand van de Weimarrepubliek. Hĳ nam de woorden ‘nationalisti-
sche’ en ‘nationaalsocialisme’ echter niet in de mond.11 Hĳ kwam er niet 
openlĳk voor uit dat hĳ sympathiseerde met het nationaalsocialisme.

In de jaren 1924-1929 was sprake van economische voorspoed, de 
beurs krach maakte hier een eind aan.12 Het werd het begin van een lang-

Conring verkleed als ba¡ersjongen, met zĳn broers en zus.  
© Privébezit familie Conring
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durige depressie, die in de jaren dertig economische stagnatie, werkloos-
heid en politieke onrust bracht. Het radicale nationalisme groeide snel. 
Bĳ de verkiezingen van 1930 behaalde de Nationaalsocialistische Duitse 
Arbeiderspartĳ (nsdap) 107 zetels, tegen 12 in 1928. De nsdap groeide 
door, in juli 1932 behaalde de partĳ 230 van de 600 zetels in de Rĳksdag en 
daarmee was ze de grootste. De nsdap kwam uiteindelĳk aan de macht 
door de conservatieven, die een gevaarlĳke manoeuvre bedachten. De 
Duitse generaal en politicus Kurt von Schleicher vond dat het moment 
gekomen was om de nsdap te temmen door haar in de regering op te 
nemen. Hitler weigerde beperkte macht en toen kwam de voormalige 
kanselier Franz von Papen met een plan. Hĳ meende Hitler als kanselier 
in een coalitiekabinet wel de baas te kunnen en hĳ adviseerde dan ook om 
Hitler in deze functie te benoemen in een coalitiekabinet met de conser-
vatieven. Op 30 januari 1933 werd Adolf Hitler rĳkskanselier. Voor 1930 
speelden de nationaalsocialisten in de regio Leer geen belangrĳke rol. 
Enerzĳds lag dat aan de burgerlĳke lauwheid, de burgers hadden het 
druk genoeg met hun eigen zaken, anderzĳds was men wel van mening 
dat het marxisme bestreden en overwonnen diende te worden.13 Maar 
zoals overal in Duitsland kregen de nationaalsocialisten aan het begin 
van de jaren dertig ook in het zuidelĳke deel van Oost-Friesland voet aan 
de grond. Op 13 maart 1933 bleek dat de nsdap in Leer winnaar van de 
gemeenteraadsverkiezingen was geworden.14

De grote zaal in het raadhuis van Leer was de plaats waar de daadwer-
kelĳke greep naar de macht plaatsvond door de nationaalsocialisten.15 De 
nsdap had bĳ de verkiezingen van 12 maart 1933 twaalf van de 24 zetels 
verkregen en omdat het gekozen kpd-lid zĳn zetel niet mocht innemen, 
haalden de nationaalsocialisten de absolute meerderheid. Na de Rĳks-
dag brand werd de kpd het politieke leven in Duitsland onmogelĳk ge -
maakt en werd de partĳ uit de politiek verbannen. Burgemeester Erich 
vom Bruch was het eerste slachto®er van de nationaalsocialisten. Hĳ 
be hoorde niet bĳ een bepaalde partĳ, wat overigens voor veel Oost-Friese 
burgemeesters gold aan het einde van het tĳdperk van de Weimar repu-
bliek. Op 28 maart 1933 namen mannen van de sa de burgemeester in zĳn 
dienst woning in hechtenis. Ook het raadhuis werd bezet door de sa-
mannen.16 Vom Bruch werd opgevolgd door Erich Drescher. Hĳ was dege-
ne die het partĳapparaat, de Ostgruppe Leer van de nsdap in de Land-
kreis Leer, had opgebouwd.17 Drescher verbood Vom Bruch naar zĳn 
kantoor te komen. Hĳ mocht ook de stad niet verlaten en zĳn telefoon 
werd afgesloten.18 Wegens een tegen hem gevoerde hetze en vanwege 
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boosaardige verdachtmakingen schoot de 48-jarige Vom Bruch zichzelf 
dood in de badkamer van zĳn dienstwoning, tegenover het raadhuis. Op 
29 maart 1933 werd Drescher burgemeester van Leer.19 Op 7 april kwam de 
nieuwgekozen Kreistag voor de laatste keer samen in de feestelĳk versier-
de Kreistagssaal. In de zaal hingen foto’s van rĳkspresident Von Hinden-
burg en rĳkskanselier Hitler. Ook hing er een grote vlag met een haken-
kruis. Om 12.15 uur kwam Landrat Conring. Hĳ begroe±e de nieuwe 
af  gevaardigden door ze a�emaal een hand te geven en hĳ opende de ver-
gadering met een toespraak. Deze toespraak stond vo�edig in het teken 
van het politieke keerpunt. In zĳn rede legde Conring het verband tussen 
het Duitse Keizerrĳk en de jonge beweging van de nationaalsocialisten. 
Hĳ wees op de eens zo veelbelovende rol van het Keizerrĳk en hĳ zei te 
hopen dat Duitsland weer zou glanzen als weleer. Hĳ gaf aan dat Hitler 
vastbesloten begonnen was te werken aan de wederopstanding van Duits-
land met toestemming van vader des vaderlands veldmaarschalk Von 
Hindenburg.20 Hĳ wist dat door de inste�ing van het Ermächtigungs gesetz 
door de Rĳksdag de nationaalsocialistische dictatuur op een betre¡elĳk 
stevig fundament stond. Met het aannemen van het Ermächtigungs-
gesetz, ook wel Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich genoemd, 
ze±e de Rĳksdag zichzelf buitenspel. De rĳksregering kreeg met deze wet 
wetgevende bevoegdheden waardoor de nazi’s vrĳ spel kregen bĳ het rea-
liseren van een nationaalsocialistische maatschappĳ.

Na het inste�en van het Ermächtigungsgesetz ondertekende Von Hinden-
burg de Verordung zum Schutz von Volk und Staat. Door deze wet konden 
burgers in Schutzha� geraken. Dat wil zeggen dat personen die de rege-
ring onwelgeva�ig waren in bewaring werden gesteld. Dit gebeurde door 
de sa, de ss en later door de Gestapo.21

Conring werd door tegenstanders van de nationaalsocialisten en ook 
na de oorlog ervan beschuldigd maatregelen te hebben genomen om 
men sen in Schutzha� te voeren, de omstandigheden voor de gevangenen 
waren afschuwelĳk. Om deze gevangenen te kunnen opbergen, werden 
vĳ�ien kampen in het Emsland en in het Graafschap Bentheim gebouwd. 
De eerste drie kampen, Börgermoor, Esterwegen en Neusustrum, werden 
speciaal gebouwd om politieke tegenstanders van Hitler in op te sluiten. 
In het uitgestrekte en verlaten Bourtangerveen moesten de gevangenen 
het veen ontginnen, soms tot de dood erop volgde. Het was een hel daar 
in het woeste land. De bewaking was in de meeste geva�en in handen van 
de sa en de ss. Moord en mishandeling waren aan de orde van de dag.22
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Conring werd er na de oorlog verder van beschuldigd medeorganisa-
tor te zĳn geweest van de Reichspogromnacht. Hĳ zou Joodse mannen, 
vrouwen en kinderen geen bescherming hebben geboden en zĳn ambt 
niet hebben opgezegd toen deze Joodse mensen in de Pogromnacht 
gevangen werden genomen en naar de Viehhof (overdekte veemarkt) wer-
den gebracht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 zagen de burgers van 
Leer in de Heisfelderstrasse een vreselĳk schouwspel. De mooie, 340 jaar 
oude synagoge stond in brand. Deze grote brand werd niet geblust, de 
synagoge brandde ’s nachts vo�edig uit. De brandweer stelde a�een de 
aangrenzende huizen veilig. De in Leer wonende Joodse burgers werden 
hun huizen uitgeslagen en onder scheldpartĳen en gehoon door de stra-
ten van de stad naar de Viehhof gedreven, waar ze in het slachthuis wer-
den opgesloten. Tegen de morgen van 10 november waren de acties beëin-
digd.23

Op 8 september 1939 werd Conring ingezet als Oberverwaltungsrat, chef 
van het Duitse bestuur, in Polen. Een dergelĳke functie vervulde hĳ in 
België bĳ de Feldkommandantur 606.24 Op 1 juli 1940 werd hĳ Beau�ragte 
in Groningen en tot 20 juli was Conring tevens Beau�ragte in Friesland. 
Hĳ stond daarmee aan het hoofd van het burgerlĳk bestuur in de provin-
cie Groningen, maar was niet verantwoordelĳk voor de openbare veilig-
heid. In zĳn functie hield hĳ toezicht op het bestuur van de provincie en 
van de gemeentes. Conring werd er na de bevrĳding vooral van beschul-
digd in de provincie Groningen Joden te hebben vervolgd en standrechte-
lĳke executies te hebben laten uitvoeren tĳdens de April-meistaking in 
1943.25

Conring werd op 17 mei 1945 in automatisch arrest genomen door het 
Britse leger. A�e mensen waarvan de Bri±en dachten dat ze met de nazi’s 
hadden samengewerkt of zelf nazi waren werden automatisch opgepakt, 
zonder voorafgaand proces. Hĳ werd naar het Britse Zivilinternierungslager 
(interneringskamp voor burgers) in Fa�ingbostel bĳ Bremervörde ge -
bracht. Hĳ zat veertien maanden vast, waarvan ook nog een korte tĳd in 
kamp Esterwegen. Op 14 mei 1947 werd Conring uit kamp Fa�ingbostel 
ontslagen.26 Op 9 juli 1947 werd hĳ echter opnieuw gearresteerd en deze 
keer geïnterneerd in Fischbek (Hamburg). Hĳ stond bĳ de United Nations 
War Crimes Commission (unwcc) met een ‘prima facie’ bewĳs op de 
lĳst van oorlogsmisdadigers die met voorrang aan Nederland uitgeleverd 
zouden kunnen worden.27 Een prima facie bewĳs was een beoordeling op 
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het eerste gezicht, zonder verdere onderbouwing. Dit bewĳs werd als cor-
rect beschouwd tot het tegendeel bewezen was. Op 18 november kwam 
Conring weer op vrĳe voeten, wegens gebrek aan bewĳs. In zĳn verdere 
leven is hĳ nog meerdere keren aangeklaagd en er zĳn onderzoeken naar 
zĳn handelen in de Tweede Wereldoorlog (en daarvoor) geweest.

In 1953 werd Conring Landtagsabgeordnete (lid van het staatsparlement) en 
hĳ was tot 1969 Bundesabgeordnete (lid van de Bondsdag) voor de cdu. 
Toen Conring in juni 1957 zĳn handtekening ze±e onder de Kasseler Ver-
klaring van de cdu/csu, waarmee hĳ zich samen met degenen die daar-
voor verantwoordelĳk waren uitsprak voor een verantwoorde op  bouw 
van Duitsland en tegen totalitaire machten in het algemeen, ging hĳ 
ervan uit dat hĳ zĳn verleden daarmee voorgoed achter zich kon laten.28 
Dit bleek echter een misrekening te zĳn. Het verleden bleef hem achter-
volgen. Toen Conring in 1965 ter ere van zĳn zeventigste verjaardag het 
Groβes Verdienstkreuz (de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek 
Duitsland) ontving, onder meer vanwege zĳn jarenlange werk als Bundes-
abgeordnete van de Landkreis Leer, kwam daarop veel kritiek vanwege 
zĳn rol in de beze±ingstĳd en daarvoor. Ook de Nederlandse regering 
sprak haar verbazing uit over het feit dat Conring dit hoge eerbetoon had 
ontvangen. Bondspresident Lübke liet daarop een onderzoek inste�en 
naar Conrings verleden.29 Op het moment dat het onderzoek werd in -
gesteld, in augustus 1965, had een teleurgestelde Conring zĳn onder-
scheiding inmiddels al teruggegeven. Hĳ hee� zich echter altĳd verde-
digd tegen de beschuldigingen aan zĳn adres. Toen hĳ 75 jaar oud was, 
trad hĳ af.

�eoretische keuzes

Vanwege de aandacht voor de ontwi¡eling van de ideeën van Conring 
past bĳ deze biogra
e de inte�ectuele benadering. Karakteristiek voor dit 
type biogra
e is een kritische benadering van de bronnen voordat deze in 
het levensverhaal een rol kunnen spelen.30

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kan op een aantal ma -
nieren worden beschreven. In de eerste jaren na de bevrĳding verschenen 
boeken die zich rich±en op het vastleggen van hetgeen gebeurd was, 
zoals bĳvoorbeeld De april-mei-stakingen van 1943 door P.J. Bouman en 
Groningers in oorlogstĳd. Aspecten van de beze�ingsjaren 1940-1945 door E.A.J. 
Boiten en anderen. In een latere periode lag de focus op de bevrĳders. 
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Literatuur uit deze jaren hee� meestal een zwart-wit karakter. Het verzet 
en de bevrĳders kregen volop aandacht, terwĳl de beschrĳving van de 
co�aborateurs, hun daden en motieven slechts summier was. Een voor-
beeld is het boek van Michael Hirsch, De bevrĳders. Het is gebaseerd op 
honderdvĳ�ig gespre¡en die Hirsch voerde met militairen die erbĳ 
waren toen in de laatste weken van de Tweede Wereldoorlog de nazikam-
pen werden ontdekt. Hirsch plaatst de verhalen van de militairen in de 
context van de laatste oorlogsdagen. Hĳ volgt hun opmars van kamp tot 
kamp.

Om een evenwichtig beeld van de geschiedenis te krĳgen, is het goed 
dat er studie wordt verricht naar het zogenoemde daderperspectief. 
Voorbeelden zĳn de werken van Monique Brinks over het Scholtenhuis, 
de biogra
e van Henk Feldmeĳer door Bas Kromhout, de biogra
e van 
Gemmeker door Ad van Liempt en het werk van Christiaan Gevers: Boer 
Tammens houzee. Ook deze biogra
e van Conring valt in deze categorie.

Conring in de literatuur

Zowel in de Duitse als in de Nederlandse literatuur over de Tweede 
Wereldoorlog wordt weinig aandacht geschonken aan Landrat en latere 
Beau�ragte Conring. Wel kwam er in de media in 1965 een grote openbare 
discussie op gang naar aanleiding van het feit dat Conring het Groβes 
Bundesverdienstkreuz werd toegekend voor bĳzondere verdiensten voor 
staat en volk.31 In de zomer van 1965 gaf Conring zĳn onderscheiding 
terug.32

Na 1965 werd in Oost-Friesland wel over Conring geschreven. De Duitse 
historicus Heiko Suhr behandelt in zĳn artikel Als der bedeutendste Ostfriese 
im 20. Jahrhundert anzusehen? de verwerking door het volk en de juridi-
sche verwerking van het nationaalsocialistische verleden van Hermann 
Conring. Hĳ besluit zĳn artikel echter met de opmerking dat er nog een 
uitvoerige biogra
e van Conring mist. Suhr: ‘Bei a�er Zwie spältigkeit, 
die der Person Conrings inne wohnt, war er auf jeden Fa� eine der “auf-
fä�igsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts” in Ostfriesland.’33

Albert Janssen schrĳ� over Conring in zĳn artikel Der Landkreis Leer 
1930 bis 1934 und die Ro�e des Landrats Dr. Conring im Übergang von der 
Demokratie zur ns-Diktatur in Herbert Reyer, Ostfriesland zwischen Republik 
und Diktatur. Dit artikel gee� een beperkte periode weer uit Conrings car-
rière als Landrat. Janssen richt zich vooral op de ontwi¡eling van de po -
litieke situatie in de jaren 1930-1934 en komt niet met een eindconclusie 
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wat betre� het optreden van Conring. Helmut Frackmann, een kleinzoon 
van Conring, schreef een scriptie over zĳn opa. Hĳ beschuldigt zĳn opa 
van het feit dat hĳ als ambtenaar steeds trouw bleef aan de systemen die 
door de jaren heen in Duitsland de macht in handen hadden. Frack mann 
verwĳt zĳn opa vooral dat hĳ als nazi het systeem van Hitler diende.

De Nederlandse historicus Peter Romĳn benoemt in zĳn boek Burge-
meesters in Oorlogstĳd Conring onder andere als een Duitse bestuurder die, 
net als de andere Beau�ragten, eerst in eigen land de nazirevolutie door-
gevoerd had en daarna klaarstond om deel te nemen aan de bestuurlĳke 
import van deze revolutie in Nederland. Historicus en journalist Loe de 
Jong ziet Conring enkel als een man die ‘goed fout’ was.

Biogra�e

Een biogra
e van Conring sluit aan op andere zogenoemde daderbiogra-

eën van de Tweede Wereldoorlog. Hoe meer men van iemands gewone 
leven weet, hoe begrĳpelĳker zĳn keuzes worden, ook de keuze van het 
kwaad. Niet dat men er meteen begrip voor krĳgt, maar door de weder-
waardigheden van daders te beschrĳven en te lezen wordt hun levens-
verhaal vermenselĳkt. Het anti-nazisentiment hee� dikwĳls het zicht op 
de persoonlĳkheden van (vooraanstaande) nationaalsocialisten belem-
merd. Hannah Arendt meent dat niet zozeer de kwade bedoelingen van de 
daders tot de Holocaust hebben geleid, maar de afwezigheid van kritisch 
denkvermogen in de totalitaire omgeving waarin zĳ verzeild raakten.34

De Duitse historicus Mary Fulbrook schrĳ� over een Landrat in de 
Land kreis Będzin in Polen in haar boek Een kleine stad bĳ Auschwitz. Zĳ 
zegt dat haar onderzoek vragen van een bredere historische betekenis 
opwierp. Toen ze inzicht probeerde te krĳgen in de rol van de Landrat, 
zĳn optreden, zĳn innerlĳke twĳfels en latere zelfrechtvaardiging, besef-
te ze steeds duidelĳker dat zĳn verhaal in veel opzichten exemplarisch is 
voor wat de Holocaust mogelĳk hee� gemaakt: het optreden van mensen 
die nooit expliciet hun steun zouden hebben gegeven aan een beleid dat 
was gericht op massamoord of de uitvoerders van dat beleid zouden zĳn 
geworden.35

De politicoloog Goldhagen is daarentegen van mening dat mensen tot 
hun daden kwamen vanuit een alomtegenwoordig, diepgevoeld, geac-
cepteerd en krachtig antisemitisme, wat hen ertoe bracht te denken dat 
de Joden een duivelse vĳand waren. Hĳ is van mening dat de Holocaust 
het nazisme karakteriseerde, maar niet a�een het nazisme. De Holocaust 
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was volgens Goldhagen ook het bepalende aspect van de Duitse samen-
leving in haar nazistische periode. Er was geen enkel belangrĳk onder-
deel van de Duitse maatschappĳ dat niet werd beïnvloed door anti-Joodse 
politiek.

Om inzicht te krĳgen in de persoonlĳkheid van Conring behandel ik 
in de eerste hoofdstu¡en zĳn jeugd en ontwi¡eling, In latere hoofd-
stu¡en komt aan de orde dat Conring zich aansloot bĳ de nsdap, al -
hoewel hĳ altĳd hee� ontkend dat hĳ zichzelf als lid aangemeld had. De 
weergave van het verhaal is chronologisch. Voor het onderzoek heb ik 
veel informatie kunnen achterhalen door het bestuderen van egodocu-
menten, archiefstu¡en en literatuur. Ik heb een aantal familieleden van 
Conring mogen interviewen. Veel persoonlĳke brieven en documenten 
van Conring heb ik kunnen lezen in het persoonlĳk archief van Conring 
in Weener. Een kleinzoon van Conring stelde mĳ uitgewerkte teksten van 
geluidsopnames van Conrings levensherinneringen ter hand. Van groot 
belang voor het tot stand komen van deze biogra
e was ook de medewer-
king van archieven zowel in Duitsland als in Nederland. Het onderzoek 
beoogt een antwoord te vinden op de vraag vanuit welke persoonlĳke 
achtergronden Conring handelde. Was hĳ een slachto®er van Hitlers sys-
teem of was hĳ een gewi�ige dader? Dit met behulp van microhistorisch 
onderzoek verkregen verhaal dient om Conrings publieke optreden te be -
commentariëren in de brede context van de beze±ingstĳd en de jaren 
daarvoor.36

Conring was aan de ene kant een beschaafd jurist, die ook bereid was 
mensen te helpen en zich het lot van sommige Joden en andere burgers 
aantrok. Tegelĳkertĳd leek hĳ een overtuigde en soms keiharde nazi, 
wiens beleid stoelde op het nationaalsocialisme. Door deze tegenste�ing 
was hĳ voor de buitenwereld een man met twee gezichten. Hĳ hee� nooit 
persoonlĳk spĳt betuigd aan de slachto®ers van het naziregime. Nadat 
hĳ uit gevangenschap was vrĳgelaten, ging Conring een andere rol ver-
vu�en. Hĳ werd dienstbaar aan de politiek.
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Jeugd en studententĳd

Oost-Friesland

Conring bracht zĳn jeugd door in Oost-Friesland en dat is ook de regio 
waar hĳ het grootste deel van zĳn leven gewoond hee�. Zĳn woon-

plaats was Aurich. Hĳ was erg gehecht aan zĳn Heimat, zĳn geboorte-
grond. Zowel bewoners als niet-bewoners beschouwden dit gebied als 
een soort eiland. Het was een op zichzelf staande regio. A�een het gebied 
ten oosten van het tegenwoordige Oost-Friesland, het Jeverland, kwam in 
1575 vanwege een erfeniskwestie bĳ Oldenburg. Na de dood van de laatste 
hoofdeling van Jever in 1511, Edo Wiemken de Jongere, kwam het gebied 
in bezit van zĳn dochter Maria. Zĳ verjoeg de Oost-Friese beze±er en 
droeg haar gebied als leen op aan keizer Karel v. Omdat de moeder van 
Maria een geboren gravin van Oldenburg was, vermaakte Maria de heer-
lĳkheid Jever aan het graafschap Oldenburg. De geogra
sche grenzen van 
Oost-Friesland zĳn in de loop van de eeuwen weinig veranderd.37

Oost-Friesland was historisch gezien nooit een politiek ona½ankelĳk 
land. De regio is uniek door bĳvoorbeeld ‘De Friese Vrĳheid’. In de mid-
deleeuwen begonnen de Friese gebieden zich steeds meer van de om -
ringende landstreken te onderscheiden. Het gezag van de graven werd op 
andere plaatsen steeds groter, waardoor deze graafschappen zich tot vor-
stenstaatjes ontwi¡elden. Op Friese bodem verkruimelden de graaf-
schappen echter. Er ontstonden een aantal autonome republiekjes, ook 
wel landgemeenten genoemd. De Friezen werden niet bestuurd door een 
graaf of hertog; ze bestuurden zichzelf. Deze unieke en ongebruikelĳke 
situatie van ‘heerloosheid’, waarin de Friezen geen bestuurder boven zich 
hadden staan, werd al in de late middeleeuwen De Friese Vrĳheid ge -
noemd. Nu was het niet zo dat de Friese landgemeenten op a�erlei gebie-
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