
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Rauter
Himmlers vuist in Nederland
Gerritse, T.

Publication date
2018
Document Version
Other version
License
Other

Link to publication

Citation for published version (APA):
Gerritse, T. (2018). Rauter: Himmlers vuist in Nederland. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/rauter(c5b9c3f2-a16b-404b-92e9-a39596c304b1).html


1 

 

 

 

 

Rauter 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

Rauter 

Himmlers vuist in Nederland 

 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 

ter verkrijging van de graad van doctor 

aan de Universiteit van Amsterdam 

op gezag van de Rector Magnificus 

prof. dr. ir. K.I.J. Maex 

ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde commissie, 

in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

op woensdag 24 oktober 2018, te 15.00 uur 

door Theodorus Gerritse 

geboren te Amsterdam 

  



4 

 

Promotiecommissie: 

 

Promotor(es):  prof. dr. P. Romijn   Universiteit van Amsterdam 

prof. dr. N.D. Adler   Universiteit van Amsterdam 

 

Overige leden: prof. dr. J.C.H. Blom   Universiteit van Amsterdam 

prof. dr. R.A.M. Aerts  Universiteit van Amsterdam 

prof. dr. W. Klinkert   Universiteit van Amsterdam 

prof. dr. B. De Wever   Universiteit Gent 

dr. B.E. van der Boom  Universiteit Leiden 

 

Faculteit:  Faculteit der Geesteswetenschappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hier beschreven onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door steun van het Fonds 

Bijzondere Journalistieke Projecten.  



5 

 

Inhoudsopgave 
 

 

Proloog              9 

Inleiding            13 

 

DEEL I: VOORSPEL (1895-1940)     19 – 145 

Een oorlog die nimmer eindigde        19 

 

Hoofdstuk 1: Jeugd (1895-1914)        25 

Afkomst en gezin – School- en studiejaren – Akademisches Corps Joannea 

 

Hoofdstuk 2: Wereldoorlog (1914-1921)       35 

Patriottische uitdaging – Ontnuchtering – Karinthië – Burgenland-Silezië – 

Ontmoeting met Hitler 

 

Hoofdstuk 3: Heimwehr (1921-1929)       55 

Machtsvacuüm – Steierische Selbtschutz – Steierische Heimatschutz – Bloeitijd 

 

Hoofdstuk 4: Radicalisering (1930-1931)       71 

Onbehagen – Ontevredenheid, verwarring en achterdocht – Verkiezingen 1930 – 

Concurrentie op rechts – De Putsch – De afrekening 

 

Hoofdstuk 5: Nationaalsocialist (1932-1933)      95 

Schermutselingen – Broederstrijd – Naar Duitsland 

 

Hoofdstuk 6: Duitsland         111 

Agitator in Duitse dienst – ‘Venediger Abkommen’- Mislukking en promotie – Jacht 

op Rauter – Strijd rond partijlidmaatschap 

 



6 

 

Hoofdstuk 7: Model-SS’er met organisatietalent     129 

Een levensbestemming – Else Lauter, een ‘Idealistin’ – Afrekenen in  Oostenrijk – 

Voorbereiding op het grote werk 

 

DEEL II: HOOG SPEL (1940-1945)            147 – 552 

Hoofdstuk 1: Een ‘wunderschönes’ land      147 

Terra incognita – Militair of burgerlijk bestuur – Eenpansmaaltijd bij Hitler 

 

Hoofdstuk 2: Het bezettingsbestuur       159 

‘Wederzijdse welwillendheid’ – Het Rijkscommissariaat – ‘Kampf Aller gegen Alle’ 

– Het profiel van de Höherer SS- und Polizeiführer – Himmler en ‘kleine Himmler’ 

– Kleine Heydrich 

 

Hoofdstuk 3: De Nederlandse politie als naziwerktuig    193 

Politieautoriteiten in het nauw – ‘Verstaatlichung’ van de politie ‘im soldatischen 

Geiste’ – Gevecht om de loyaliteit – Een dienaar die niet kon leveren 

 

Hoofdstuk 4: Jacht op de Joden       211 

Discussie over de definitie Jood – ‘Die Judenaktion ist in Vorbereitung’ – Onrust in 

Amsterdam – De Februaristaking – Gevolgen van de staking – ‘Mauthausen, u zou 

het geen half jaar volhouden’ – ‘Wir schlagen wo wir sie treffen’ – ‘Bewijst, dat gij 

een krachtig Joodsch gevoel bezit’ – Elk druppel joods bloed – Klaar voor deportatie 

 

Hoofdstuk 5: Naar een Germaanse heilsstaat     249 

Twijfels over de ‘Neu-Ordnung’ van Europa – Op zoek naar ‘goede mensen’ – Duits 

bloed in Nederlandse aderen – Glijvlucht naar de ‘Nederlandsche SS’ – Volkse 

vrienden en vijanden – ‘De SS is geen kegelvereniging’ – ‘Achterbakse trucjes’ 

 

Hoofdstuk 6: Strijd aan alle fronten       279 

Onbetrouwbare plaaggeesten – Concurrerende machten – Op zoek naar vrijwilligers 

voor het Oostfront – ‘Germaansch Führer’ of ‘Führer aller Germanen’ – Soldaten 

voor regeringsmacht – ‘Een dappere oprechte soldaat’ – Oplopende spanningen – 

Verzoening met Seyss-Inquart – Jacht op Germaanse vrijwilligers – Schmidt uit de 

gratie – De raadselachtige dood van Schmidt 

 



7 

 

Hoofdstuk 7: Afrekenen met de Joden      325 

Een moeizame start – Rauter en de vrijgestelden – ‘Tag und Nachts beschäftigt’ – 

‘Reibungslose’ transporten – Vught, ‘het redelijke alternatief’ – ‘Es soll in Europa 

kein Jude mehr übrig bleiben’ – Sterilisatie of deportatie – ‘Schmutzige Arbeit’ 

 

Hoofdstuk 8: Een lastig, ongedisciplineerd volk     365 

De eerste twijfels aan de eindoverwinning – Pragmatisch tegenstander van de 

arbeidsinzet – Tijd voor hardere maatregelen – Gijzelaars als ‘Todeskandidaten’ – 

Rauters ideale concentratiekamp 

 

Hoofdstuk 9: Het bankroet van de nazificatiepolitiek    397 

‘Eiskalt ablehnend’ – Voorbereiding op de invasie – De grootste taxatiefout van het 

bezettingsbestuur – April-Meistakingen – Staking op dood spoor – Een lesje voor de 

universiteiten – Jacht op de jaarklassen – Confiscatie van radiotoestellen – 

Estafetteconflict met de artsen 

 

Hoofdstuk 10: Sluipmoord tegen volk en verzet     437 

Ritterbusch: ‘Ein müder Mann ohne Einfluss’ – Een lesje Groot-Germaanse vorming 

– Een verloren strijd met Mussert – Naumann, opvolger van Harster – ‘Gegenterror’ 

als nieuw wapen – Het dennenboompje van Rauter – ‘Men schiet niet op hazen in 

hun lager’ – Befehlshaber Naumann is een ‘Kommunist’ – Eerst Schöngarth, dan 

Niedermachungsbefehl 

 

Hoofdstuk 11: ‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’    471 

Een nieuwe Landwacht – ‘Eén groote kankerende massa’ – Tweede 

Distributiestamkaart – ‘Slagerswerk’met ‘sauber’ geweld – Portugese Joden: een 

uitgestelde deportatie – Feldmeijer en zijn SS’ers in morele duikvlucht – Schöngarth, 

een bruikbare bruut 

 

Hoofdstuk 12: ‘Dasein oder nicht dasein’      501 

Strijd tegen ‘den Defaitismus’ – Dolle Dinsdag – Kampfgruppe Rauter – 

Spoorwegstaking mislukt – Het drama-Putten – ‘Neuengamme ist ein sehr 

gemässigtes KZ’ – Desintegratie  in een sfeer van terreur – Broedermoord in de NSB 

– Strijd om de Landwacht 

 

  



8 

 

Hoofdstuk 13: Götterdämmerung       539 

Dood van Henk Feldmeijer – Met een grauw en snauw in het gareel – De aanslag bij 

Woeste Hoeve – Ziekenhuis, interneringskamp, gevangenis 

 

DEEL III: EINDSPEL (1946-1949)            553 – 646 

750 

Hoofdstuk 1: De wraak op ‘staatsvijand nummer 1’    553 

‘De kogel kan hier slecht voldoening brengen’ – Gesprekken met Rauter – ‘Voor 

Rauter de kogel, voor jou de strop’ – Geen krijgsgevangene, maar 

‘Kriegsverbrecher’ 

 

Hoofdstuk 2: ‘Ich habe meine Pflicht erfüllt’     569 

Een ‘showzaak’ – Proces zonder kroongetuige – Joden: slechts uitvoerder van 

bevelen van hogerhand – Het had zoveel erger kunnen zijn – De ‘verkeerde 

verdachte’ – ‘Ich bin ein weisses Lämmchen’ – ‘Gegenrepressivmassnahmen’ – 

‘Verpersoonlijking van het Kwade’ – ‘Voor hem past slechts de doodstraf’ – ‘Rauter 

nog altijd beter dan volslagen anarchie’ – Rauter, zoenoffer voor de Nederlandse 

natie – ‘Het Bijzonder Gerechtshof heeft gefaald’ – Heropening proces: mr. Zaaijer 

in het nauw – Doodstraf met recht op cassatie 

 

Hoofdstuk 3: ‘Weil ich durch und durch Soldat war’    617 

Vijf pakketten van de SS-freule – Vertwijfeling in Celle – ‘Heldendood’ als 

zoenoffer – Tranen na het salvo – Een anoniem graf – Tijd om af te rekenen 

 

Epiloog: Een verdrongen nachtmerrie      647 

Siegfried in Nederland – Lingua Rauteri – Afscheidsbrief en politiek testament 

 

Slotsom                  665 

Nawoord                  677 

Archieven                  679 

Literatuur                  685 

Samenvatting                 699 

Summary                  709 


