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Samenvatting  

Rauter, Himmlers vuist in Nederland 

Rauter, Himmlers vuist in Nederland beschrijft het leven van Hanns Albin Rauter (1895-1949) 

die tijdens de Tweede Wereldoorlog de meest gevreesde en gehate vertegenwoordiger van de 

Duitse bezetting in Nederland was. Als vertegenwoordiger van Heinrich Himmler, de chef van 

de SS, voerde hij zonder mededogen de taken van de bezetter uit. Deze biografie, beperkt zich 

niet tot Rauters aanwezigheid in Nederland, maar omvat diens gehele aardse bestaan van zijn 

geboorte in Klagenfurt (Oostenrijk) tot de uitvoering van zijn doodvonnis in de duinen van 

Scheveningen. 

  Het boek bestaat uit drie delen: Rauters jaren in Oostenrijk en Duitsland (1895-1940) 

dat de titel ‘Voorspel’ heeft gekregen. ‘Hoog spel’ beschrijft zijn schrikbewind  als Höherer 

SS- und Polizeiführer  in Nederland (1940-1945) en in het laatste deel ‘Eindspel’ (1946-1949) 

zijn berechting door het Bijzonder Gerechtshof en de Bijzondere Raad van Cassatie te ’s-

Gravenhage uitgebreid aan de orde komt. In de Slotsom worden de onderzoeksvragen 

beantwoord. 

Waarom verdient de zo gevreesde Rauter een biografie? Vreemd genoeg is de man die bijnamen 

had als ‘de tweede Alva’ en ‘de gier uit de Alpen’, inmiddels zo goed als uit de nationale 

herinnering verdwenen. Naoorlogse historici hadden wel belangstelling voor hun activiteiten, 

maar niet voor de daders als persoon en hun beweegredenen. Hun aandacht richtte zich eerst op 

de verzetsstrijders en later op de slachtoffers. Rauter ‘verdient’ alleen al vanwege zijn 

historische betekenis een biografie, maar de vraag moet ook worden gesteld of Rauter meer was 

dan die eendimensionale, diabolische SS’er.  

‘Voorspel’ (Deel I) plaatst Rauters ontwikkeling in het kader van de politieke en 

maatschappelijke gevolgen van de nederlaag van de asmogendheden in de Eerste Wereldoorlog 

(1914-1918), in het bijzonder voor de van het front terugkerende soldaten. Zij troffen geen 

dankbare landgenoten aan, maar een vijandige wereld. Hen werd het militaire debacle 

aangerekend. Het leidde tot wrok bij de betrokkenen. Een terugkeer naar het normale 

maatschappelijke leven was, mede door de opgelegde sancties van de winnaars van de oorlog, 

voor een deel van de Duitse en Oostenrijkse soldaten niet meer mogelijk. Het maakte van hen 

maatschappelijk ontheemden voor wie de oorlog nimmer eindigde en die steun bij elkaar 

zochten in vrijkorpsen; paramilitaire groepen zonder politiek programma, maar met des te meer 

rancune die zich vooral richtte op alles wat links en Joods was. 
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Hanns Albin Rauter was een van hen. Hij werd in Klagenfurt  als tweede kind geboren 

in een gezin met zeven kinderen. Zijn vader Josef was weliswaar Duits-nationaal (pan-

germanistisch) ingesteld, maar had mogelijk Sloveense wortels. De naam van zijn moeder 

Johanna Lončarič wijst ook op een Slavische achtergrond, al wilde Hanns Albin daar later niets 

van weten. Josef Rauter, later naar Graz (Stiermarken) verhuisd, behoorde tot de gegoede 

burgerij.  

Als student bouwkunde aan de Technische Hochschule te Graz belandde Hanns Albin 

in een chauvinistisch, rechtsradicaal en antisemitisch klimaat. Hij sloot zich aan bij het Corps 

Joannea, een zeer rechtse studentenclub, die de wapenspreuken Heimat, Ehre, Burschenwohl 

en Gladius ulter noster! (Het zwaard, onze wreker!) voerde en schermwedstrijden (Mensur) 

verplicht stelde voor de leden. 

Geestdriftig meldde hij zich in 1915 als oorlogsvrijwilliger aan bij het Habsburgse leger. 

De inmiddels uitgebroken Eerste Wereldoorlog werd beschouwd als een patriottische uitdaging. 

In de herfst van datzelfde jaar raakte Rauter aan het Isonzo-front evenwel zwaargewond door 

een schot in zijn rechterbovenbeen. Zijn revalidatie nam een jaar in beslag; hij bleef deels 

invalide (een stijf, korter rechterbeen). De opgelopen verwonding zou zijn verdere leven steeds 

weer opspelen.  

Na deze frontervaring werd de jonge Oberleutnant voor een administratieve functie naar 

Albanië gestuurd. De laatste maanden van de oorlog was hij actief op de Balkan als 

inlichtingenofficier en werd daar door een kogel in de rechterschouder geraakt. Na de 

capitulatie van Oostenrijk in 1918 keerde hij terug in een ontredderd Graz. 

Het lukte Rauter niet meer zijn studie bouwkunde te voltooien. Waar evenwel werd 

gevochten tegen vijanden, binnenlandse (socialisten, communisten, Joden, met de 

verzamelnamen ‘Kommune’ en ‘Austromarxisten’) dan wel buitenlandse (Joegoslaven, 

Hongaren, Polen); daar was hij van de partij. Hoewel hij bij die schermutselingen een 

bescheiden rol speelde, pompte hij zijn inbreng later op tot onwaarschijnlijke proporties. Een 

karaktertrek die hem tijdens zijn proces in 1948 nog parten zou spelen. 

In die verwarrende eerste naoorlogse jaren in Oostenrijk kwam Rauter terecht bij de 

Steierische Heimatschutz (SH), een rechtsextremistisch, antisemitisch vrijkorps, dat de 

democratie afwees. Wat volgde was een niet aflatende strijd tegen de ‘Kommune’ en later tegen 

de talrijke paramilitaire concurrenten op rechts, die in 1931 uiteindelijk culmineerde in een 

jammerlijke mislukte Putsch. Rauter realiseerde zich hierna dat hij met de Steierische 

Heimatschutz op politiek dood spoor zat en zocht toenadering tot de Oostenrijkse 

nationaalsocialisten, die in opkomst waren  
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De pogingen om de SH met de Oostenrijkse NSDAP te laten fuseren verliepen 

aanvankelijk moeizaam door veel wederzijdse beledigingen, verdachtmakingen en bloedige 

vechtpartijen. Zelf ging Rauter op bezoek bij Hitler in München om de Führer trouw te zweren. 

Toen de Steierische Heimatschutz en de NSDAP in Oostenrijk na de zoveelste geweldsgolf op 

19 juli 1933 werden verboden, had Rauter al de wijk genomen naar Beieren. 

In Duitsland zette de voormalige student bouwkunde zijn activiteiten als beroepsagitator 

voort. Met opzwepende radiotoespraken, gericht tegen de autoriteiten in zijn voormalige 

vaderland en hun (rechtse) medestanders, probeerde hij onrust te zaaien. Ook werd hij benoemd 

tot leider van de ‘Kampring der Deutsch-Österreicher im Reich’, een nationaalsocialistische 

hulporganisatie die Oostenrijk in de armen van Hitler-Duitsland moest drijven. Als reactie op 

zijn subversieve activiteiten werd hem op 27 november 1933 het Oostenrijkse staatburgerschap 

ontnomen (‘ausgebürgert’).  

Aanvankelijk was Rauter gecharmeerd van een loopbaan bij de activistische 

Sturmabteilung (SA), maar toen hem daar een te lage rang werd aangeboden en de rol van deze 

organisatie na de ‘Nacht van de lange messen’ was uitgespeeld, wendde hij zijn 

maatschappelijke steven richting Schutzstaffel (SS). Het was Himmlers ambitieuze keurkorps 

dat gefrustreerde nationaalsocialisten uit Oostenrijk nog een acceptabel alternatief kon bieden. 

De SS mocht dan Rauters tweede keuze zijn, zij werd wel zijn grote politieke en 

maatschappelijke liefde. Ondanks zijn lichamelijke tekortkomingen beschouwde Himmler de 

boomlange Oostenrijker (1.96 meter) als een talent, iemand van wie veel mocht worden 

verwacht. Rauter, op zijn beurt, zou zijn superieur niet teleurstellen. Er was geen trouwer 

ondergeschikte. De mores van de Schutzstaffel paste hem als een handschoen. Verlangde de 

Reichsführer-SS een gezond huwelijksleven van zijn personeel; de ongehuwde Rauter (41) 

zocht en vond de piepjonge (19) nationaalsocialiste Else Lauter uit Celle (bij Hannover). Stelde 

Himmler prijs op grote gezinnen; zijn enthousiaste pupil ging zo voortvarend aan de slag dat 

hij en zijn Else moesten trouwen. Het huwelijk vond op 25 maart 1937 plaats; op 25 oktober 

van dat jaar werd zoon Hannes-Hagen geboren. Er zouden nog vier dochters volgen, Heide 

(1939), Irmgard (1941), Ingrid (1943) en Almut (1945). 

Intussen werd Rauter zelf voorbereid voor het grotere werk. In 1938 volgde zijn 

aanstelling als stafchef van de Höhere SS- und Polizeiführer in Silezië, Erich von dem Bach-

Zelewski. Hij deed meteen van zich spreken. Zijn ‘onberispelijke rol’ tijdens de Kristallnacht 

kwam hem op lof van zijn superieuren te staan. In december 1939 werd hij bevorderd tot SS-

Brigadeführer. Het wachten was nu op een vacature waarin Rauter zijn ‘kampferische Natur’ 

in SS-geest en zijn organisatietalent kon aanwenden. 
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‘Hoog spel’ (Deel II) betreft Rauters rol in het bezettingsbestuur van Nederland. 

Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart, die de volledige steun van Hitler genoot, gaf leiding 

aan vier commissarissen-generaal, Friedrich Wimmer (Bestuur en Justitie), Hans Fischböck 

(Financiën en Economie), Frits Schmidt (Bijzondere Zaken) en ten slotte Rauter (Veiligheid). 

Laatstgenoemde nam een bijzondere plaats in, omdat hij als Höherer SS- und Polizeiführer 

(HSSuPF), een door Himmler gecreëerde functie, niet alleen supervisor was van alle Duitse en 

Nederlandse politiediensten maar ook zijn eigen verordeningen (Anordnungen) kon 

uitvaardigen. Hij trachtte menigmaal hiermee ‘hineinzuregieren’, maar dat werd door Seyss-

Inquart verijdeld. 

Rauter paste geheel in het profiel dat Himmler voor zijn Höherer SS- und Polizeiführer 

had geschetst. Zij moesten loyaal , hard en compromisloos zijn. Zij waren regionale Himmlers, 

die waakten over orde en rust. Tevens traden zij op als bevelvoerend coördinator van de SS in 

Nederland. Hun macht werd mede bepaald door hun toegang tot alle informatiestromen van SS- 

en politiediensten. Rauter werd tijdens de eerste drie jaar van de bezetting bijgestaan door de 

bekwame politiefunctionaris Wilhelm Harster, de Befehlshaber van de Sicherheitspolizei en de 

Sicherheitsdienst (BdS). Hij leidde de Duitse politieafdelingen, SS-Aussendienststellen, met 

strakke hand. 

Met een grootscheepse reorganisatie probeerde Rauter vanaf zijn komst de Nederlandse 

politie om te vormen tot een betrouwbaar werktuig in handen van de bezetter. Deze opzet 

mislukte, doordat de werving van nieuwe agenten onder de vleugels van de SS nauwelijks 

succes had en het hem ontbrak aan bekwame, collaborerende Nederlanders in de politietop. 

Meer succes had Rauter bij de vervolging van de Nederlandse Joden. Aanvankelijk 

stelde hij zich terughoudend op en liet het initiatief aan collega Fritz Schmidt (Bijzondere 

Zaken), de vertegenwoordiger van de  NSDAP. Op de achtergrond liet de HSSuPF zich wel als 

drijvende kracht gelden, bijvoorbeeld tijdens de maandenlange discussie over de definitie Jood. 

Toen WA-man Hendrik Koot in februari 1941 bij vechtpartijen in de Amsterdamse Jodenhoek 

het leven had gelaten, was dat voor Rauter het moment om zich daadwerkelijk met het 

‘Judenproblem’ bezig te gaan houden. Het uitbreken van de Februaristaking (1941) was voor 

hem het bewijs dat de Joden de revolte hadden georganiseerd.  

Rauters harde ingrijpen versterkte zijn positie als succesvolle ordehandhaver binnen het 

bezettingsbestuur. Een ontwikkeling die verderging naarmate de bestuurlijke en financieel-

economische maatregelen tegen de Joden werden opgevolgd door politionele, die het openbare 

leven van de vervolgde groep onmogelijk maakten. Zijn niet-aflatende pogingen om de anti-



703 

 

Joodse politiek een exclusieve zaak van hem en zijn SS-diensten te maken, kregen met de 

aankondiging van de deportaties hun beslag. 

Rauter en Himmler hadden niet alleen politionele ambities, maar ook politieke. Zij 

wilden de Nederlandse samenleving ‘germaniseren’ naar SS-snit. Hoewel Hitler zich nog niet 

had uitgesproken over de toekomst van Nederland, was het voor het voornoemde tweetal een 

uitgemaakte zaak dat ons land zou opgaan in het ‘Jodenvrij’ Groot-Germaanse Rijk. Met dat 

streven kwam Rauter in conflict met NSB-leider Anton Mussert, die zijn eigen politieke 

aspiraties had. Hij zag zichzelf leider van een ‘Groot-Dietsland’ (Nederland, Vlaanderen en 

noordwest Frankrijk). Dit conflict zou zich de hele oorlog voortslepen en geen winnaar kennen. 

Himmlers vertegenwoordiger ergerde zich daarbij aan rijkscommissaris Seyss-Inquart 

die geen standpunt wilde innemen. Hoewel hij – evenals Rauter een lage dunk had van dat 

‘burgermannetje’ – konden de Duitsers hem niet laten vallen. De NSB, hoe klein ook, was de 

enige groepering die de bezetter welgezind was en die – afgezien van wat avonturiers en 

maatschappelijk mislukten – vrijwilligers kon leveren voor het Oostfront. Musserts voorstel 

‘soldaten voor regeringsmacht’ kon op grote weerstand van Rauter rekenen, die terecht stelde 

dat honorering van dat voorstel grote onrust zou veroorzaken in de Nederlandse samenleving 

en dat hij de NSB ‘op de punt van de bajonetten’ van zijn troepen naar het Binnenhof zou 

moeten voeren. Hitler wist de ongeduldige Mussert aan het lijntje te houden en hield de 

bezettingsautoriteiten voor dat ze de oprichter van de NSB tot het einde van de oorlog moesten 

‘mitschleppen’. 

Een ‘meevaller’ voor de HSSuPF was de plotselinge dood van zijn collega en vijand 

Fritz Schmidt, die om politiek-strategische redenen en vanwege zijn weerzin tegen de SS, een 

steun voor Mussert was geweest. De commissaris-generaal voor Bijzondere Zaken viel door 

nooit opgehelderde oorzaak op dienstreis in Frankrijk uit een rijdende trein. Eerder was Schmidt 

al in ongenade gevallen bij de partijleiding (Bormann), omdat hij niet was geslaagd om 

Nederland met zachte hand te nazificeren.    

Ondanks zijn fanatisme verliep voor Rauter het begin van de Jodendeportaties  

moeizaam. Het grootste deel van de opgeroepenen verscheen niet op de verzamelplaatsen. 

Bovendien had Berlijn het quotum af te voeren Joden voor 1942 verhoogd van 15.000 naar 

40.000. Zijn capaciteiten als kundig organisator, aangevuld met dreigementen en misleiding, 

zorgden ervoor dat de gestelde doelen toch werden gehaald. Uitkomst brachten de zogenoemde 

werkverruimingskampen, waar Joden eerder naartoe waren gelokt met de verzekering dat ze 

van deportatie zouden zijn gevrijwaard. Later zou hij deze tactiek nog een keer toepassen voor 
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de het kamp Vught, waar voor de Duitse oorlogsindustrie ‘belangrijke’ arbeids-Joden aan het 

werk waren gezet.  

Intussen was de medewerking van de Joodsche Raad gekocht met een kwistige hand 

van vrijstellingen. Daarom kon Rauter al gauw trots ‘reibungslose Transporte’ melden aan zijn 

superieur in Berlijn, want er mocht in Nederland geen Jood ‘übrig bleiben.’ De bezetenheid 

waarmee Rauter de Jodenjacht gestalte gaf, blijkt uit zijn houding ten opzichte van de joodse 

partners in gemengde huwelijken. Hier ging Himmlers plaatsvervanger verder dan de Duitse 

regels. Werden joodse partners daar vooralsnog met rust gelaten, hier stelde Rauter hen voor de 

keuze: steriliseren of deporteren. Honderden ongelukkigen kozen voor het eerste. Na de oorlog 

hield Rauter vol dat alles op basis van ‘vrijwilligheid’ geschiedde. Al met al omschreef hij de 

deportaties als ‘schmutzige Arbeit’, die noodzakelijk was.       

Rauter kreeg vanaf de tweede helft van 1941 te maken met een verzet dat 

professionaliseerde. De communisten die na de Februaristaking hard waren aangepakt maar na 

de inval in de Sovjet-Unie (22 juni) de handen vrij kregen, hergroepeerden zich. Ook andere 

bevolkingsgroepen legden zich toe op illegale activiteiten. Het broeide in de Nederlandse 

samenleving, mede door economische vorderingen van de bezetter, die schaarste veroorzaakte. 

De vraag naar arbeidskrachten voor openvallende plekken in Duitsland nam toe, al was het 

rijkscommissariaat terughoudend om dwang te gebruiken, indachtig Hitlers wens om het 

‘broedervolk’ omzichtig te bejegenen. Ook Rauter was aanvankelijk, om pragmatische redenen, 

tegen verplichte tewerkstelling. Hij miste de manschappen om achter iedere ontduiker aan te 

jagen. 

Dat gold niet voor het verzet. Om dat in te tomen liet de bezetter honderden 

vooraanstaande personen uit het vooroorlogse politieke, zakelijke en culturele leven oppakken. 

Deze gijzelaars dienden als onderpand voor de Duitsers bij eventuele represaillemaatregelen. 

Na een aanslag op het spoor bij Rotterdam eiste Wehrmachtbefehlshaber (WBN) Friedrich 

Christiansen, dat een groot aantal van deze gijzelaars werd geëxecuteerd. Uiteindelijk werden 

vijf van hen aangewezen. Rauter kreeg van Seyss-Inquart bevel om de executie voor te bereiden 

en te laten voltrekken. Als verantwoordelijke autoriteit stond zijn naam onder de 

‘Bekendmaking’. Er zouden nog ettelijke executies en proclamaties volgen. 

De executie van de vijf gijzelaars betekende het bankroet van de nazificeringspolitiek. 

Van de zachte aanpak was niets meer over; Nederlanders weigerden zich te laten nazificeren. 

Onder druk van de steeds maar toenemende vraag naar arbeidskrachten in Duitsland, versterkt 

door de nederlaag bij Stalingrad (januari 1943), liet de bezetter alle terughoudendheid varen. 

WBN Christiansen gaf opdracht de 300.000 Nederlandse soldaten weer in krijgsgevangenschap 



705 

 

naar Duitsland terug te voeren. De maatregel leidde tot de April-meistakingen waarbij Rauter 

weer met bloedig ingrijpen (tientallen doden) binnen enkele dagen de opstand smoorde. Weer 

waren er felicitaties uit Berlijn, waarop de Höherer SS- und Polizeiführer bescheiden reageerde 

met: “Wir haben unsere Pflicht getan.” 

Aangespoord door deze complimenten ging Rauter voort met zijn met jacht op alles wat 

verdacht was en de belangen van de bezetter kon schaden. Onwillige studenten die hadden 

geweigerd de loyaliteitsverklaring te tekenen, werden aangewezen voor de ‘arbeidsverruiming’ 

in Duitsland. Om de toestroom van de bevolking tussen 18 en 35, die werd verplicht tot werken 

over de grens, in goede banen te leiden, bedacht Rauter het systeem van op te roepen 

jaarklassen. Opstandigheid werd nu zonder pardon de kop in gedrukt. 

Waar de in de zomer van 1943 naar Italië overgeplaatste BdS Harster nog een matigende 

invloed had op Rauter en diens beleid, was zijn opvolger Erich Naumann, daartoe niet in staat. 

De beide mannen lagen elkaar niet, wat tot grote spanningen leidde. De nieuwe BdS, die net als 

Rauter geen politieachtergrond had en als voormalig leider van een van de beruchte 

Einsatzgruppen in de Sovjet-Unie had meegewerkt aan de grofste maatregelen aldaar, liet in 

Nederland ook de teugels vieren. De zes SS-Aussenstellen  verwerden tot zelfstandige eilanden 

van terreur. 

Ook Rauter liet de teugels vieren. Sluipmoord werd zijn terreurwapen. Door het 

groeiend aantal aanslagen op collaborateurs, meestal van NSB-huize, eiste Mussert 

tegenmaatregelen. De HSSuPF bedacht, aan de hand van een getekend dennenboompje, de 

Silbertanne-moord. Voor elke door het verzet gepleegde aanslag zouden drie vermeende 

vijanden om het leven worden gebracht. Daartoe werden moordcommando’s geformeerd van 

Nederlandse SS’ers, later ook nog aangevoerd door hun Voorman Henk Feldmeijer. Er ging 

veel fout bij deze raadselachtige aanslagen met (meestal) dodelijke afloop. De sluipmoorden 

werden in  de zomer van 1944 gestaakt toen met Hitlers Niedermachungsbefehl alle rechtspraak 

en juridische regels aan de kant werden geschoven. De SS-diensten kregen carte blanche bij de 

bestrijding van ‘Terroristen und Saboteure’.  

Zelf niet in staat de NSB adequate bescherming te bieden, ging Rauter akkoord met de 

oprichting van de Landwacht, een soort zelfbeschermingslegertje van de NSB. De HSSuPF 

hoopte dat hij deze eenheid kon kneden tot een op SS-leest geschoeid alternatief voor de 

onbetrouwbare Nederlandse politie. Daar was geen sprake van, de Landwacht werd een 

haveloze, ongeordende troep, die zich als terreurexponent onder meer toelegde op het beroven 

van Nederlanders.  
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Ook Rauters pogingen om met de zogenoemde Tweede Distributiestamkaart 

onderduikers (Joden, illegalen, gedeserteerde politiemensen, etc.) uit te hongeren liepen op 

niets uit. De invoering van dit document liep zoveel vertraging op en de controle bij de 

distributiekantoren was zo minimaal, dat de illegaliteit haar tegenmaatregelen had kunnen 

treffen.  

Ondanks het dreigen met draconische maatregelen, slaagde Rauter er steeds minder in 

zijn mensen in het gareel te houden. Aan Karl Eberhard Schöngarth die in de zomer van 1944 

BdS Naumann was opgevolgd, had de HSSupF ook weinig. Deze ‘dronken bruut’ had dezelfde 

achtergrond en aanpak als zijn voorganger. 

Een ondergeschikte, maar zeker geen onbelangrijke rol, speelde Rauter in het drama-

Putten, waarbij een groot deel van de mannelijke bevolking tussen 18 en 50 jaar in oktober 1944 

werd gedeporteerd naar het concentratiekamp Neuengamme. Van deze 588 mannen zouden er 

slechts 49 terugkeren. Aanleiding voor deze maatregel was een door het verzet gepleegde 

aanslag op een Duitse personenauto met vier militairen van de Wehrmacht. 

Met de geallieerden in aantocht richtte Rauter zijn blik en aandacht, ten koste van zijn 

politionele taken, op militaire activiteiten. Hij formeerde uit alle bewapende SS- en 

aanverwante organisaties zijn ‘Kampfgruppe Rauter’. Hoewel hij op militair vlak (alweer) een 

tweede viool speelde, viel zijn bijdrage aan het Duitse succes bij de actie ‘Market Garden’ niet 

te onderschatten. Belangrijkste taak van zijn Kampfgruppe was om te voorkomen dat de Duitse 

troepen in hun strijd tegen de geallieerden ook nog door het verzet in de rug werden 

aangevallen. 

Aan Rauters heerschappij kwam begin maart 1945 een voortijdig einde met de aanslag 

bij Woeste Hoeve, waarbij hij zwaargewond raakte en de twee mede-inzittenden van zijn auto 

werden gedood. Als ‘waardig afscheidscadeau’ van Nederland lieten de bezettingsautoriteiten 

266 Nederlanders doodschieten, van wie alleen al 117 bij Woeste Hoeve. Na een lange tocht 

langs ziekenhuizen, interneringskampen en gevangenissen in Duitsland, werd Rauter op 6 

februari 1946 aan Nederland uitgeleverd. 

‘Eindspel’ (Deel III) draait om het proces-Rauter. Voor de pers stond de uitkomst vast: 

‘Slechts de kogel kan hier voldoening brengen.’ Daar was ook het punt van vertrek van 

aanklager mr. J. Zaaijer. De Haagse procureur-fiscaal wilde van het belangrijkste proces van de 

naoorlogse Bijzondere Rechtspraak een “showzaak” maken; de rechtszaak kon eigenlijk op de 

processtukken worden afgedaan. Niet de waarheidsvinding stond voorop, maar meer de manier 

waarop Rauter naar de executiepaal kon worden geleid. Met deze aanpak had hij eerder Mussert 

en NSB-propagandist Max Blokzijl naar het vuurpeloton gevoerd.  
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Zelfs de belangrijkste getuige, voormalig BdS Wilhelm Harster – volgens Zaaijer een 

“fatsoenlijk” man – hield hij tot grote ergernis van Rauter buiten de rechtszaal. Zo klein als het 

aantal getuigen was, zo uitgebreid was de dagvaarding die mr. Zaaijer het Bijzonder 

Gerechtshof presenteerde; zelfs het verbeurdverklaren van  radiotoestellen werd de verdachte 

ten laste gelegd. De aanklacht was als een schot hagel, in de hoop iets te raken. Mr. Zaaijer had 

zich beter kunnen beperken tot de kernpunten van Rauters misdadig beleid: de 

represaillemoorden, de deportatie van de Nederlandse Joden en de Silbertanne-acties. 

Het proces draaide, mede door de slechte voorbereiding van de hoofdrolspelers, uit op 

een grote teleurstelling. De president van het Bijzonder Gerechtshof, mr. P.G.M. van Meeuwen 

was onvoldoende in de materie onderlegd, waardoor de rechtszaak een chaotisch verloop kende 

en Rauter zich overal onderuit probeerde te draaien. Bijgestaan door zijn raadsman, mr. K. van 

Rijckevorsel, nam hij de verantwoordelijkheid voor de daden van al zijn mensen, maar 

vervolgens ook weer niet. Bij de deportaties van de Joden was hij slechts uitvoerder geweest 

van opdrachten van hogerhand. Het lot van de slachtoffers in Polen was hem de hele oorlog 

onbekend gebleven.  

Zijn harde optreden was nodig geweest ‘om erger te voorkomen’. Hij had ingegrepen 

om rust en orde te bewaren. Het bezettingsbestuur had volgens Rauter ook alleszins het recht 

om de door de procureur-fiscaal gewraakte maatregelen te nemen. Het Bijzonder Gerechtshof 

moest begrijpen dat een Nederlandse generaal – “der in meiner Position steht” – niet anders 

had kunnen handelen dan hij had gedaan. Trouwens, de verdachte was van mening dat het Hof 

geen rechtsbevoegdheid had en dat hij zich tegenover internationaal hof diende te 

verantwoorden. Hij werd daarin gesteund door zijn raadsman. 

Niettemin conformeerde het Bijzonder Gerechtshof zich aan de dagvaarding en de 

strafeis. Rauter werd veroordeeld tot de doodstraf met recht op cassatie. De Bijzondere Raad 

van Cassatie, die zich beter dan het Hof had voorbereid, bevestigde het vonnis.  

Rauter ging onbezwaard zijn executie tegemoet. Hem viel niets te verwijten. Ondanks 

alle moeilijke en dramatische beslissingen waarvoor hij zich gesteld zag, keek hij terug op een 

geslaagd leven, waarin hij zich altijd had gehouden aan zijn – zelfopgelegde – hoge morele, 

ridderlijke, Germaanse waarden: “Ich bin ein Chevalier.” 

In de ‘Slotsom’ wordt tenslotte Rauters historische betekenis geëvalueerd. Ook wordt 

nader ingegaan op zijn drijfveren, ambities, twijfels (zo hij die had), zijn karakter, 

levenshouding en andere wezenskenmerken, Rauter was niet de aan stemmingswisselingen 

lijdende diabolische SS’er die met bloeddoorlopen ogen zijn slachtoffers zocht. Geen bruut, 
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maar een slimme man, met grote organisatorische capaciteiten. Opvallend bij deze asceet is 

juist de gelijkmatigheid in zijn extreme beleid en in de uitvoering daarvan. 
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Summary  

Rauter, Himmler’s fist in the Netherlands 

 

Rauter, Himmler’s fist in the Netherlands describes the life of Hanns Albin Rauter (1895-1949), 

who was the most feared and hated representative of the German occupation in the Netherlands 

during the Second World War. As the agent of Heinrich Himmler, head of the SS, he showed 

no mercy in carrying out the tasks of the occupier. This biography does not limit itself to 

Rauter’s time in the Netherlands, but covers his entire earthly existence, from his birth in 

Klagenfurt, Austria, to the execution of his death sentence in the dunes of Scheveningen. 

  The book is divided into three parts: Rauter’s years in Austria and Germany (1895-

1940), which has been given the title ‘Prelude’. ‘High stakes’ describes his reign of terror as 

Höherer SS- und Polizeiführer in the Netherlands (1940-1945), and ‘End-game’ (1946-1949) 

provides a detailed account of his trial at the Special Criminal Court and the Special Court of 

Cassation in The Hague. In the conclusion, the research questions are answered. 

Why does the dreaded Rauter deserve a biography? Oddly enough, the man who was 

nicknamed ‘the vulture from the Alps’, among other things, has virtually disappeared from the 

collective national memory. Post-war historians were interested in the activities perpetrated by 

the war criminals, but not in them as individuals and their motivations. They focused first and 

foremost on resistance fighters and, later, the victims. Based on his historical significance alone, 

Rauter ‘deserves’ a biography, but the question should also be asked whether Rauter was more 

than a one-dimensional, diabolical SS officer. 

‘Prelude’ (Part I) places Rauter’s development in the context of the political and social 

consequences of the defeat of the Central Powers during the First World War (1914-1918), 

particularly with respect to the soldiers returning from the front. Instead of being greeted by 

grateful countrymen, they met a hostile world. They were blamed for the military debacle and 

this led to resentment among those involved. Due in part to the sanctions imposed by the victors 

of the war, a return to normal life in society was no longer possible for some German and 

Austrian soldiers. This made them social outcasts for whom the war never ended and who 

sought support from each other in Freikorps: paramilitary groups without a political agenda, 

but with all the more rancour directed at anything left-wing or Jewish. 

Hanns Albin Rauter was one of these men. He was born in Klagenfurt, as the second of 

seven children. While his father Josef was a German citizen (pan-Germanic), it is possible that 



710 

 

he was of Slovenian extraction. His mother’s name – Johanna Lončarič – is also an indication 

of a Slavic background, though Hanns Albin would refuse to acknowledge this later on. Josef 

Rauter, who later moved to Graz, in the Austrian state of Styria, was a member of the upper 

middle class.  

As an architecture student at the Technical Hochschule in Graz, Hanns Albin found 

himself in chauvinistic, right-wing radical and anti-Semitic climate. He became a member of 

the Corps Joannea, an extreme right-wing student club whose mottos were Heimat, Ehre, 

Burschenwohl (Homeland, honour, fraternity) and Gladius ulter noster! (The sword, our 

avenger!) and required members to participate in fencing competitions (Mensur). 

In 1915 he enthusiastically volunteered for the Habsburgian army, seeing the First 

World War that had broken out as a patriotic challenge. However, in autumn of the same year, 

Rauter was severely wounded from a shot in his right thigh suffered while serving at the Isonzo 

front. His rehabilitation took a year, and he remained partially handicapped with a stiff, shorter 

right leg. His injury would flare up from time to time over the course of his further life.  

After this experience at the front, the young Oberleutnant was sent to Albania to serve 

in an administrative post. During the last months of the war, he worked as an intelligence officer 

in the Balkans and was shot in the right shoulder. Following the surrender of Austria in 1918, 

he returned to a Graz that had been shattered by the war. 

Rauter did not complete his degree in architecture. However, whenever there was a 

chance to fight enemies – either domestic (socialists, communists and Jews, collectively named 

‘Kommune’ and ‘Austromarxisten’) or foreign (Yugoslavs, Hungarians, Poles) – he 

participated. And though he played a modest role in these skirmishes, he would later embellish 

his contribution to improbable proportions. This personality trait would come back to haunt 

him during his trial in 1948. 

In the confusing post-war years in Austria, Rauter joined the Steierische Heimatschutz 

(SH), an extreme right-wing, anti-Semitic Freikorps that rejected democracy. What followed 

was a relentless crusade against the ‘Kommune’ and, later, against numerous other right-wing 

paramilitary rivals, ultimately culminating in a miserably unsuccessful Putsch in 1931. Rauter 

realised after this that he was heading for a political dead end with the Steierische Heimatschutz 

and therefore sought an alliance with the Austrian national socialists, who were on the rise. 

The attempts at achieving a merger between the SH and the Austrian NSDAP were 

initially hindered by the many back-and-forth insults, smears and bloody brawls. For his part, 

Rauter went to visit Hitler in Munich to swear allegiance to the Führer. By the time both the 
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Steierische Heimatschutz and the NSDAP were banned in Austria on 19 July 1933 following 

the umpteenth wave of violence, Rauter had already relocated to Bavaria. 

In Germany, the former architecture student continued his activities as professional 

agitator. Through inflammatory radio speeches, directed at the authorities in his former 

homeland and their (right-wing) supporters, he attempted to sow discord. He was also appointed 

leader of the ‘Kampring der Deutsch-Österreicher im Reich’, a national-socialist relief 

organisation whose purpose was to drive Austria into the arms of Hitler’s Germany. In response 

to his subversive activities, his Austrian citizenship was revoked (‘ausgebürgert’) on 27 

November 1933.  

Rauter was initially charmed at the idea of a career in the activist Sturmabteilung (SA), 

but after they offered him too low of a rank and the organisation’s usefulness had run its course 

after the ‘Night of the Long Knives’, he directed his social aspirations towards the Schutzstaffel 

(SS). Heinrich Himmler’s ambitious elite corps provided frustrated national socialists from 

Austria with an acceptable alternative. 

Although the SS had been Rauter’s second choice, it became his primary political and 

social passion. Despite his physical shortcomings, Himmler regarded the imposing Austrian 

(1.96 meters tall) as a talent, someone from whom much could be expected. Rauter, in turn, 

would not disappoint his superior – no subordinate could have been more loyal. The values of 

the SS fit him like a glove. As the Reichsführer-SS required his personnel to have a healthy 

married life, the bachelor Rauter (41) looked for and found the young national socialist Else 

Lauter (19) from Celle (near Hannover). As Himmler also encouraged large families, his 

enthusiastic pupil took this so much to heart that he and Else had to get married. The wedding 

took place on 25 March 1937, and on 25 October of that year a son was born: Hannes-Hagen. 

Four daughters would follow: Heide (1939), Irmgard (1941), Ingrid (1943) and Almut (1945). 

Meanwhile, Rauter was being prepared for greater assignments. In 1938, he was 

appointed as chief of staff to the Höhere SS- und Polizeiführer in Silesia, Erich von dem Bach-

Zelewski. He made an impression right away. His ‘flawless role’ during the Kristallnacht 

garnered him the praise of his superiors. In December 1939, he was promoted to SS-

Brigadeführer. It was now a matter of waiting for a position to open up into which Rauter could 

direct his ‘kampferische Natur’ in true SS spirit and his organisational talents. 

‘High stakes’ (Part II) covers Rauter’s role in the occupation administrative of the 

Netherlands. Reich Commissioner Arthur Seyss-Inquart, who enjoyed Hitler’s full support, was 

in charge of four Commissioner-Generals: Friedrich Wimmer (Administration and Justice), 

Hans Fischböck (Finances and Economic Affairs), Fritz Schmidt (Special Cases) and, lastly, 
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Rauter (Security). The latter filled a unique position because as Höherer SS- und Polizeiführer 

(HSSuPF) – a position created by Himmler – he was not only supervisor of all German and 

Dutch police forces, but he also had the power to issue his own ordinances (Anordnungen). He 

made frequent attempts to ‘govern from within’ (‘hineinzuregieren’), but that was thwarted by 

Seyss-Inquart. 

Rauter was the perfect fit for the profile Himmler had envisioned for his Höherer SS- 

und Polizeiführer (HSSuPF). They had to be loyal, harsh and uncompromising. They acted as 

regional Himmlers who maintained law and order. They also acted as commanding coordinator 

of the SS in the Netherlands. Their power depended in part on their access to all the information 

flow of SS and police forces. During the first three years of occupation, Rauter was assisted by 

the competent police official Wilhelm Harster, the Commander of the Security Police and 

Security Forces (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst). He led the 

German police departments (SS-Aussendienststellen) with a firm hand. 

Soon after his arrival, Rauter attempted to transform the Dutch police into a reliable 

instrument in the hands of the occupier. This attempt failed due to little success in the 

recruitment of new agents under the auspices of the SS and a lack of competent, collaborating 

Dutch in the top ranks of the police. 

Rauter was more successful with the persecution of Dutch Jews. He had initially 

exercised restraint, leaving the initiative to his colleague Fritz Schmidt (Special Cases), the 

representative of the NSDAP. In the background, however, the HSSuPF was a driving force, 

for instance during the months-long discussion of what constituted a Jew. Only after Hendrik 

Koot, a member of the Weerbaarheidsafdeling (WA), a paramilitary group, died from wounds 

suffered during fighting in Amsterdam’s Jewish quarter, did Rauter actually begin to occupy 

himself with the ‘Jewish question’. For him, the subsequent general strike in the Netherlands 

known of as the February Strike was evidence that the Jews had organised the revolt. 

Rauter’s ruthless crackdown strengthened his position as a successful law enforcement 

officer within the occupation administration. This was a development that went further the more 

that administrative and financial measures against the Jews were followed by police action, 

which made public life for the persecuted group impossible. His relentless attempts to make 

anti-Jew politics an exclusive matter of himself and his SS forces came to fruition with the 

announcement of the deportations. 

Rauter and Himmler had not only law enforcement-related ambitions, but also political 

ambitions. They wanted to ‘Germanise’ Dutch society in the model of the SS. Though Hitler 

had not yet made any proclamations about the future of the Netherlands, the two saw it as a 
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foregone conclusion that the country would become part of a ‘Jew-free’ Greater Germanic 

Reich. In this pursuit, Rauter came into conflict with Anton Mussert, the leader of the National 

Socialist Movement in the Netherlands (NSB), who had his own political aspirations. He saw 

himself as leader of a ‘Greater Netherlands’ (the Netherlands, Flanders and northwest France). 

This conflict would drag on for the duration of the war without a clear winner. 

Himmler’s agent was annoyed at Reich Commissioner Seyss-Inquart because the latter 

refused to take a position in the matter. Even though Seyss-Inquart, just as Rauter, had a low 

opinion of that ‘ordinary little man’, the Germans could not dispense with Mussert. The NSB, 

as small as it might be, was the only faction that was favourably disposed towards the occupier 

and, apart from some adventurers and social misfits, could deliver volunteers for the Eastern 

Front. Mussert’s proposal of ‘soldiers for governmental power’ met with great resistance from 

Rauter, who correctly stated that accepting the proposal would cause great unrest in Dutch 

society and would result in him having his troops drive the NSB ‘at bayonet point’ towards the 

Binnenhof (the Dutch seat of government). Hitler managed to keep Mussert in line and insisted 

that the occupation authorities ‘drag along’ (‘mitschleppen’) the founder of the NSB until the 

end of the war. 

A favourable turn of events for the HSSuPF was the sudden death of his colleague and 

enemy Fritz Schmidt, who had been a supporter of Mussert for political/strategic reasons and 

because of his disgust for the SS. Under mysterious circumstances that have never been 

clarified, the Commissioner-General for Special Cases died after falling out of a riding train on 

an official trip to France. Schmidt had already fallen into disfavour with party leadership 

(Bormann) because he had failed to Nazify the Netherlands benignly.    

Despite Rauter’s fanaticism, the deportation of the Jews did not go smoothly at first. 

The majority of those summoned did not show up at the assembly points. Moreover, Berlin had 

increased the quota of deportations for 1942 from 15,000 to 40,000 Jews. However, thanks to 

his skills as a capable organiser, supplemented with threats and deception, the targets were met. 

The so-called ‘job creation camps’ in the Netherlands provided a cover for attracting Jews with 

the assurance that they would be exempt from deportation. Rauter would later use this same 

tactic for the camp in Vught, where ‘important working Jews’ were put to work on behalf of 

the German war industry.  

Meanwhile, the cooperation of the Jewish Council was bought with a lavish number of 

exemptions. This enabled Rauter to proudly report to his superior in Berlin that the transport 

would be ‘smooth’, as no Jews were to remain in the Netherlands. The obsessiveness with 

which Rauter gave shape to the hunt for Jews is revealed by his attitude towards the Jewish 
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partners in mixed marriages. In this regard, Himmler’s deputy went further than the rules 

dictated in Germany. Whereas Jewish partners there had as yet been left alone, Rauter gave 

those in the Netherlands a choice: sterilisation or deportation. Hundreds of unfortunate souls 

chose the former. After the war, Rauter maintained that everything took place on a ‘voluntary’ 

basis. All in all, he described the deportations as necessary ‘dirty work’ (‘schmutzige Arbeit’).       

Starting in the second half of 1941, Rauter found himself confronted by a more 

professional resistance. The communists who had been cracked down upon after the February 

Strike were left more to their own devices after the German invasion of the Soviet Union on 22 

June and regrouped. Other sections of the population also engaged in illegal activities. There 

was a simmering in Dutch society, in part due to the economic requisitioning by the occupier 

that resulted in scarcity. The demand for manpower for vacated jobs in Germany increased, 

though the Reich Commissioner was reluctant to use force in light of Hitler’s wish that 

‘Germanic brethren’ be treated with care. For pragmatic reasons, Rauter was also initially 

opposed to forced labour: he lacked the men to hunt down work evaders. 

That did not apply to the resistance. To keep that in check, the occupying forces arrested 

hundreds of prominent individuals from pre-war political, business and cultural life. These 

hostages served as collateral for the Germans in case retaliatory measures were necessary. 

Following an attack on a train in Rotterdam, Wehrmachtbefehlshaber (WBN) Friedrich 

Christiansen demanded that a large number of these hostages be executed. Ultimately, five of 

them were selected. Rauter received the order from Seyss-Inquart to prepare and carry out the 

execution. His name was listed under the ‘Proclamation’ as the responsible authority. 

Innumerable executions and proclamations would follow. 

The execution of the five hostages meant the bankruptcy of Nazification politics. The 

soft approach was a thing of the past; the Dutch refused to be Nazified. Under pressure of the 

ever-increasing demand for manpower in Germany, exacerbated by the defeat in Stalingrad 

(January 1943), the occupier abandoned all restraint. WBN Christiansen gave the order for the 

300,000 Dutch soldiers to be retaken as prisoners of war and sent back to Germany. The 

measure led to the April–May Strikes, which Rauter once again stamped out within a few days 

by bloody means, resulting in dozens of deaths. He once again received congratulations from 

Berlin, to which the Höherer SS- und Polizeiführer humbly replied: “Wir haben unsere Pflicht 

getan” (“We did our duty”). 

Motivated by these compliments, Rauter continued his hunt for anything that might be 

suspicious or harmful to the occupier. Unwilling students who had refused to sign the 

declaration of loyalty were selected for ‘job creation’ in Germany. To steer this flow of the 
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population between the ages of 18 and 35 that was required to work across the border in the 

right direction, Rauter devised a system for calling up individuals according to birth year. 

Insurgency was now quashed without mercy. 

Whereas BdS Harster – who was transferred to Italy in the summer of 1943 – had had a 

moderating influence on Rauter and his policies, his successor Erich Naumann proved 

incapable of this. The two men did not get along, and this led to major tensions. The new BdS, 

who just like Rauter had no political background and had helped implement the cruellest of 

measures as a former leader of a notorious Einsatzgruppen in the Soviet Union, also let go of 

the reins upon arriving in the Netherlands. The six SS-Aussenstellen turned into independent 

islands of terrors. 

Rauter, for his part, also let go of the reins. Assassination became his weapon of terror. 

Mussert demanded countermeasures be taken in response to the growing number of attacks on 

collaborators, mostly NSB members. Based on a drawing of a pine tree, the HSSuPF came up 

with the idea for Operation Silbertanne. For each attack committed by the resistance, three 

suspected enemies would be killed. To this end, death squads were formed consisting of Dutch 

SS troops, later also headed by their leader Henk Feldmeijer. A lot went awry in these 

mysterious, usually fatal attacks. The assassinations ceased in the summer of 1944 after Hitler’s 

Niedermachungsbefehl did away with all jurisprudence and laws. SS forces were given carte 

blanche in the fight against ‘Terroristen und Saboteure’.  

Given that he was not capable of providing the NSB adequate protection, Rauter agreed 

to the establishment of the Landwacht, a kind of self-protecting military unit of the NSB. The 

HSSuPF hoped that he would be able to mould this unit into an SS-type alternative to the 

unreliable Dutch police. Nothing of the sort came to pass; instead, the Landwacht became a 

decrepit, disorganised troop which, as a purveyor of terror, set about robbing Dutch citizens, 

among other things. 

Rauter’s attempts to starve out those in hiding (Jews, illegal aliens, police deserters, etc.) 

by means of a ‘Second Distribution ID card’ came to nothing. This document was introduced 

with so much delay, and the enforcement at the distribution offices was so minimal, that those 

affected were able to take countermeasures.  

Despite threatening draconian measures, Rauter was less and less successful at reining 

in his own people. The HSSuPF also received very little help from Karl Eberhard Schöngarth, 

who succeeded BdS Naumann in the summer of 1944. This ‘drunken brute’ had the same 

background and approach as his predecessor. 
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Rauter played a secondary, but certainly not insignificant role in the Putten raid, where 

a large portion of the male population between the ages of 18 and 50 was deported to the 

Neuengamme concentration camp in October 1944. Of the 588 men deported, only 49 would 

return. The raid was a reprisal for an attack carried out by the resistance on a German car 

containing four members of the Wehrmacht. 

With the Allies on the offensive, Rauter directed his attention to military activities at the 

expense of his law enforcement duties. He formed a unit by the name of ‘Kampfgruppe Rauter’ 

made up of armed members of the SS and related organisations. Although he (once again) 

played second fiddle in military matters, his contribution to the German success in Operation 

Market Garden should not be underestimated. The primary task of his Kampfgruppe was to 

prevent German troops from being attacked from behind by the resistance when engaged in 

combat against the Allies. 

Rauter’s rule came to a premature end in March 1945 when his car was attacked in 

Woeste Hoeve. He was severely wounded and two fellow passengers were killed. As a ‘worthy 

parting gift’ from the Netherlands, the occupation authorities ordered the execution of 266 

Dutch citizens, 117 of whom were killed in Woeste Hoeve. After a long journey, with stops at 

hospitals, internment camps and prisons in Germany, Rauter was extradited to the Netherlands 

on 6 February 1946. 

‘End-game’ (Part III) deals with Rauter’s trial. For the press, the outcome was clear: 

‘Only a bullet can provide satisfaction.’ That was also the point of departure taken by public 

prosecutor J. Zaaijer. He wanted to make the most important trial of the post-war Special 

Criminal Jurisdiction a “show case”, even though the trial could in fact be settled based on the 

documents alone. The priority was not so much finding out the truth, but rather the manner by 

which Rauter would be sent to the executioner. Mussert and NSB propagandist Max Blokzijl 

had previously been sent before the firing squad according to the same approach.  

To the great dismay of Rauter, Zaaijer kept even the primary witness – former BdS 

Wilhelm Harster (according to Zaaijer a “decent” man) – out of the court proceedings. While 

the number of witnesses was small, on the one hand, prosecutor Zaaijer presented a laundry list 

of allegations to the Special Criminal Court, on the other; the defendant was even charged with 

the confiscation of radio sets. The indictment was like a shower of shot in the hopes of hitting 

something. Zaaijer would have been better off limiting himself to the core points of Rauter’s 

criminal policy: the reprisal murders, the deportation of the Dutch Jews and Operation 

Silbertanne. 
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The trial ended up being a big disappointment, partly due to the poor preparation of the 

leading actors. The president of the Special Criminal Court, P.G.M. van Meeuwen, was not 

well-grounded in the subject matter, which made for a chaotic trial in which Rauter attempted 

to wriggle out of everything. Assisted by his counsel, K. van Rijckevorsel, he took 

responsibility for the actions of all of those under his command, while simultaneously declining 

any responsibility. With respect to the deportation of the Jews, he claimed to have merely been 

carrying out the orders of his superiors. And the fate of the victims in Poland was something 

that had remained unknown to him throughout the entire war. 

His crackdown had been necessary ‘to prevent worse’. He had intervened to maintain 

law and order. According to Rauter, the occupation administration had every right to take the 

measures challenged by the public prosecutor. The Special Criminal Court had to understand 

that had a Dutch general ‘stood in his position’ he would not have been able to act differently 

than Rauter had. Incidentally, the defendant was of the opinion that the Court had no jurisdiction 

and that he should be tried before an international court of law. He was supported in this 

assertion by his counsel. 

Nonetheless, the Special Criminal Court bowed to the allegations and the demanded 

punishment. Rauter was condemned to death, with the right to appeal. The Special Court of 

Cassation, which was better prepared than the Special Criminal Court, confirmed the sentence.  

Rauter went before the firing squad with a clear conscience. He accepted none of the 

blame. Despite all of the difficult and dramatic decisions he had been faced with, he looked 

back on a successful life, in which he had always abided by – self-imposed – high moral, 

chivalrous, Germanic values: “Ich bin ein Chevalier” (“I am a knight”). 

In the ‘Conclusion’, Rauter’s historic significance is evaluated. His motivations, 

ambitions, doubts (insofar as he had them), his character, approach to life and other essential 

aspects are also discussed in greater detail. Rauter was not a moody, diabolic SS officer who 

hunted his victims with bloodshot eyes. He was not a brute, but a smart man with exceptional 

organisational skills. Most striking about this ascetic was precisely the uniformity in his extreme 

policy and its implementation. 

 

 

 


