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De drie te Breda gedetineerde oorlogsmisdadigers 

BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN ANTWOORD 

Nr. 4 

1 AFSCHRIFT TB 

SENTENTIE 

Het Bijzondere Gerechtshof te Amsterdam, Eerste Kamer; 

Gezien de stukken, onder welke de dagvaarding, namens de 
Procureur-Fiscaal, op de 29 October 1948 aan na te noemen 
verdachte in persoon uitgereikt; 

Gehoord de aanklacht van de Procureur-Fiscaal tegen ver-
dachte, volgens eigen opgaven genaamd: JOSEPH JÖHANN 
KOTALLA, van beroep vertegenwoordiger, geboren te Bis-
marckhütte (Duitsland), 14 juli 1908 en wonende te Kleef, 
Franckenstrasze 2, Duitsland, thans gedetineerd in het Huis 
van Bewaring II, te Amsterdam; 

Gelet op het onderzoek ter terechtzitting; 

Gehoord de vordering van de Procureur-Fiscaal; 

Gelet op de verdediging, door of namens verdachte in het 
midden gebracht; 

Overwegende, dat verdachte is gedagvaard ter zake: 
dat hij te of nabij Amersfoort en/of Leusden, althans in 

Nederland, op verschillende tijdstippen in het tijdvak van 
omstreeks 1 September 1942 tot 20 April 1945, in elk geval 
gedurende de op 10 Mei 1940 aangevangen aanvalsoorlog van 
Duitsland tegen Nederland, doch voor 15 mei 1945, terwijl hij 
als lid van de misdadige organisatie de „S.S.", althans van de 
misdadige organisatie de „Sicherheitspolizei", was gedetacheerd 
bij of overgeplaatst naar de misdadige organisatie de ,,Sicher-
heitsdienst", althans bij of naar enige administratief tot het 
Reichs Sicherheits Hauptamt (R.S.H.A.) te Berlijn behorende 
misdadige organisatie of instelling, die belast was met de be-
waking en administratie van door of voor Duitse instanties ge-
arresteerde en in het „Polizeiliches Durchgangslager Amers-
foort" (P.DA.) te of nabij Leusden opgesloten personen, 
(althans terwijl hij lid was van de misdadige organisatie de 
„Sicherheitsdienst", althans van enige administratief tot voor-
meld R.S.H.A. behorende misdadige organisatie of instelling, 
die belast was met de bewaking en administratie als bovenver-
meld) en aldus gedurende de tijd van voormelde oorlog in 
krijgs-staats- of publieke dienst bij of van de vijand was - op 
de navolgende wijzen en bij de navolgende gelegenheden in 
verband met vorenbedoelde aanvalsoorlog, aanvankelijk in zijn 
hoedanigheid van schrijver bij de administratie van voormeld 
P.D.A., later als ondercommandant van dat kamp, althans als 
meerdere over aan hem ondergeschikt bewakings- en kamp-
personeel, heeft gehandeld in strijd met de wetten en gebruiken 
van de oorlog en met de menselijkheid, te weten: 

1. in en/of nabij het voormelde P.D.A. te of nabij Leusden, 
waar hij verdachte toen met de administratie en de bewaking 
der gevangenen was belast, heeft hij vrijwel dagelijks, althans 
op verscheidene dagen of tijdstippen, in voormeld tijdvak her-
haaldelijk of meermalen en telkenmale opzettelijk in dat kamp 
opgesloten weerloze en ondervoede en dikwijls zieke gevan-
genen, in het bijzonder de joden onder hen, met zijn handen of 

vuisten, met een stok of knuppel, met een gummistok, met een 
zogenaamde Spaans riet en met andere tot slaan geschikte 
harde voorwerpen zodanig hard geslagen, waar hij hen maar 
raken kon, en met zijn geschoeide voet zodanig hard geschopt, 
een of meer honden op hen losgelaten die hen beten, hen uren, 
dagen en zelfs weken laten strafstaan in de zogenaamde Rozen-
tuin (zijnde een met hoog prikkeldraad omgeven ruimte in de 
open lucht in dat kamp) of ingesloten in een bunker of cel 
zonder voedsel en zonder voldoende kleding, hen zware straf-
exercities doen uitvoeren, hun voedsel onthouden, en andere 
mishandelingen en folteringen doen ondergaan, dat tengevolge 
daarvan de slachtoffers pijnlijk werden getroffen en aangedaan 
en in een lichamelijk nog slechtere toestand kwamen dan zij 
reeds waren en veelal werden verwond of zwaar lichamelijk 
letsel bekwamen, terwijl in verscheidene gevallen die mishan-
delingen en/of folteringen de dood van het slachtoffer ten-
gevolge hadden; 

2. tezamen en in vereniging met een of meer anderen in 
dienst bij of van de vijand staande personen heeft hij, ver-
dachte, op een voormiddag in of omstreeks September of 
October 1944 te of nabij Leusden opzettelijk en volgens door 
een of meer dier andere personen en hem, verdachte, tevoren 
beraamd plan na kalm beraad en rustig overleg, althans opzet-
telijk, een negental in de P.D.A. opgesloten personen, die daar-
uit door de leiding van dat kamp voor de schijn waren vrij-
gelaten en buiten de poort gebracht, gearresteerd, in een auto 
geladen, achter of bij een der schietbanen aldaar gebracht en 
hen, althans acht of enige hunner, van het leven beroofd door 
tezamen en in vereniging met een of meer dier andere personen 
uit met scherp geladen vuurwapenen op zeer korte afstand een 
of meer schoten op de slachtoffers te lossen, tengevolge waar-
van deze zodanig werden getroffen en verwond, dat zij terstond 
of kort daarop overleden; 

3. tezamen en in vereniging met een of meer andere in 
dienst bij of van de vijand staande personen heeft hij omstreeks 
het einde van 1944 te of nabij Leusden in het bos achter de 
zogenaamde boerderij in het P.D.A., althans achter een boer-
derij of gebouw, opzettelijk en volgens door hen en verdachte 
tevoren beraamd plan na kalm beraad en rustig overleg, allhans 
opzettelijk, negen in het P.D.A. opgesloten personen van het 
leven beroofd, door tezamen en in vereniging met een of meer 
dier andere personen uit met scherp geladen vuurwapenen op 
korte afstand een of meer schoten op de slachtoffers te lossen, 
tengevolge waarvan deze zodanig werden getroffen en ver-
wond, dat zij terstond of kort daarop overleden; 

4. tezamen en in vereniging met een of meer andere in 
dienst bij of van de vijand staande personen heeft hij op of 
omstreeks 8 Maart 1945 te of nabij Leusden op of nabij een 
der schietbanen aldaar opzettelijk en volgens door hen en ver-
dachte tevoren beraamd plan na kalm beraad en rustig overleg, 
althans opzettelijk, negen en veertig, althans een groot aantal, 
in het P.D.A. opgesloten personen van het leven beroofd, door 
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tezamen en in vereniging met een of meer dier andere personen 
uit met scherp geladen vuurwapenen op korte afstand een of 
meer schoten op de slachtoffers te lossen, tengevolge waarvan 
deze zodanig werden getroffen en verwond, dat zij terstond of 
kort daarop overleden; 

5. telkens op of nabij een der schietbanen, gelegen nabij 
voormeld P.D.A. te of nabij Leusden zijn onderschei-
denlijk in of omstreeks de maanden September 1944 drie, No-
vember 1944 vier en December 1944 drie gevangenen uit dat 
kamp opzettelijk en volgens mede door verdachte tevoren be-
raamd plan na kalm beraad en rustig overleg, althans opzet-
telijk, door een of meer in dienst bij of van de vijand staande 
personen van het leven beroofd door het uit met scherp geladen 
vuurwapenen op korte afstand lossen van een of meer schoten 
op de slachtoffers, tengevolge waarvan deze zodanig werden 
getroffen en verwond, dat zij terstond of kort daarop over-
leden; 

voor deze executies heeft hij verdachte telkens opzettelijk en 
volgens tevoren beraamd plan na kalm beraad en rustig over-
leg, althans opzettelijk, als ondercommandant van bedoeld 
kamp, althans als meerdere over aan hem ondergeschikt be-
wakings- en kamppersoneel, uit dat personeel de vuurpelotons 
samengesteld, zorggedragen voor het overbrengen der slacht-
offers en der vuurpelotons naar de executieplaatsen en hunne 
opstelling aldaar, en aan de leden der vuurpelotons telkens het 
daarop door deze uitgevoerde bevel tot vuren op de slacht-
offers gegeven, door welk een en ander hij verdachte zich 
telkens als mededader aan die executies van gevangenen schul-
dig maakte; 

hebbende hij verdachte door zijn optreden als in de aanhef 
dezes en sub 1 en sub 2, 3 en 4 en sub 5 omschreven tevens 
alstoen aldaar opzettelijk in de tijd van meerbedoelde aanvals-
oorlog de vijand hulp verleend in diens systeem van terreur en 
ontrechting, uitgeoefend over de bewoners van het door de 
vijand bezette Nederlandse gebied. 

Overwegende, ten aanzien van de bevoegdheid van het Hof, 
dat verdachte deze heeft betwist op grond, dat het hier de 
berechting van een Duits militair zou gelden, die berecht zou-
de moeten worden door een internationaal militaire althans 
door een Nederlandse militaire rechtbank, terwijl de raadsman 
zich ten aanzien van de berechting van verdachte heeft be-
roepen op artikel 8 jo 13a van de Wet, houdende algemene be-
palingen der wetgeving van het Koninkrijk; dat het eerste be-
roep van verdachte faalt, reeds waar bij de overeenkomst van 
Londen van 8 Augustus 1945, waartoe ook Nederland is toe-
getreden, en wel artikel 6, uitdrukkelijk is bepaald, dat geen 
inbreuk zal worden gemaakt op rechtsmacht van een nationale 
rechtbank, die op geallieerd grondgebied opgericht is of opge-
richt zal worden voor de berechting van oorlogsmisdadigers; 
dat ook het tweede beroep faalt, nu artikel 12 van het Besluit 
op de Bijzondere Gerechtshoven deze colleges met uitsluiting 
van enige andere burgerlijke of militaire rechter bevoegd ver-
klaart voor de misdrijven, waarop de bepalingen van het Besluit 
Buitengewoon Strafrecht van toepassing zijn, gelijk in de onder-
havige zaak het geval is, waar immers de aan verdachte te laste 
gelegde feiten vallen onder artikel 27a van het voormelde 
besluit; 

dat derhalve het Hof het beroep van verdachte op de onbe-
voegdheid van hetzelve verwerpt; 

dat ook het beroep van de raadsman niet door het Hof wordt 
aanvaard, aangezien weliswaar de Nederlandse rechtsnorm 
voor de ook door Nederland aanvaarde internationale rechts-
norm moet wijken, doch dat juist door het bovengenoemde 
internationale verdrag het bestaan van een met het Nederlandse 
recht in casu strijdige internationale rechtsnorm nog eens uit-
drukkelijk wordt ontkend; 

Overwegende, dat ter terechtzitting zakelijk weergegeven 
hebben opgegeven en verklaard: 

Verdachte, dat hij van omstreeks 1 September 1942 tot 
20 April 1945 als lid van de S.D., laatstelijk in de rang van 
Oberscharführer, gedetacheerd bij de Sicherheitsdienst, die be-
last was met de bewaking en administratie van door of voor 
Duitse instanties gearresteerde en in het Polizeiliches Durch-
gangslager Amersfoort (P.DA.) opgesloten personen, meer-
dere was over aan hem ondergeschikt bewakings- en kamp-
personeel; 

dat hij wist, dat er een aanvalsoorlog gaande was tussen 
Duitsland en Nederland, sinds 10 Mei 1940; 

en nader ten aanzien van punt 1 der dagvaarding: 
verdachte, dat hij op verschillende tijdstippen, gedurende 

zijn, verdachte's, bovenbedoeld verblijf in het P.D.A. telken-
male opzettelijk in dat kamp opgesloten, weerloze gevangenen 
met zijn handen of met een z.g. Spaans riet heeft geslagen en 
met zijn geschoeide voet heeft geschopt; dat hij de leiding heeft 
gehad bij de strafexercities, die plaats vonden op 1 Januari 
1945; 

getuigen, zoals hieronder telkens achter hun naam is vermeld: 
1. Louise Siegerhart, dat zij gedurende de de bezetting in 

dienst van het Nederlandse Rode Kruis werkzaam was in de 
verschillende Duitse kampen in Nederland en dat de voeding in 
ieder kamp in Nederland slecht en vooral te weinig was, dat zij, 
getuige, van Maart 1943 regelmatig een maal per week in het 
Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort is gekomen en dat de 
officiële voeding in het kamp Amersfoort pover was; 

2. Marcus Meents, dat hij in 1943 gedurende enige maan-
den tot 30 October op grond van zijn Joodse afkomst als ge-
vangene heeft verbleven in het Polizeiliches Durchgangslager 
Amersfoort; dat hij, getuige, door veel te zwaar werk en de 
slechte voeding na korte tijd geheel was uitgeput en zich voort 
sleepte; 

dat verdachte hem, getuige, en de andere Joodse gevangenen 
steeds aanspoorde tot hard werken en hem, getuige, eens met 
een stok een harde slag op het achterhoofd heeft gegeven, uit 
welk lichaamsdeel, naar hij, getuige, voelde, bloed vloeide, 
ten gevolge waarvan hij, getuige, pijnlijk werd aangedaan; dat 
hij, getuige, toen op het appèl, dat op deze dienst volgde in 
elkaar is gezakt en even bewusteloos is geweest en dat hij, 
getuige, toen op bevel van verdachte zonder voedsel in een 
bunker is ingesloten; dat hij, getuige, de volgende dagen telkens 
door zwakte in elkaar is gezakt, dat verdachte toen, geroepen 
door de Duitse bewaker Oberle, is gekomen en dat hij, getuige, 
toen heeft gehoord, dat verdachte het bevel gaf, dat hij, getuige, 
voor vijf dagen in een bunker moest worden ingesloten, dat hij, 
getuige, toen vijf dagen en vijf nachten in de bunker ingesloten 
is geweest en van vrouwelijke medegevangenen enig voedsel 
heeft gehad; 

dat hij, getuige, na deze vijf dagen en vijf nachten terstond 
weer aan het werk moest en nog die zelfde dag opnieuw op het 
werk in elkaar is gezakt; dat toen verdachte opnieuw is ge-
komen en bevel heeft gegeven hem, getuige, in een bak naar de 
bunker te brengen, wat is gebeurd; dat hij, getuige, toen heeft 
gezien, dat verdachte de matras uit de bunker haalde en heeft 
gehoord, dat verdachte hem, getuige, toevoegde: „Hier zul je 
verrekken en als je na tien dagen niet dood bent, zal ik er 
wel een eind aan maken"; 

dat hij, getuige, daarop echter uit de genoemde bunker en 
het P.D.A. heeft weten te ontvluchten; 

3. Piet Jan Leo Glaudemans, dat hij van Augustus tot Oc-
tober 1944 als gevangene heeft verbleven in het Polizeiliches 
Durchgangslager Amersfoort; dat hij, getuige, heeft gezien, dat 
een medegevangene, een zekere Velthuis, de gang van de bun-
ker in het P.D.A., in welke gang ook verdachte stond, op en 
neer rende en dat hij, Velthuis, telkens wanneer hij, Velthuis, 
verdachte voorbij kwam, van deze enige harde klappen in het 
gezicht kreeg; dat hij, getuige, na afloop van deze mishan-
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deling heeft gezien, dat er bloedspatten zaten op de tevoren 
volkomen witte muur van boven genoemde gang; 

4. Hendrik Keet, dat hij, getuige, van 8 Maart tot 24 Juni 
1944 als gevangene heeft verbleven in het Polizeiliches Durch-
gangslager Amersfoort; dat hij eens met een ontsteking in de 
hals te bed lag, doch moest opstaan, omdat hij, getuige, moest 
verschijnen voor het Duitse Feldgericht en dat verdachte hem, 
getuige, toen een harde stomp met de vuist tegen de kaak heeft 
gegeven, zodat getuige's tanden door zijn lip drongen en hij 
getuige, bloed in de mond kreeg; dat hij, getuige, heeft gezien, 
dat verdachte een jonge gevangene een harde schop met de ge-
schoeide voet tussen de benen gaf, waarop deze gevangene in 
elkaar zakte; dat hij, getuige, deze jonge gevangene toen heeft 
geholpen en heeft gezien, dat diens ballen waren opgezwollen; 
dat hij, getuige, deze gevangene daarop naar het z.g. kranken-
revier heeft gebracht en dat hij, getuige daarna deze gevangene 
niet meer heeft gezien; 

5. Wilhelmus Hoonhout, dat hij van September 1944 tot 
15 April 1945 als gijzelaar heeft verbleven in het Polizeiliches 
Durchgangslager en dat hij, getuige, de persoon, die hij ter 
terechtzitting als verdachte aanwezig ziet, herhaaldelijk ge-
vangenen in dit kamp heeft zien slaan en trappen; dat hij heeft 
gezien, dat de gevangenen van het P.D.A. op 1 Januari 1945 
op de appèlplaats strafexercities moesten maken en dat daarbij 
de bewakers, waaronder hij de persoon zag, die hij, getuige, 
thans ter terechtzitting als verdachte aanwezig ziet, voortdurend 
op de gevangenen lossloegen; dat hij, getuige, zag dat verdachte 
sloeg met een stok, die ongeveer vijftig centimeter lang was en 
de dikte had van een bezemsteel en voorts, dat verschillende van 
de gevangenen onder deze oefeningen bleven liggen en dat ver-
dachte deze liggende gevangenen met de geschoeide voet 
schopte tegen het lichaam, waar zich ongeveer de maag bevindt 
en in twee gevallen tegen het gezicht; dat hij, getuige, die dag in 
de ziekenbarak kwam en zag, dat zich daar drie en negentig 
personen bevonden, die hij, getuige, daar nog niet eerder had 
gezien en dat enkele tientallen van deze ernstig gewond waren; 

6. Jan van den Hoek, dat hij als gevangene in het Polizeili-
ches Durchgangslager Amersfoort heeft verbleven van 3 Maart 
1944 tot de bevrijding in Mei 1945; 

dat de persoon, die hij, getuige, ter terechtzitting als ver-
dachte aanwezig ziet, hem, getuige, eenmaal met de hand 
een harde klap in het gezicht heeft gegeven en ongeveer ge-
lijktijdig daarmee een harde trap met de geschoeide voet 
heeft gegeven tegen zijn, getuige's, geslachtsdeel; dat hij, ge-
tuige, na enige tijd in het P.D.A. te hebben verbleven, honger-
oedeem heeft gekregen, waardoor getuige's benen opzwollen, 
en dat verdachte toen hem, getuige, verschillende malen hard 
met de punt van zijn, verdachte's, geschoeide voet tegen de 
benen schopte, ten gevolge waarvan wonden ontstonden, 
waarvan op de datum van de terechtzitting nog vijf of zes lit-
tekens over waren; dat hij, getuige, eens heeft gezien, dat 
verdachte een gevangene, die ten gevolge van een stokslag, 
door een andere bewaker toegebracht, ineen was gezakt, 
schopte met de geschoeide voet, waar hij, verdachte, deze ge-
vangene maar raken kon; dat hij, getuige, tezamen met andere, 
evenals hij in het P.D.A. opgesloten gevangenen meerdere 
malen op bevel van verdachte gedurende lange tijd, — een-
maal gedurende twaalf uur aan een stuk -, heeft moeten straf 
staan in de z.g. Rozentuin, zijnde een met hoog prikkeldraad 
omgeven ruimte in de open lucht in het P.D.A.; dat hij, getuige 
heeft gezien, dat bij het z.g. pompen onder leiding van ver-
dachte een jonge man die oefeningen niet mee maakte en zeide, 
dat hij, deze jonge man, niet meer kon dat hij, getuige, zag, dat 
verdachte daarop deze gevangene vijf stokslagen gaf op het 
onderste deel van de rug, dat deze gevangene daarna ineen is 
gezonken en zonder te bewegen bleef liggen en dat deze 
gevangene daarna is weg gedragen; dat hij, getuige, deze ge-
vangene daarna niet meer heeft gezien en heeft gehoord, dat 
deze gevangene was overleden; dat hij, getuige, meerdere 
malen heeft gezien, dat verdachte honden los liet en aanhitste 

op de gevangenen en dat hij, getuige, drie maal door een hond, 
die door verdachte was los gelaten op de gevangenen, is 
gebeten, dat hij, getuige, eenmaal verdachte het bevel heeft 
horen geven, om aan hem en zijn, getuige's, medegevangenen 
voedsel te onthouden; 

7. Carolus Antonius Kraneveld, dat hij van 17 Januari tot 
16 Maart 1944 als gevangene heeft verbleven in het Polizei-
liches Durchgangslager Amersfoort en dat hij, getuige, daar 
alstoen een aantal malen door de persoon, die hij, getuige 
ter terechtzitting als verdachte aanwezig ziet, met een knuppel 
op hoofd en schouders is geslagen, zodat hij getuige, pijnlijk 
werd getroffen; dat hij verschillende malen heeft gezien, dat 
verdachte andere gevangenen met een stok of knuppel van 
ongeveer anderhalve centimeter dikte sloeg en dat hij deze 
stok afpakte van een z.g. knuppelaar en voorts, dat verschil-
lende malen gevangenen door dit slaan van verdachte bloedig 
werden verwond; dat hij, getuige, was ingedeeld bij het z.g. 
marcheerders-kommando en dat hij herhaaldelijk heeft gezien, 
dat verdachte tussen de marcherende colonnes gevangenen 
door fietste, waarbij verdachte links en rechts slagen met een 
stok uitdeelde; 

8. Laurens Boersema, dat hij van Januari tot April 1944 
als gevangene heeft verbleven in het Polizeiliches Durch-
gangslager Amersfoort; dat verdachte hem in die tijd met een 
zwaar voorwerp tweemaal hard op het hoofd heeft geslagen en 
dat hij de pijn, die hem daardoor werd toegebracht nog ge-
durende veertien dagen heeft gevoeld; dat verdachte hem, ge-
tuige, eenmaal een harde slag met een hard voorwerp tegen de 
arm heeft gegeven en hem vervolgens, toen hij, getuige, even 
door deze slag was verdoofd, met de geschoeide voet met 
kracht een trap tegen de geslachtsdelen heeft gegeven; dat de 
pijn, die hij getuige, daardoor kreeg zo hevig was, dat hij be-
wusteloos is geraakt; dat hij, getuige, gedurende vijf dagen niet 
heeft kunnen lopen en dat hij, getuige, tot op de datum der 
terechtzitting nog last heeft van de gevolgen van deze mishan-
deling, doordat zijn geslachtsdelen opzwellen en hem het lopen 
bemoeilijken; 

dat verdachte hem, getuige, voorts eenmaal met een gummi-
knuppel heeft afgeranseld, waarbij hij, getuige, aan de linker 
onderarm bloedig is verwond; dat hij, getuige, door deze ver-
wonding infectie heeft gekregen, waarbij operatief moest wor-
den ingegrepen, ten gevolge van welke operatie zijn, getuige's, 
linker hand is misvormd; 

9. Antonius Fitters, dat hij van 22 November 1942 tot 
10 Februari 1944 als gevangene heeft verbleven in het Poiizei-
liches Durchgangslager Amersfoort; dat verdachte hem, ge-
tuige, op tweede Kerstdag 1943 twee en twintig uur straf heeft 
laten staan in de z.g. Rozentuin, terwijl hij, getuige, tevoren 
het bovenlijf had moeten ontbloten en terwijl hij om de hals 
een bordje, waarop stond „Benadeelt de buitenwereld" moest 
dragen; dat verdachte hem, getuige, in bovengenoemde periode 
ook vier of vijf maal heeft geslagen met een gummislang, die 
verzwaard was met een hard voorwerp, zodat hij, getuige, 
daardoor pijnlijk werd aangedaan en twee tanden uit zijn, 
getuige's, mond werden geslagen; dat verdachte hem, getuige, 
naar hij zag en voelde eenmaal vijf en twintig slagen met een 
Spaans riet heeft gegeven op de ontblote rug, waardoor hij, 
getuige, uit het P.D.A. werd ontslagen; dat verdachte hem, 
getuige, eenmaal hard en opzettelijk met de geschoeide voet 
tussen de benen heeft geschopt, waardoor hem, getuige, zware 
pijn werd toegebracht aan zijn geslachtsdeel, welke pijn 
getuige drie dagen nadien nog voelde; 

10. Christiaan Theodorus J. Kroese, dat hij van eind Janu-
ari tot half April 1945 als gevangene heeft verbleven in het 
Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort; dat verdachte hem, 
getuige, in deze periode tientallen malen heeft gestompt en 
geslagen, dit terwijl getuige in die tijd zeer zwak was door 
ondervoeding; dat hij, getuige, eenmaal van verdachte enige 
klappen met een Spaans riet heeft gehad, dat hij daarna in 
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opdracht van verdachte anderhalf uur heeft moeten straf-
staan, zonder zich te mogen bewegen, terwijl het zeer koud 
was, terwijl hij, getuige, daarna geen eten heeft gekregen; dat 
hij, getuige, en andere gevangenen eenmaal in opdracht van 
verdachte na het gewone avondappel gedurende twee en een 
half uur straf moesten staan met ontbloot bovenlijf; 

11. Nathan van Dam, dat hij van 21 October 1943 tot 11 
October 1944 als Joodse gevangene heeft verbleven in het 
Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort; dat de persoon, 
die hij, getuige, als verdachte ter terechtzitting aanwezig ziet, 
hem, getuige, eens heeft mee genomen naar een kamertje, 
waarin bloed op de vloer lag en bloed aan een stoel kleefde en 
dat hij, getuige, daar van verdachte een groot aantal slagen op 
het ontblote achterwerk heeft gekregen met, naar getuige zag, 
een stuk gummislang, dat versterkt was met koperdraad; dat 
hij, getuige, ten gevolge daarvan dagen lang niet gewoon heeft 
kunnen zitten; dat verdachte hem, getuige, eenmaal tegen de 
grond heeft geslagen en eenmaal aan enige medegevangenen 
opdracht heeft gegeven hem, getuige, twee en twintig stompen 
tegen ieder oog te geven; dat hij, getuige, toen inderdaad twee 
en twintig stompen tegen ieder oog heeft gekregen, ten ge-
volge waarvan zijn, getuige's, ogen opzwollen, zodat hij vrij-
wel niets kon zien; dat hij eenmaal door verdachte is afge-
ranseld en dat hij eenmaal met andere gevangenen in opdracht 
van verdachte heeft moeten robben en andere lichaamsoefe-
ningen maken, waarbij verdachte enige honden op de gevange-
nen los liet, die, naar hij, getuige, zag, verschillende gevangenen 
beten; 

12. Evert Jan Willem Velthuis, dat hij van eind November 
1944 tot begin Februari 1945 als gevangene heeft verbleven 
in het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort; dat hij in 
die periode eenmaal heeft gezien en gehoord, dat verdachte een 
gevangene de opdracht gaf, voorover te buigen waarna ver-
dachte deze gevangene met kracht met de geschoeide voet 
tegen diens mannelijkheid schopte, dat deze gevangene daarop 
ineen kromp en kermde van de pijn; dat hij. getuige, te zamen 
met andere gevangenen op 1 Januari 1945 in opdracht van 
verdachte zware strafexercities moest uitvoeren en dat hij 
heeft gezien, dat verdachte daarbij gevangenen met de ge-
schoeide voet krachtig tegen zijn rug en zijde schopte; dat hij, 
na die strafexercities een aantal gevangenen op elkaar gesta-
peld heeft zien liggen bij de ziekenbarak; 

13. Jan Hendrik Klomp, dat hij gedurende de vijandelijke 
bezetting als kamparts de leiding heeft gehad over de zieken-
barak in het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort; dat er 
onder de gevangenen in dit kamp nog al eens doden zijn ge-
vallen en dat verschillende van deze dood waren geslagen; dat 
hij meerdere malen gevangenen heeft behandeld, die ernstig 
waren gewond aan de testicula; 

14. Johannes Francis Maria Kemperman, dat hij van 7 
September tot ongeveer half December 1942 als gevangene 
heeft verbleven in het Polizeiliches Durchgangslager Amers-
foort; dat verdachte hem, getuige, in die periode twee tanden 
uit de mond heeft geslagen en andere gevangenen, naar hij, 
getuige zag, heeft geslagen en geschopt; dat hij, getuige, heeft 
gezien, dat zeven of acht Joodse gevangenen een zware wals 
moesten trekken en dat verdachte en de Duitse bewaker Wolf 
honden op deze gevangenen loslieten en aanhitsten, welke 
honden deze gevangenen telkens beten en bloedig verwondden 
en dat verdachte en voornoemde Wolf daarbij stonden te 
lachen; dat hij, getuige, ook heeft gezien, dat verdachte een 
aantal Joodse gevangenen gedurende lange tijd zware straf-
exercities deed uitvoeren en hoorde, dat verdachte daarna ge-
lastte, dat deze gevangenen voedsel moest worden onthouden; 
dat verdachte eind October en begin November 1942 getuige 
en diens medegevangenen, soms twee of drie maal in de week, 
dagen en nachten lang liet strafstaan in de z.g. rozentuin 
zonder dat hij, getuige, en zijn medegevangenen eten of drinken 
kregen en dat verschillende van getuige's medegevangenen 

daarbij van uitputting zijn overleden; dat hij, getuige, veivchil-
lende malen heeft meegemaakt, dat verdachte 's nachts appel 
hield in de barakken en dat verdachte dan de gevangenen, 
wanneer deze niet snel genoeg uit hun kooi kwamen, schopte 
tegen het lichaam, waar zich ongeveer de nieren bevinden en 
tegen de geslachtsdelen; dat hij verschillende van deze gevan-
genen, die door verdachte waren getrapt, daarna niet meer 
heeft gezien en hoorde, dat deze gevangenen waren overleden; 
dat hij, getuige, heeft gezien, dat verdachte een Joodse gevan-
gene, die op de grond lag, hard met de geschoeide voet tegen 
buik en middel trapte en met de gespijkerde laarzen bovenop 
hem, deze Joodse gevangene stampte, waaraan ook Berg deel 
nam; dat hij deze Joodse gevangene daarna niet meer heeft 
gezien en heeft gehoord, dat deze Joodse gevangene na twee 
dagen dood was; 

en nader ten aanzien van punt 2 der dagvaarding: 
verdachte, dat hij tezamen en in vereniging met andere in 

dienst van de vijand staande personen omstreeks September of 
October 1944 te Leusden opzettelijk, een negental in het 
P.D.A. opgesloten personen, die daaruit door de leiding van 
dat kamp voor de schijn waren vrijgelaten en buiten de poort 
gebracht, heeft gearresteerd, in een auto geladen en hen van 
het leven heeft beroofd door tezamen en in vereniging met 
andere personen uit met scherp geladen vuurwapenen op zeer 
korte afstand schoten op de slachtoffers te lossen, ten gevolge 
waarvan deze zodanig werden getroffen en verwond, dat zij 
terstond of kort daarop overleden; 

getuigen Wolthuis en v. d. Beukei eensluidend doch ieder 
voor zich, dat verdachte hem, getuige, heeft verklaard, - ten 
aanzien van een graf, door hem, getuige, gemerkt met 17, 
waarin door hem, getuige, negen lijken waren gevonden - dat 
bedoelde negen gevangenen daar dichtbij door hem, verdachte, 
waren neergelegd; 

en nader ten aanzien van punt 'S der dagvaarding: 
verdachte, dat hij tezamen en in vereniging met andere in 

dienst van de vijand staande personen omstreeks het einde van 
1944 te Leusden in het bos achter de z.g. boerderij in het 
P.D.A., opzettelijk negen in het P.D.A. opgesloten personen 
van het leven heeft beroofd door tezamen en in vereniging 
met een of meer dier andere personen uit met scherp geladen 
vuurwapenen op korte afstand schoten op de slachtoffers te 
lossen, ten gevolge waarvan deze zodanig werden getroffen en 
verwond, dat zij terstond of kort daarop overleden; 

getuigen Wolthuis en v. d. Beukei eensluidend doch ieder 
voor zich, dat verdachte hem, getuige, heeft verklaard, - ten 
aanzien van een graf, door hem, getuige, gemerkt met 2, waar-
in door hem, getuige, negen lijken waren gevonden - , dat be-
doelde negen gevangenen daar dichtbij door hem, verdachte, 
waren neergelegd; 

en nader ten aanzien van punt 4 der dagvaarding: 
verdachte, dat hij tezamen en in vereniging met andere in 

dienst van de vijand staande personen omstreeks 8 Maart 1945 
te Leusden op of nabij een der schietbanen aldaar opzettelijk 
negenen veertig in het P.D.A. opgesloten personen van het 
leven heeft beroofd door tezamen en in vereniging met een of 
meer dier andere personen uit met scherp geladen vuurwapenen 
op korte afstand een of meer schoten op de slachtoffers te 
lossen, tengevolge waarvan deze zodanig werden getroffen en 
verwond, dat zij terstond of kort daarop overleden; 

getuigen Wolthuis en v. d. Beukei eensluidend doch ieder 
voor zich, dat verdachte hem, getuige, heeft verklaard, ten 
aanzien van een graf, door hem, getuige, gemerkt met 1, waar-
in door hem, getuige, negen en veertig lijken waren gevon-
den - , dat bedoelde negen en veertig gevangenen daar dichtbij 
door hem, verdachte, waren neergelegd; 

en nader ten aanzien van punt 5 der dagvaarding; 
verdachte, dat telkens op een der schietbanen, gelegen nabij 

voormeld P.D.A. te Leusden onderscheidenlijk omstreeks de 
maanden September 194-* drie, November 1944 vier, en De-
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cember 1944 drie gevangenen opzettelijk door in dienst van de 
vijand staande personen van het leven zijn beroofd door het uit 
met scherp geladen vuurwapenen op korte afstand lossen van 
een of meer schoten op de slachtoffers, ten gevolge waarvan 
deze zodanig werden getroffen en verwond, dat zij terstond 
of kort daarop overleden; dat hij, verdachte, voor alle ge-
noemde executies telkens opzettelijk als meerdere over aan hem 
ondergeschikt bewakings- en kamppersoneel, uit dat personeel 
de vuurpeletons heeft samengesteld, heeft zorg gedragen voor 
het overbrengen der slachtoffers en der vuurpeletons naar de 
executieplaatsen en hun opstelling aldaar, en aan de leden der 
vuurpeletons telkens het daarop door deze uitgevoerde bevel 
tot vuren op de slachtoffers heeft gegeven; 

getuigen Wolthuis en v. d. Beukei eensluidend doch ieder 
voor zich, dat verdachte hem, getuige, heeft verklaard, - ten 
aanzien van drie graven, door hem, getuige, onderscheidenlijk 
gemerkt met 20, 4 en 29, waarin door hem, getuige, onder-
scheidenlijk drie, vier en drie lijken waren gevonden - , dat be-
doelde drie, vier en drie gevangenen daar dichtbij telkens door 
hem, verdachte, waren neergelegd; 

verdachte, dat hij na deze fusilleringen telkens de gefusil-
leerden in de ogen heeft gekeken en heeft gezien, dat deze 
waren gebroken, terwijl de ledematen der gefusilleerden stijf 
aanvoelden; 

de getuigen Knol en van Gulik, eensluidend doch ieder voor 
zich, dat het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort ligt 
binnen de gemeente Leusden; 

overwegende, dat een ambtsedig proces-verbaal van 9 Maart 
1948, opgemaa.kt door Roelof van der Spoel, onbezoldigd 
rijksveldwachter, zakelijk onder meer inhoudt als verklaring 
aan verbalisant afgelegd door Jannes Eijsing, dat hij, Eijsing. 
van 7 Augustus 1943 tot 22 October 1943 als gevangene heeft 
verbleven in het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort; dat 
hij daar eenmaal van een bewaker, die hij kende als Kotalla, 
ongeveer honderd slagen met een knuppel op zijn ontbloot 
zitvlak heeft gehad, waardoor hij nog weken later pijn heeft 
geleden; 

overwegende, dat een ambtsedig proces-verbaal van 3 Juni 
1947 opgemaakt door Gerrit Kleinveld, Roel Wolthuis en Cor-
nelis van den Beukei, allen rechercheur van de P.R.A. voor de 
provincie Utrecht, zakelijk onder meer inhoudt als verklaring 
aan verbalisant Kleinveld afgelegd door Jacob Kooiman, dat hij 
Kooiman, van eind December 1944 tot 16 April 1945 als ge-
vangene heeft verbleven in het P.DA. te Amersfoort; dat hij 
van de kamparts een briefje had gekregen, volgens hetwelk hij 
barakrust had, doch dat een lageroudste hem wel in staat achtte 
tot werken, waarop hij, Kooiman, zich wendde tot een bewaker, 
die hij kende als Kotalla, dat deze Kotalla hem daarop een slag 
met de vuist heeft gegeven, zodat hij, Kooiman, neerviel en 
hem, Kooiman, daarna met de hak van de schoen met kracht 
tegen het rechter been trapte, zodat een diepe wond ontstond 
en het bot ernstig werd beschadigd; dat hij ten gevolge daarvan 
enige tijd op doktersvoorschrift niet heeft mogen lopen; dat hij 
de persoon, die hem door verbalisant wordt getoond herkent 
als degene die hem heeft mishandeld; en als verklaring van ver-
balisant zelve, dat hij de getuige Kooiman heeft geconfronteerd 
met verdachte; 

en voorts als verklaring van Nelis Tellekamp Booland, afge-
legd aan de verbalisant van den Beukei, dat hij, Tellekamp 
Booland, van 12 Januari 1945 tot 28 Maart 1945 als gevan-
gene heeft verbleven in het P.D.A.; dat hij eens, hoewel hij 
lijdende was aan astma, in opdracht van Oberscharführer 
Kotalla, tezamen met andere gevangenen, snel moest rond-
lopen, waarbij hij. Tellekamp Booland, een klap met een stok 
op het achterhoofd kreeg van genoemde Kotalla, tengevolge 
waarvan een wond ontstond, waaruit bloed vloeide: dat hij 
daarop enige tijd in opdracht van dokter Boerma barakrust 
heeft gekregen, doch wel op de appels moest verschijnen, op 
een van welke appels hij Tellekamp Booland, buiten bewustzijn 

is geraakt, waarna hij enige uren het gezichtsvermogen kwijt 
is geraakt; 

overwegende, dat een ambtsedig proces-verbaal van 28 Janu-
ari 1947, opgemaakt door Joseph van Dam, onbezoldigd rijks-
veldwachter, zakelijk onder meer inhoudt als verklaring aan 
verbalisant afgelegd door Hendrik Bartels, dat hij, Bartels, om-
streeks November 1943 gedurende vier weken heeft verbleven 
als gevangene in het P.D.A.; dat hij daar eens enige uien uit de 
keuken had weggenomen, hetwelk werd gezien door Kotalla; 
dat deze Kotalla hem, Bartels, daarop met de geschoeide voet 
met kracht tegen de geslachtsdelen schopte, tengevolge waarvan 
hij, Bartels, aan de geslachtsdelen werd verwond en daaraan 
ongeveer een half jaar pijn had; 

overwegende, dat een ambtsedig proces-verbaal van 29 De-
cember 1947, opgemaakt door Jacob Knol en Martinus van 
Gulik, onbezoldigd rijksveldwachters, zakelijk onder meer 
inhoudt als verklaring van verbalisanten afgelegd door Adriaan 
Gerrit Baas, dat hij. Baas, van 17 Juli 1944 tot eind Augustus 
1944 als gevangene heeft verbleven in het P.D.A.; dat hij daar 
heeft gezien, dat Kotalla een gevangene bij het afnemen van 
een appel met de geschoeide voet tegen het onderlijf schopte; 
dat hij ook heeft gezien, dat Kotalla een hond tussen de gevan-
genen stuurde, welke hond, naar hij, Baas. zag, een gevangene 
zodanig beet, dat het bloed langs diens been liep; 

Overwegende, omtrent de z.g. fusilleringen, dat generlei bij-
zonderheden zijn gebleken of aangevoerd, waaruit zou kunnen 
voortvloeien, dat hier een volgens oorlogsrecht en oorlog^ge-
bruik regelmatig fusillering plaats vond. zodat door het Hof 
wordt aangenomen, dat het bewezen-verklaarde doodschieten 
niet een zodanig karakter gehad had, noch door de verdachte 
als zodanig kon worden beschouwd of beschouwd werd; 

Overwegende, wat het punt der represailles betreft, dat in 
geen geval ooit als een regelmatig represaillemaatregel kan 
gelden, noch, - zoals uit de ter terechtzitting gebleken omstan-
dieheden naar voren komt —, door iemand van verdachte's 
ontwikkeling kon worden gehouden voor een zodanige rmat-
regel, het zonder verdere vorm van proces doodschieten 
van een aantal willekeurig bijeen gebrachte personen uit een 
grote groep van wie wordt beweerd, dat zij te eniger tijd. - ook 
weer zonder behoorlijke vorm van proces — ter dood zijn ver-
oordeeld; 

Overwegende, dat door voormelde inhoud van vorenstaande 
bewijsmiddelen - wordende ieder bewijsmiddel slechts gebruikt 
ten bewijze van het punt waaroo het betrekking heeft - , de 
daann vervatte feiten en omstandigheden vaststaan en het 
Hof or> grond van die feiten en omstandigheden de overtuiging 
heeft bekomen en wettig bewezen acht. 

dat verdachte te Leusden, on verschillende tijdstinr>en in 
het tiidvak van omstreeks September 1942 tot 20 April 1945, -
terwijl hij als lid van de S.S. was gedetacheerd bij de ..Sicher-
heitsdienst" - . en aldus gedurende de tijd van de on 10 Mei 
1940 aangevaneen aanvalsoorlog van Duitsland teren Neder-
land in krijgsdienst bij de vijand was on de navolgende wijzen 
en bij de navolgende gelegenheden in verband met de voren-
bedoelde aanvalsoorlog als meerdere over aan hem onderge-
schikt bewakings- en kamonersoneel beeft gehandeld in strijd 
met de wetten en gebruiken van de oorlog en met de menselijk-
heid te weten: 

1. in of nabij het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort. 
te Leusden, waar hij, verdachte, toen met de administratie en 
bewaking der gevangenen was belast heeft hij on verscheidene 
dagen of tijdstinnen in voormeld tijdvak meermalen en telken-
male oozettelük in dat kamn ongesloten weerloze en onder-
voede gevangenen in het bijzonder de Joden onder hen. met 
zijn handen of vu'sten met een stok of knunnel. met een gunv 
mistok. met een z.g. Snaans Riet en met andere tot slaan ge-
schikte harde voorwerpen zodanig hard geslagen, waar hij hen 
maar raken kon. en met de geschoeide voet zodanig hard ge-
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schopt, een of meer honden op hen losgelaten die hen beten, 
hen uren en dagen laten strafstaan in de z.g. rozentuin (zijnde 
een met hoog prikkeldraad omgeven ruimte in de open lucht 
in dat kamp) of ingesloten in een bunker zonder voedsel, hen 
zware exercities doen uitvoeren, hun voedsel onthouden, dat 
ten gevolge daarvan de slachtoffers pijnlijk werden getroffen 
en aangedaan en in een lichamelijk nog slechtere toestand 
kwamen dan zij reeds waren en in een aantal gevallen werden 
verwond of zwaar lichamelijk letsel bekwamen, terwijl in ver-
scheidene gevallen die mishandelingen de dood van het slacht-
offer ten gevolge hadden; 

2. tezamen en in vereniging met andere in dienst van de 
vijand staande personen heeft hij, verdachte, omstreeks Sep-
tember of October 1944 te Leusden opzettelijk een negental 
in het P.D.A. opgesloten personen, die daaruit door de leiding 
van dat kamp voor de schijn waren vrij gelaten en buiten de 
poort gebracht, gearresteerd, in een auto geladen, achter of 
bij een der schietbanen aldaar gebracht en hen van het leven 
beroofd door tezamen en in vereniging met een of meer dier 
andere personen, uit met scherp geladen vuurwapenen op zeer 
korte afstand schoten op de slachtoffers te lossen, ten gevolge 
waarvan deze zodanig werden getroffen en verwond, dat zij 
terstond of kort daarop overleden; 

3. tezamen en in vereniging met andere in dienst van de 
vijand staande personen heeft hij omstreeks het einde van 1944 
te Leusden in het bos achter de z.g. boerderij in het P.D.A. 
opzettelijk negen in het P.D.A. opgesloten personen van het 
leven beroofd, door tezamen en in vereniging met een of meer 
dier andere personen, uit met scherp geladen vuurwapenen op 
korte afstand schoten op de slachtoffers te lossen, tengevolge 
waarvan deze zodanig werden getroffen en verwond, dat zij 
terstond of kort daarop overleden; 

4. tezamen en in vereniging met andere in dienst van de 
vijand staande personen heeft hij omstreeks 8 Maart 1945 te 
Leusden op of nabij een der schietbanen aldaar opzettelijk 
negenenveertig in het P.D.A. opgesloten personen van het leven 
beroofd, door tezamen en in vereniging met een of meer dier 
andere personen uit met scherp geladen vuurwapenen op korte 
afstand schoten op de slachtoffers te lossen, tengevolge waar-
van deze zodanig werden getroffen en verwond, dat zij ter-
stond of kort daarop overleden; 

5. telkens op of nabij een der schietbanen, gelegen nabij 
voormeld P.D.A. te Leusden zijn onderscheidenlijk in of om-
streeks de maanden September 1944 drie, November 1944 vier 
en December 1944 drie gevangenen uit dat kamp opzettelijk 
door in dienst van de vijand staande personen van het leven 
beroofd, door het uit met scherp geladen vuurwapenen op 
korte afstand lossen van een of meer schoten op de slacht-
offers. ten gevolge waarvan deze zodanig werden getroffen en 
verwond, dat zij terstond of kort daarop overleden; voor deze 
exercities heeft hij. verdachte, telkens opzettelijk als meerdere 
over aan hem ondergeschikte bewakings- en kamppersoneel, 
uit dat personeel de vuurpelotons samengesteld, zorg gedragen 
voor het overbrengen der slachtoffers en der vuurpelotons naar 
de executie«1aatsen en hunne opstelling aldaar, en aan de leden 
der vuurpelotons telkens het daarop door deze uitgevoerde 
bevel tot vuren on de slachtoffers gegeven, door welk een en 
ander hij. verdachte, zich telkens als mededader aan die execu-
ties van gevangenen schuldig maakte; 

overwegende, wat het verzoek van de raadsman van ver-
dichte om een onderzoek omtrent diens geestvermogens te 
doen instellen betreft, dat het Hof uit de eisen waarnemingen 
ter terecht zitting en de verdere aan het Hof door het onder-k 
zoek ter terechtzitting verstrekte voorlichting heeft vastgesteld, 
dat bü verdachte niet een dusdanige gebrekkige ontwikkeling of 
ziekeü'ke storing ziiner geestvermogens bestaat, dat de door 
hem gepleegde feiten hem deswege niet of slechts in vermin-
derde mate zouden kunnen toegerekend worden; dat het Hof 
derhalve dit verzoek afwijst; 

overwegende, wat betreft verdachtes beroep als zouden de 
hem onder de punten 2 tot en met 5 te laste gelegde handelin-

gen zijn begaan ter uitvoering van hem verstrekte ambtelijke 
opdrachten, - waardoor de strafbaarheid zou zijn uitgesloten - , 
welk beroep betrekking heeft op het aandeel, genomen in de 
zogenaamde fusilleringen; dat zodanig beroep dezen verdachte 
in geen geval kan bevrijden; 

dat vooreerst artikel 43 van het Wetboek van Strafrecht ter 
zake niet toepasselijk is, daar deze bepaling slechts betrekking 
heeft op bevelen, afkomstig van een gezag, dat wortelt in ons 
eigen Nederlandse recht of in een voor Nederland verbinden-
de internationale rechtsregel, - waaronder de verhouding tussen 
verdachte en de hogere Duitse autoriteiten op wier bevel ver-
dachte zich wil beroepen, in geen geval behoort; dat dan voorts 
naar algemeen rechtsgevoel opdrachten tot handelingen, - die, 
gelijk ten deze bewezen, het stempel van onmenselijkheid en 
onrechtmatigheid in zich dragen - de ondergeschikte niet zon-
der meer van strafrechtelijke aansprakelijkheid bevrijden, waar 
hij verplicht blijft, zich persoonlijk rekenschap te geven en 
niet met het enkele ..Befehl ist Befehl" zich van alle verant-
woordelijkheid voor het bedrijven van wandaden kan afmaken, 
en hiertoe strekkende orders blindelings kan uitvoeren of door-
geven; dat zulks ten deze te meer klemt, waar het geenszins 
bevelen betrof als ,.uit den zadel" en on het gevechtsveld ge-
geven, wier aard de onmiddellijke opvolging meebrengt; doch 
integendeel handelingen van langdurige strekking, zelfs meer-
dere malen terugkerend, zodat de verdachte ernstiger blijken 
had kunnen geven van goede eigen wil en een eigen verant-
woordelükheidsbesef, terwiil hij integendeel, zelfs nu het plegen 
der handelingen, geen stappen heeft gedaan om zich voor de 
vervolge te vrijwaren. 

dat verdachte niet te goeder trouw gemeend kan hebben; 
noch heeft, met redeüike, binnen de grenzen van menselijkheid 
en recht gelegen opdrachten te maken te hebben, doch deswege 
een volslagen onverschilligheid heeft betracht, elke twiifel ter-
ziide latend; dat het beroep op mogelijk gegeven hogere be-
velen derhalve ten deze alleen nog kan worden bezien in het 
licht, hetzij van een moeeliike verminderde straftoemeting, 
waarop verder zal worden teruggekomen, hetzij in verband met 
een beroep op overmacht; 

wat dan het beroep betreft van verdachte op overmacht, als 
zoude hij zich door de opdrachten niet na te komen, volgens 
Duitse bepalingen aan dienstweigering in oorlogstijd hebben 
schuldig gemaakt, en deswege mogelijkerwijs met de dood zijn 
bestraft, zodat hij verontschuldigd is, indien hij noodgedwongen 
om het eigen leven te redden, anderen, op hoe onregelmatige 
wijze overigens ook, van het leven heeft beroofd; dat dit beroep 
niet opgaat en het Hof overmacht in feite niet aanwezig acht; 
dat vooreerst uit niets gebleken is, dat het gevaar voor zijn 
eigen leven, waarop verdachte zich beroept, zo onafwendbaar 
en direct dreigend aanwezig is geweest, als wordt voorgesteld, 
en dusdanige dwang niet heeft bestaan; dat het integendeel 
geenszins uitgesloten is te achten, dat verdachte had kunnen 
pogen, zich aan de deelneming aan het onrechtmatige doden 
te onttrekken, of. beter nog: dit te doen uitstellen of op te 
houden, terwijl hij van generlei ernstige poging daartoe blijk 
gegeven heeft, maar veeleer ijverig is voortgegaan, terwijl uit 
het feit, dat hii telkens en bij herhaling te vinden is geweest, 
moet worden afgeleid dat hü zich volkomen toeschietelijk, har-
teloos en zonder de geringste inwendige weerstand is blijven 
lenen, wordende daarbij bovendien in rekening gebracht, dat 
het hier in geen geval betrof een gelijkwaardig opwegen van 
eigen leven tegenover andermans leven, doch dat verdachte 

I
telkens stond tegenover een aantal weerloze, mede aan zijn 
macht en verantwoordelijkheid toevertrouwde gevangenen, ter-
wiil door hem nog wel. als lid van de gewapende macht ener 
oorlogvoerende mogendheid, een verhoogd risico van eigen 
lijfsgevaar moest worden aanvaard, met name waar daartegen-
over stond een met elke behoorlijke oorlogvoering, recht en 
menselijkheid strijdig, neerschieten van onder zijn zorg staande 
hulpeloze medemensen; dat de aldus toegepaste maatstaven ten 
aanzien van het beroep respectievelijk op ambtelijk bevel en op 
overmacht, hun grondslagen hebben in het Nederlandse recht 
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en in de voor Nederland geldende, algemene rechtsbeginselen, 
welke beginselen thans in vrijwel alle beschaafde landen heer-
send zijn, en ook in artikel 8 van het Handvest behorende bij 
de overeenkomst van Londen van 8 Augustus 1945, - voor 
Nederland bekend gemaakt bij K.B. van 4 Januari 1946, waar-
toe Nederland is toegetreden - , tot uiting zijn gekomen; dat 
deze beginselen ook in Duitsland niet geheel vreemd zijn, al 
moge daar te lande in de grote wereldoorlog een onmenselijke 
opvatting van het „Befehl ist Befehl" naar voren zijn gebracht, 
waardoor alle uitvoerende verantwoordelijkheid uitsluitend ge-
schoven wordt op het ene opperhoofd aan de top, een begrip 
waarmede evenwel de Nederlandse rechter geen rekening mag 
houden, en dat met de meest mogelijke nadruk moet worden 
afgewezen als beneden de eisen van menselijke waardigheid, 
welke onder beschaafde naties te stellen zijn; 

Overwegende, dat het hierboven bewezen verklaarde vol-
gens de Wet strafbaar is, omdat het oplevert na te melden 
misdrijven; 

Overwegende, dat verdachte deswege strafbaar is, omdat te 
zijnen aanzien geen strafuitsluitingsgronden zijn gebleken; 

Overwegende, dat na te melden straf in overeenstemming is 
met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden 
waaronder deze zijn begaan en de persoon en de persoonlijke 
omstandigheden van de verdachte, zoals een en ander ter te-
rechtzitting is gebleken; 

dat toch verdachte gedurende de tijd, dat hij in het kamp 
Amersfoort in functie was, met woest en wreed geweld onder 
de daar opgesloten gevangenen heeft huisgehouden, waar hij 
immers links en rechts heeft geslagen, geknuppeld, geschopt 
en mishandeld, daarmede tevens aan de ondergeschikte be-
wakers het slechte voorbeeld gevende; dat hij voorts - voor 
zover hij daarin de hand had - bij de oplegging van discipli-
naire straffen op ruwe wijze is te werk gegaan; dat hij daar-
bij een volslagen gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel voor 
het welzijn der gevangenen heeft betoond en dusdoende als 
vooraanstaande figuur in het voornoemde kamp er in belang-
rijke mate mede verantwoordelijk voor moet worden geacht, 
dat dit kamp voor een niet te becijferen aantal Nederlanders 
- waaronder niet weinigen, die om politieke redenen door de 
Duitse bezettingsmacht daar waren opgesloten - een plaats 
van helse kwellingen en van lichamelijk lijden, ja - voor 
sommigen - hun ondergang is geworden waarbij in het bij-
zonder aan de roekeloze mishandeling der Joden moet worden 
gedacht; dat bovendien zijn handelingen tegenover de ge-
vangenen zo geducht en afschuwelijk zijn geweest, dat een 
marteling als die van de „Kotalla-trap" zelfs spreekwoordelijk 
is geworden ouder de kampbevolking; dat weliswaar ten gun-
ste van verdachte is aangevoerd, dat hij enige, in het voor-
noemde kamp opgesloten Nederlanders de vrijheid zou heb-
ben hergeven, aan welke feiten het Hof evenwel geen grote 
betekenis kan toekennen, nu deze gevallen zich hebben voor-
gedaan in de winter van 1944 op 1945 - toen de Duitse 
glorie reeds getaand was en enige goede daden voor iedere 
Duitser, die zich schuldig voelde, te eniger tijd voordeel op-
leveren konden - en personen betreffen uit de hogere stan-
den, door welke hulpverlening ook verdachte's eerzucht blijk-
baar werd gestreeld, terwijl ten aanzien van de grote massa 
der kampbevolking verdachte echter niet anders dan de ge-
vreesde folteraar is gebleven; dat er daarentegen immers ter 
terechtzitting zoveel bezwarend materiaal tegen verdachte is 
voor gebracht, hetwelk onweerlegbaar en alleszins overtui-
gend is - want met overtuigend, onweerlegbaar materiaal al-
leen wordt door het Hof rekening gehouden - , dat ten deze 
een zeer zware straf dient te worden opgelegd, welke straf 
geen andere kan zijn dan de doodstraf, temeer, wanneer het 
verdere, wettig en overtuigend bewezen verklaarde gedeelte 
van de aanklacht daarbij in aanmerking wordt genomen; dat 
verdachte immers een aantal malen - het onderzoek ter 
terechtzitting heeft een zestal vast gesteld - heeft deelge-
nomen aan het doodschieten van groepen in het voornoemde 

kamp ingesloten Nederlanders; dat verdachte bij enige der 
zogenaamde fusilleringen, die echter met fusilleringen in be-
hoorlijke vorm van proces niets meer gemeen hebben gehad, 
een leidende functie had - immers de vuurpeletons heeft ge-
vormd en het bevel tot vuren gegeven; en overigens aan het 
vuur deel nam; dat ook verdachte zich van het rechteloze en 
zelfs onmenselijke van deze fusilleringen bewust moet zijn 
geweest; dat daaronder immers ook behoort het neerschieten 
van een groep van negen gevangenen, die eerst bij wijze van 
schijnvertoning, onder verdachte's leiding, uit het voornoemde 
kamp waren vrij gelaten en het neerschieten van de negen en 
veertig gevangenen, die uit wraak zijn neergeknald; dat, - zo-
als het gehele optreden van verdachte tegenover de gevangenen 
onbeschaamd en onbeheerst is geweest - , verdachte ook bij 
deze fusilleringen generlei schaamte of zelfbeheersing aan 
de dag heeft gelegd, waar hij nimmer, - ook achteraf niet - , 
de vraag heeft opgeworpen, of hetgeen geschiedde wel ge-
oorloofd was en hij telkenmale opnieuw klaar stond, om aan 
te pakken; dat bij het deelnemen aan de fusilleringen echter 
wel als verzachtende omstandigheid moet gelden, dat ver-
dachte daarbij niet op eigen gezag gehandeld heeft, doch in 
hem doorgegeven opdracht, hetwelk evenwel voor iemand van 
verdachte's intelligentie en positie, - nu verdachte immers een 
hoge onderofficiersrang bekleedde —, niet zo ver kan gaan, dat 
van de doodstraf zou moeten worden afgezien, zulks te minder 
in verband met zijn tevoren reeds beoordeelde gedragingen 
tegenover de kampgevangenen; 

Overwegende wat de te laste gelegde hulpverlening aan de 
vijand betreft, dat een verdachte, die Duitser zijnde in Duits-
land woonachtig, en op normale wijze in dienst bij de Duitse 
oorlogvoering getreden zijnde, krachtens oorlogsrecht zelf deel 
uitmaakt van de vijandelijke oorlogsmacht, zodat hij niet als 
buitenstaander in de zin van art. 102 W.v.Str. aan deze oorlogs-
macht hulp, laat staan strafbare hulp kan verlenen, weshalve 
de verdachte van zodanige hulpverlening behoort te worden 
vrijgesproken; 

Gezien de artt. 2, 37, 40, 43, 44, 47, 57, 287, 300 en 302 
van het Wetboek van Strafrecht; 

Gezien de artt. 5, 11, 12, 21, 27a, van het Besluit Buiten-
gewoon Strafrecht; 

Rechtdoende in naam der Koningin: 
Verklaart in voege en met uitzondering als overwogen 

wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de feiten bij dag-
vaarding te laste gelegd heeft begaan, en dat het aldus be-
wezene uitmaakt: t.a.v. de punten 1 t/m 4 der te laste legging: 
„Gedurende de tijd van de huidige oorlog in krijgs-, staats-
of publieke dienst bij of van de vijand zich schuldig maken 
aan enig oorlogsmisdrijf of enig misdrijf tegen de menselijk-
heid als bedoeld in artikel 6 onder (b) of (c) van het handvest, 
behorende bij de overeenkomst van Londen van 8 Augustus 
1945, bekend gemaakt bij K.B. van 4 Januari 1946 (Staatsblad 
no. G. 5), meermalen gepleegd", welke misdrijven tevens 
bevatten de bestanddelen van een strafbaar feit volgens de 
Nederlandse wet, te weten ten aanzien van punt 1 der te laste 
legging: „mishandeling, begaan door een ambtenaar, gebruik 
makende van macht, gelegenheid of middel hem door zijn 
ambt geschonken, meermalen gepleegd", „mishandeling, zwaar 
lichamelijk letsel ten gevolge hebbende, begaan door een 
ambtenaar, gebruik makende van macht, gelegenheid 
of middel hem door zijn ambt geschonken, meermalen ge-
pleegd", „mishandeling, de door ten gevolge hebbende, begaan 
door een ambtenaar, gebruik makende van de macht, gelegen-
heid of middel hem door zijn ambt geschonken, meermalen 
gepleegd" en „zware mishandeling, begaan door een ambtenaar, 
gebruik makende van macht, gelegenheid of middel hem door 
zijn ambt geschonken, meermalen gepleegd"; en ten aanzien 
van de punten 2, 3 en 4 der te laste legging: „doodslag, begaan 
door een ambtenaar, gebruik makende van macht, gelegen-
heid of middel hem door zijn ambt geschonken, meermalen 
gepleegd"; 
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en t.a.v. punt 5 der te laste legging: 
„Gedurende de tijd van de huidige oorlog in krijgs-, staats-

of publieke dienst van de vijand als meerdere opzettelijk toe-
laten dat een zijner minderen zich schuldig maakt aan enig 
oorlogsmisdrijf en enig misdrijf tegen de menselijkheid, als be-
doeld in artikel 6 onder (b) of (c) van het handvest, behorende 
bij de overeenkomst van Londen van 8 Augustus 1945, bekend 
gemaakt bij K.B. van 4 Januari 1946 (Staatsblad no. G 5), 
meermalen gepleegd" welke misdrijven tevens bevatten de 
bestanddelen van een strafbaar feit volgens de Nederlandse 
wet, te weten: „opzettelijk uitlokken van doodslag, meermalen 
gepleegd"; 

Verklaart het bewezene en verdachte deswege strafbaar; 

Veroordeelt voornoemde verdachte JOSEPH JOHANN 
KOTALLA tot de doodstraf 

Verklaart niet bewezen hetgeen meer of anders is te laste 
gelegd. 

Spreekt verdachte daarvan vrij. 

Gewezen door de Mrs. Professor Dr. J. A. van Hamel 
President, A. G. Lubbers Generaal-Majoor A. R. v. d. Bent, 
Raden, tegenwoordig in Raadkamer Mr. J. H. M. Petri Wnd.-
Griffier en uitgesproken door Prof. Dr. J. A. van Hamel, voor-
noemd ter openbare terechtzitting van voornoemd Bijzondere 
Gerechtshof de 14de December 1948. 

w.g. VAN HAMEL 

w.g. LUBBERS 

w.g. A. R. VAN DEN BENT 

w.g. J. H. M. PETRI 

Voor eensluidend afschrift de Griffier van het Bijzondere 
Gerechtshof te Amsterdam. 

w.g. onleesbaar. 
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IN NAAM DER KONINGIN 

De Bijzondere Raad van Cassatie, Tweede Kamer. 

Op de beroepen van: 
I. den Procureur-Fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof te 

Amsterdam, 
II. JOSEPH JOHANN KOTALLA, geboren te Bismarck-

hütte (Duitsland), 14 juli 1908, van beroep vertegenwoordiger, 
wonende te Kleef, thans in bewaring gesteld in de strafgevan-
genis te Scheveningen, 

requiranten van cassatie tegen een sententie van het Bij-
zondere Gerechtshof te Amsterdam, Eerste Kamer, van den 
14 en December 1948, waarbij de tweede requirant werd 
schuldig verklaard aan: 

„Gedurende den lijd van den huidigen oorlog in krijgs-, staats-
of publieken dienst bij of van den vijand zich schuldig maken 
aan enig oorlogsmisdrijf of enig misdrijf tegen de menselijk-
heid als bedoeld in artikel 6 onder (b) of (c) van het handvest, 
behorende bij de overeenkomst van Londen van 8 Augustus 
1945, bekend gemaakt bij K.B. van 4 Januari 1946 (Staatsblad 
no. G 5), meermalen gepleegd". 

„Gedurende den tijd van den huidigen oorlog in krijgs-, 
staats- of publieken dienst van den vijand als meerdere opzet-
telijk toelaten dat een zijner minderen zich schuldig maakt aan 
enig oorlogsmisdrijf of enig misdrijf tegen de menselijkheid, als 
bedoeld is in artikel 6 onder (b) of (c) van het handvest, be-
horende bij de overeenkomst van Londen van 8 augustus 1945, 
bekend gemaakt bij K.B. van 4 januari 1946 (Staatsblad nr. 
G 5), meermalen gepleegd", 

en met toepassing van de artikelen 2, 37, 40, 43, 44, 47, 57, 
287, 300 en 302 van het Wetboek van Strafrecht en 5, 11, 12, 
21, 27a van het Besluit Buitengewoon Strafrecht, werd veroor-
deeld tot de doodstraf; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer van Driest; 

Gezien de aanzegging aan den tweeden requirant vanwege 
den Procureur-Fiscaal van den dag voor de behandeling der 
zaak bepaald; 

Gehoord den tweeden requirant omtrent zijn persoon en zijn 
persoonlijke omstandigheden; 

Gelet op de middelen van cassatie, door den eersten requirant 
voorgesteld bij schriftuur, luidende: 

I. Schending, althans verkeerde toepassing van de artikelen 
365, 432, 433 en 434 van het Wetboek van strafvordering jo. 
art. 1 van het Besluit van Buitengewone Rechtspleging, door-
dien de ondertekende sententie en de processen-verbaal der 
terechtzittingen na afloop van den termijn van 48 uur na de 
uitspraak nog niet voor inzage beschikbaar waren en evenmin 
binnen den termijn van 8 dagen na de einduitspraak. 

II. Schending, althans verkeerde toepassing van de artikelen 
1, 11, 27g Besluit Buitengewoon Strafrecht en van de artikelen 
9, 10, 102, 289, 300 en 302 Wetboek van Strafrecht, door-
dien het Hof heeft verworpen de opvatting van requirant, dat 
de door verdachte gepleegde oorlogsmisdrijven tevens bevatten 
de bestanddelen van het delict, omschreven in artikel 102 van 
het Wetboek van Strafrecht; 

zulks ten onrechte, vermits toch de bewezen verklaarde feiten 
onder meer ook bevatten alle bestanddelen van het opzettelijk in 
tijd van oorlog den vijand hulp verlenen; 

Gehoord den Procureur-Fiscaal in zijn conclusie, strekkende 
tot verwerping van beide beroepen; 

Overwegende, dat bij de bestreden sententie ten laste van 
den tweeden requirant is bewezen verklaard, dat hij te Leusden, 
op verschillende tijdstippen in het tijdvak van omstreeks 1 
September 1942 tot 20 April 1945, - terwijl hij als lid van de 

S.S. was gedetacheerd bij den „Sicherheitsdienst" -, en aldus 
gedurende den tijd van den op 10 Mei 1940 aangevangen aan-
valsoorlog van Duitsland tegen Nederland in krijgsdienst bij 
den vijand was op de navolgende wijze en bij de navolgende ge-
legenheden in verband met de vorenbedoelde aanvalsoorlog 
als meerdere over aan hem ondergeschikt bewakings- en kamp-
personeel heeft gehandeld in strijd met de weden en gebruiken 
van den oorlog en met de menselijkheid, te weten: 

1. in of nabij het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, 
te Leusden, waar hij, verdachte, toen met de administratie en 
bewaking der gevangenen was belast, heeft hij op verscheidene 
dagen of tijdstippen in voormeld tijdvak meermalen en telken-
male opzettelijk in dat kamp opgesloten weerloze en onder-
voede gevangenen, in het bijzonder de Joden onder hen, met 
zijn handen of vuisten, met een stok of knuppel, met een gum-
mistok, met een z.g. Spaans riet en met andere tot slaan 
geschikte harde voorwerpen zodanig hard geslagen, waar hij 
hen maar raken kon, en met de geschoeide voet zodanig hard 
geschopt, een of meer honden op hen losgelaten die hen beten, 
hun uren en dagen laten straf staan in den z.g. rozentuin (zijn-
de een met hoog prikkeldraad omgeven ruimte in de open lucht 
in dat kamp) of ingesloten in een bunker zonder voedsel, hen 
zware exercities doen uitvoeren, hun voedsel onthouden, dat ten 
gevolge daarvan de slachtoffers pijnlijk werden getroffen en 
aangedaan en in een lichamelijk nog slechteren toestand kwa-
men dan zij reeds waren en in een aantal gevallen werden ver-
wond of zwaar lichamelijk letsel bekwamen, terwijl in verschei-
dene gevallen die mishandelingen den dood van het slachtoffer 
ten gevolge hadden; 

2. tesamen en in vereniging met andere in dienst van den 
vijand staande personen heeft hij, verdachte, omstreeks Sep-
tember of October 1944 te Leusden opzettelijk een negental in 
het P.D.A. opgesloten personen, die daaruit door de leiding 
van dat kamp voor den schijn waren vrij gelaten en buiten de 
poort gebracht, gearresteerd, in een auto geladen, achter of bij 
een der schietbanen aldaar gebracht en hen van het leven be-
roofd door tezamen en in vereniging met een of meer dier 
andere personen, uit een met scherp geladen vuurwapen op 
zeer korten afstand schoten op de slachtoffers te lossen, ten 
gevolge waarvan deze zodanig werden getroffen en verwond, 
dat zij terstond of kort daarop overleden; 

3. tesamen en in vereniging met andere in dienst van den 
vijand staande personen heeft hij omstreeks het einde van 1944 
te Leusden in het bos achter de z.g. boerderij in het P.D.A. 
opzettelijk negen in het P.D.A. opgesloten personen van het 
leven beroofd, door te zamen en in vereniging met een of meer 
dier andere personen, uit met scherp geladen vuurwapenen op 
korten afstand schoten op de slachtoffers te lossen, tengevolge 
waarvan deze zodanig werden getroffen en verwond, dat zij 
terstond of kort daarop overleden; 

4. te zamen en in vereniging met andere in dienst van den 
vijand staande personen heeft hij omstreeks 8 Maart 1945 te 
Leusden op of nabij een der schietbanen aldaar opzettelijk 
negenenveertig in het P.D.A. opgesloten personen van het 
leven beroofd, door te zamen en in vereniging met een of meer 
dier andere personen uit met scherp geladen vuurwapenen op 
korten afstand schoten op de slachtoffers te lossen, ten gevolge 
waarvan deze zodanig werden getroffen en verwond, dat zij 
terstond of kort daarop overleden; , 

5. telkens op of nabij een der schietbanen, gelegen nabij 
voormelde P.D.A. te Leusden zijn onderscheidenlijk in of om-
streeks de maanden September 1944, drie, November 1944 
vier en December 1944 drie gevangenen uit dat kamp opzette-
lijk door in dienst van den vijand staande personen van het 
leven beroofd, door het uit met scherp geladen vuurwapenen 
op korte afstand lossen van een of meer schoten op de slacht-
offers, ten gevolge waarvan deze zodanig werden getroffen 
en verwond, dat zij terstond of kort daarop overleden; voor 
deze exercities heeft hij, verdachte, telkens opzettelijk als meer-
dere over aan hem ondergeschikt bewakings- en kamppersoneel, 

11714 4 (2) 
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uit dat personeel de vuurpelotons samengesteld, zorg gedragen 
voor het overbrengen der slachtoffers en der vuurpelotons naar 
de executieplaatsen en hunne opstelling aldaar, en aan de 
leden der vuurpelotons telkens het daarop door deze uitge-
voerde bevel tot vuren op de slachtoffers gegeven, door welk 
een en ander hij, verdachte, zich telkens als mededader aan 
die executies van gevangenen schuldig maakte; 

Overwegende, dat van de zijde van requirant Kotalla niet 
tijdig een schriftuur, houdende middelen van cassatie, is in-
gekomen, maar dat de Raad aanleiding vindt, hieronder op 
enkele punten van het bij pleidooi namens een requirant aan-
gevoerde ambtshalve in te gaan en daarbij tevens rekening te 
houden met een door requirant zelven ingediend uitvoerig ver-
weerschrift; 

Overwegende thans allereerst ten aanzien van het eerste 
middel van den Procureur-Fiscaal: 

dat uit geen der stukken, waarvan de Raad kennisneemt, 
blijkt, dat de in dat middel bedoelde verzuimen zijn begaan, dat 
de wet ook niet vordert, dat van het niet begaan van die ver-
zuimen uit enig zodanig stuk blijke, en dat trouwens, gesteld 
dat zij wel zouden zijn begaan, daartegen nergens nietigheid is 
bedreigd, zodat dit middel in geen geval tot cassatie kan leiden; 

Overwegende, dat namens requirant Kotalla bij de behan-
deling van het beroep is geklaagd, dat het Hof geweigerd of 
verzuimd zou hebben, door requirant gedagvaarde en ook ver-
schenen getuigen te horen, wat in strijd zou zijn geweest met 
artikel 280 Wetboek van Strafvordering en artikel 16 van het 
Handvest van Londen; 

dat deze grief echter feitelijken grondslag mist, omdat het 
proces-verbaal der zitting van 20 November 1948 aan het slot 
uitdrukkelijk vermeldt, dat het Hof noch partijen de tegen-
woordigheid van verdere getuigen vereist of gewenst achtten, 
terwijl een overeenkomstige verklaring voorkomt aan het slot 
van het proces-verbaal van 27 November 1948; 

dat overigens in dit verband tevergeefs een beroep wordt ge-
daan op artikel 16 van het Handvest van Londen, aangezien dit 
op de berechting van oorlogsmisdadigers in Nederland niet toe-
passelijk is; 

Overwegende, dat bij de toelichting van het cassatieberoep 
van requirant Kotalla verder is betoogd, dat het bewijs van 
diens deelneming aan de hem te laste gelegde fusilleringen tel-
kens ten onrechte zou zijn aangenomen op zijn enkele beken-
tenis, maar dat deze stelling niet juist is; 

dat toch dit bewijs telkens is aangenomen op grond van 
twee getuigenverklaringen, vermeldende het vinden van res-
pectievelijk negen, negen, negen en veertig, drie, vier, en drie 
lijken in zes verschillende graven en de opgaven van requirant 
Kotalla als verdachte, dat hij deze slachtoffers, te zamen met 
anderen, van het leven had beroofd of doen beroven en hun 
lijken dichtbij die graven had neergelegd; 

Overwegende verder ten aanzien van het tweede middel van 
den Procureur-Fiscaal en ambtshalve: 

dat dit middel is ingekleed als een grief tegen de verwerping 
door het Hof van de opvatting van den Procureur-Fiscaal, dat 
de door de gerequireerde Kotalla gepleegde oorlogsmisdrijven 
tevens zouden bevatten de bestanddelen van het misdrijf van 
artikel 102 Wetboek van Strafrecht, en derhalve gericht is tegen 
een punt, dat logischerwijze eerst bij de bepaling van het toe-
laatbare strafmaximum in beschouwing kan worden genomen, 
gelijk hieronder zal worden gedaan; 

dat de Raad evenwel aanleiding vindt, deze grief ook reeds 
hier te berde te brengen; 

dat immers in de telastelegging aan de vijf daarin omschreven 
concrete misdrijven is toegevoegd een slot, inhoudende dat 
Kotalla door die verschillende misdrijven „tevens opzettelijk in 

den tijd van (Duitslands) aanvalsoorlog (tegen Nederland) den 
vijand hulp (zou hebben) verleend in diens systeem van terreur 
en ontrechting, uitgeoefend over de bewoners van het door den 
vijand bezette Nederlandse gebied"; 

dat blijkens de slotoverweging, onmiddellijk voorafgaande 
aan het dictum, het Hof aan dit, aan de telastelegging toege-
voegde slot een bepaalde uitlegging heeft gegeven, hierop 
neerkomende, dat dat slot niet eenvoudig is op te vatten als een 
louter qualificatieve toevoeging, maar als een aanvullende ten-
lastelegging van het misdrijf van hulpverlening aan den vijand 
als zelfstandig feit; 

dat de Raad aan deze uitlegging van de dagvaarding door 
het Hof, als zijnde van feitelijken aard, gebonden is, maar dan 
ook ambtshalve op dit punt de bestreden sententie in na te 
melden zin moet verbeteren; 

dat hieraan niet in den weg staat, dat de verwerping van 
het bedoelde slot der telastelegging door het Hof is gekleed 
in den vorm van een vrijspraak, omdat deze zogenaamde vrij-
spraak duidelijk is gegrond op een rechtsoverweging, nl. „dat 
een verdachte, Duitser zijnde en in Duitsland woonachtig, en op 
normale wijze in dienst bij de Duitse oorlogsvoering getreden 
zijnde, krachtens oorlogsrecht zelf deel uitmaakt van de vijan-
delijke oorlogsmacht, zodat hij niet, als buitenstaander in den 
zin van artikel 102 Wetboek van Strafrecht aan deze oorlogs-
macht hulp, laat staan strafbare hulp kan verlenen"; 

dat evenwel deze rechtsoverweging - handelende over de 
rechtstreekse toepasselijkheid van artikel 102 Wetboek van 
Strafrecht op Duitse militairen en ambtenaren - uitgaat van 
de veronderstelling, dat de Nederlandse rechter rechtsmacht 
zou hebben over Duitse militairen - niet gewezen Nederlanders 
- en dus zou kunnen oordelen over hun strafbaarheid, ook ter 
zake van overtredingen van bepalingen der Nederlandse straf-
wet buiten het enige op hen toepasselijke en in het bijzonder 
voor hen geschreven artikel 27a Besluit Buitengewoon Straf-
recht om, welken gedachtengang de Raad reeds in zijn eerste 
arrest Ahlbrecht d.d. 17 Februari 1947 heeft verworpen; 

dat derhalve het slot der telastelegging, zoals het Hof dat 
nu eenmaal heeft uitgelegd, dit college had behoren te leiden 
tot de uitspraak, dat ten aanzien van het daarin telastegelegde 
- zijnde op zichzelf geen oorlogsmisdrijf of misdrijf tegen de 
menselijkheid in den zin van artikel 6 onder b) of c) van het 
Handvest, behorende bij de Overeenkomst van Londen van 
8 Augustus 1945 - het Hof geen rechtsmacht bezit; 

Overwegende, dat alle bewezenverklaarde misdrijven vallen 
onder artikel 21a Besluit Buitengewoon Strafrecht en wel op 
de volgende gronden: 

die onder 1 als uitmakende zowel het oorlogsmisdrijf van 
„ill-treatment of civilian population of or in occu-
pied territory", als het misdrijf tegen de menselijkheid van 
„inhumane acts committed against any civilian population . . . 
during the war", grotendeels ook van „persecutions on political 
or racial grounds", beide „in execution of or in connection 
with any crime within the jurisdiction of the (International 
Military) Tribunal"; 

die onder 2, 3, 4 en 5 als uitmakende zowel het oorlogs-
misdrijf van „murder . . . of civilian population of or in oc-
cupied territory", als het misdrijf tegen de menselijkheid van 
„murder . . . committed against any civilian population . . . 
during the war, . . . in execution of or in connection with any 
crime within the jurisdiction of the (International Military) 
Tribunal"; 

Overwegende verder ten aanzien van het namens requirant 
Kotalla ter zitting van den Raad en door hemzelven in zijn 
verweerschrift gevoerde verweer, dat het Hof zijn beroepen 
op overmacht en op ambtelijk bevel ten onrechte zou hebben 
verworpen; 
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dat het Hof het beroep op overmacht op in hoofdzaak 
feitelijke gronden heeft terzijde gesteld en daarbij aan het 
wettelijk begrip overmacht recht heeft doen wedervaren, zodat 
uit dien hoofde tot vernietiging van de bestreden sententie 
geen grond bestaat; 

dat ook de verwerping van het beroep op ambtelijke bevelen 
in haar resultaat juist is en in overeenstemming is met de 
daaromtrent door den Raad reeds bij herhaling, o.a. in zijn 
arresten-Zühlke en -Rauter, geformuleerde beginselen; 

Overwegende vervolgens, terugkomende op het hierboven in 
ander verband reeds besproken tweede middel van den Procu-
reur-Fiscaal; 

dat, zoals de Raad in zijn arrest-Zühlke ook reeds eerder 
heeft beslist, voor de in artikel 27a Besluit Buitengewoon 
Strafrecht voorgeschreven vergelijking van ten laste van Duitse 
militairen of ambtenaren bewezen verklaarde oorlogs- en over-
eenkomstige misdrijven met misdrijven volgens de Nederlandse 
wet, artikel 102 Wetboek van Strafrecht niet in aanmerking 
komt, aangezien het niet aangaat, een vreemdeling, die zich 
gedurende den oorlog, deel uitmakende van het vijandelijke 
militaire of ambtelijke apparaat, op Nederlands grondgebied 
heeft schuldig gemaakt aan vergrijpen tegen de internationale 
rechtsorde, in enigerlei opzicht - in dit geval voor de bepaling 
van de toelaatbare strafmaat - te vergelijken met personen, op 
wie de Nederlandse strafwet van toepassing is en die opzettelijk 
in tijd van oorlog den vijand hulp hebben verleend; 

dat ook het tweede middel van den Procureur-Fiscaal mits-
dien moet worden verworpen; 

Overwegende tenslotte ambtshalve, dat met het oog op de 
doodstraf, aan requirant Kotalla bij de bestreden sententie 
opgelegd, de Raad hem, in verband met zekere zenuwver-

schijnselen, waaraan hij tijdens de bezetting zou hebben ge-
leden, de inwilliging van zijn verzoek, hun alsnog aan een 
psychiatrisch onderzoek te onderwerpen, niet wil onthouden; 

Vernietigt de bestreden sententie, voor zover de beslissing 
ten aanzien van het slot der telastelegging betreft; 

Te dien aanzien opnieuw rechtdoende krachtens artikel 105 
van de Wet op de Rechterlijke Organisatie; 

Mede gelet op artikel 13a der Wet houdende algemene be-
palingen der wetgeving van het Koninkrijk; 

Verstaat, dat het Hof geen rechtsmacht bezit om kennis te 
nemen van de naar 's Hofs uitlegging aan het slot der dagvaar-
ding aan requirant Kotalla te laste gelegde hulpverlening aan 
den vijand; 

Draagt, alvorens over de strafmaat een eindbeslissing te 
nemen, aan Dr. R. Vedder, zenuwarts te Haarlem, op hem een 
psychiatrisch voorlichtingsrapport betreffende requirant Ko:al-
la te verschaffen en schorst met het oog daarop de verdere 
behandeling van de zaak voor onbepaalden tijd; 

Verwerpt het beroep van den Procureur-Fiscaal. 

Aldus gewezen bij de Heren Mrs. Prof. Dr. Verzijl, Vice-
President, Veegens, Scholten, Prof. Dr. Kernkamp, Rechts-
geleerde Raadsheren, Luitenant-Kolonel Mr. van Driest, Mili-
tair Raadsheer, in het bijzijn van Mr. Hoorweg, Substituut-
Griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van den 
zeven en twintigsten Juni 1900 negen en veertig. 

w.g. J. H. W. Verzijl; w.g. D. J. Veegens; w.g. Scholten; w.g. 
W. J. A. Kernkamp; w.g. P. A. van Driest; w.g. A. F. 
Hoorweg. 

Voor eensluidend afschrift: 
De Griffier, 

(w.g.) onleesbaar. 
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IN NAAM DER KONINGIN 

De Bijzondere Raad van Cassatie, Tweede Kamer. 

Op de beroepen van: 
I. den Procureur-Fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof te 

Amsterdam, 
II. JOSEPH JOHANN KOTALLA, geboren te Bismarck-

hütte (Duitsland), 14 Juli 1908, van beroep vertegenwoordiger, 
wonende te Kleef, thans in bewaring gesteld in de strafgevan-
genis te Scheveningen, 

requiranten van cassatie tegen een sententie van het Bijzon-
dere Gerechtshof te Amsterdam, Eerste Kamer, van den 14den 
December 1948, waarbij de tweede requirant werd schuldig 
verklaard aan: 

„Gedurende den tijd van den huidigen oorlog in krijgs-, 
staats- of publieken dienst bij of van den vijand zich schuldig 
maken aan enig oorlogsmisdrijf tegen de menselijkheid als be-
doeld in artikel 6 onder (b) of (c) van het handvest, behoren-
de bij de overeenkomst van Londen van 8 Augustus 1945, 
bekend gemaakt bij Koninklijk Besluit van 4 januari 1946 
(Staatsblad No. G.5), meermalen gepleegd", 

„Gedurende den tijd van den huidigen oorlog in krijgs-, 
staats- of publieken dienst van den vijand als meerdere opzette-
lijk toelaten dat een zijner minderen zich schuldig maakt aan 
enig oorlogsmisdrijf en enig misdrijf tegen de menselijkheid, 
als bedoeld in artikel 6 onder (b) en (c) van het Handvest, 
behorende bij de overeenkomst van Londen van 8 Augustus 
1945, bekend gemaakt bij Koninklijk Besluit van 4 Januari 
1946 (Stbl. No. G.5), meermalen gepleegd", en met toepas-
sing van de artikelen 2, 37, 40, 43, 44, 47, 57, 287, 300 en 
302 van het Wetboek van Strafrecht en 5, 11, 12, 21, 27a van 
het Besluit Buitengewoon Strafrecht, werd veroordeeld tot de 
doodstraf; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer van Driest; 

Gezien de aanzegging aan den tweeden requirant vanwege 
den Procureur-Fiscaal van den dag voor de behandeling der 
zaak bepaald; 

Gehoord den tweeden requirant omtrent zijn persoon en 
zijn persoonlijke omstandigheden; 

Gelet op zijn tussenarrest van 27 Juni 1949, waarbij hij, 
alvorens over de strafmaat een eindbeslissing te nemen, aan 
Dr. R. Vedder, zenuwarts te Haarlem, heeft opgedragen, hem 
een psychiatrisch voorlichtingsrapport betreffende requirant 
Kotalla te verschaffen; 

Gelet op het ingevolge die opdracht ingekomen rapport d.d. 
5 October 1949, waarvan de slotsom is, dat genoemde requirant 
zelfs niet verminderd toerekenbaar is geweest ten tijde van de 
door hem gepleegde misdrijven en dat, van medisch stand-
punt, ook zijn nerveuze aanleg niet als verontschuldiging kan 
dienen voor de vele door hem gepleegde mishandelingen, aan-
gezien zij daarvoor te duidelijk een systematisch karakter 
vertonen; 

Gehoord den Procureur-Fiscaal in zijn conclusie, strekken-
de tot verwerping van het beroep van requirant Kotalla; 

Overnemend hetgeen in voormeld tussenarrest is beslist met 
betrekking tot de middelen van den Procureur-Fiscaal en tot 
verschillende verweren, door of namens requirant Kotalla ge-
voerd; 

Overwegende, dat bij de bestreden sententie ten laste van 
den tweeden requirant is bewezen verklaard, dat hij: te Leus-
den, op verschillende tijdstippen in het tijdvak van omstreeks 
1 September 1942 tot 20 April 1945, - terwijl hij als lid van 
de S.S. was gedetacheerd bij de „Sicherheitsdienst" —, aldus 
gedurende de tijd van de op 10 Mei 1940 aangevangen aan-
valso^rlog van Duitsland tegen Nederland in krijgsdienst bij 

de vijand was op de navolgende wijzen en bij de navolgende 
gelegenheden in verband met de vorenbedoelde aanvalsoorlog 
als meerdere over aan hem ondergeschikt bewakings- en kamp-
personeel heeft gehandeld in strijd met de wetten en gebruiken 
van de oorlog en met de menselijkheid te weten: 

1. in of nabij het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, 
te Leusden, waar hij, verdachte, toen met de administratie en 
bewaking der gevangenen was belast, heeft hij op verscheidene 
dagen of tijdstippen in voormeld tijdvak meermalen en telken-
male opzettelijk in dat kamp opgesloten weerloze en ondervoede 
gevangenen, in het bijzonder de Joden onder hen, met zijn 
handen of vuisten, met een stok of knuppel, met een gummi-
stok, met een zogenaamd Spaans Riet en met andere tot slaan 
geschikte harde voorwerpen zodanig hard geslagen, waar hij 
hen maar raken kon, en met de geschoeide voet zodanig hard 
geschopt, een of meer honden op hen losgelaten die hen beten, 
hen uren en dagen laten straf staan in de z.g. rozentuin (zijnde 
een met hoog prikkeldraad omgeven ruimte in de open lucht 
in dat kamp) of ingesloten in een bunker zonder voedsel, hen 
zware exercities doen uitvoeren, hun voedsel onthouden, dat 
tengevolge daarvan de slachtoffers pijnlijk werden getroffen en 
aangedaan en in een lichamelijk nog slechtere toestand kwamen 
dan zij reeds waren en in een aantal gevallen werden verwond 
of zwaar lichamelijk letsel bekwamen, terwijl in verscheidene 
gevallen die mishandelingen de dood van het slachtoffer ten 
gevolge hadden; 

2. te zamen en in vereniging met andere in dienst van de 
vijand staande personen heeft hij, verdachte, omstreeks Sep-
tember of October 1944 te Leusden opzettelijk een negental 
in het P.D.A. opgesloten personen, die daaruit door de leiding 
van dat kamp voor de schijn waren vrij gelaten en buiten de 
poort gebracht, gearresteerd, in een auto geladen, en achter of 
bij een der schietbanen aldaar gebracht en hen van het leven 
beroofd door te zamen en in vereniging met een of meer dier 
andere personen, uit met scherp geladen vuurwapenen op zeer 
korte afstand schoten op de slachtoffers te lossen, ten gevolge 
waarvan deze zodanig werden getroffen en verwond, dat zij 
terstond of kort daarop overleden; 

3. te zamen en in vereniging met andere in dienst van de 
vijand staande personen heeft hij omstreeks het einde van 1944 
te Leusden in het bos achter de z.g. boerderij in het P.D.A. 
opzettelijk negen in het P.D.A. opgesloten personen van het 
leven beroofd, door te zamen en in vereniging met een of meer 
dier andere personen, uit met scherp geladen vuurwapenen op 
korte afstand schoten op de slachtoffers te lossen, ten gevolge 
waarvan deze zodanig werden getroffen en verwond, dat zij 
terstond of kort daarop overleden; 

4. te zamen en in vereniging met andere in dienst van de 
vijand staande personen heeft hij omstreeks 8 Maart 1945 te 
Leusden op of nabij een der schietbanen aldaar opzettelijk 
negenenveertig in het P.D.A. opgesloten personen van het leven 
beroofd, door te zamen en in vereniging met een of meer dier 
andere personen uit met scherp geladen vuurwapenen op korte 
afstand schoten op de slachtoffers te lossen, ten gevolge waar-
van deze zodanig werden getroffen en verwond, dat zij terstond 
of kort daarop overleden; 

5. telkens op of nabij een der schietbanen, gelegen nabij 
voormeld P.D.A. te Leusden zijn onderscheidenlijk in of om-
streeks de maanden September 1944 drie, November 1944 vier 
en December 1944 drie gevangenen uit dat kamp opzettelijk 
door in dienst van de vijand staande personen van het leven 
beroofd, door het uit met scherp geladen vuurwapenen op korte 
afstand lossen van een of meer schoten op de slachtoffers, 
ten gevolge waarvan deze zodanig werden getroffen en ver-
wond, dat zij terstond of kort daarop overleden; voor deze 
exercities heeft hij, verdachte, telkens opzettelijk als meerdere 
over aan hem ondergeschikt bewakings- en kamppersoneel, uit 
dat personeel de vuurpelotons samengesteld, zorg gedragen voor 
het overbrengen der slachtoffers en der vuurpelotons naar de 
executieplaatsen en hunne opstelling aldaar, en aan de leden 
der vuurpelotons telkens het daarop door deze uitgevoerde 
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bevel tot vuren op de slachtoffers gegeven, door welk een en 
ander hij, verdachte, zich telkens als mededader aan die exe-
cuties van gevangenen schuldig maakte; 

Overwegende alsnog ambtshalve, dat het Hof ten onrechte: 
a) niet uit de telastelegging in de bewezenverklaring heeft 

overgenomen de qualificatie van den Sicherheitsdienst als mis-
dadige organisatie, aangezien sinds de uitspraak van het Inter-
nationale Militaire Tribunaal te Neurenberg krachtens artikel 
10 van het Handvest van Londen van 8 Augustus 1945 deze 
qualificatie ook door den Nederlandsen rechter niet meer in 
twijfel kan worden getrokken; 

b) in de qualificatie van de misdrijven onder 1 tot en met 4 
in het midden heeft gelaten de vraag, of die misdrijven 
oorlogsmisdrijven dan wel misdrijven tegen de menselijkheid 
uitmaken en voorts aan beide qualificaties beschouwingen heeft 
toegevoegd over de met de bewezenverklaarde misdrijven ver-
gelijkbare strafbare feiten volgens de Nederlandse Wet, welke 
alleen voor de straftoemeting van belang zijn; 

c) geen beslissing heeft gegeven over het karakter van den 
dienst, waarin requirant Kotalla zijn misdrijven heeft gepleegd; 

Overwegende thans ten aanzien van de op te leggen straf: 

dat, nu blijkens het uitgebrachte psychiatrische rapport, met 
de conclusies waarvan de Raad zich verenigt, verminderde toe-
rekenbaarheid van requirant ten tijde van het plegen van zijn 
misdrijven niet kan worden aangenomen, de beoordeling van de 
strafwaardigheid dier misdrijven slechts tot bevestiging van de 
bestreden sententie kan leiden; 

dat immeTS de wijze, waarop in het kamp te Amersfoort met 
mensenlevens is omgesprongen en gevangenen zijn mishandeld, 
velen hunner in den dood heeft gejaagd en voor honderden 
hunner het leven tot een voortdurende kwelling heeft gemaakt; 

dat weliswaar den kampcommandant Berg voor verschillende 
levensberovingen en voor de algemene leiding een zwaardere 
verantwoordelijkheid treft dan requirant Kotalla, maar dat daar 
tegenover het systematisch en op de laaghartigste wijze mis-

handelen van gevangenen in nog sterkere mate aan requirant 
Kotalla is toe te rekenen; 

dat vooral dit laatste op hem een zo schril licht werpt, dat 
het Hof ook aan requirant Kotalla terecht de zwaarste straf 
heeft opgelegd; 

Vernietigt de bestreden sententie, doch alleen voor zoveel 
betreft de qualificaties der ten laste van Kotalla bewezen ver-
klaarde misdrijven en de niet-aanvaarding van de qualificatie 
van den Sicherheitsdienst als „misdadige organisatie"; 

Opnieuw rechtdoende krachtens artikel 105 van de Wet op 
de Rechterlijke Organisatie: 

Herstelt in de bewezenverklaring de daaruit ten onrechte 
weggevallen qualificatie van den Sicherheitsdienst als „mis-
dadige organisatie"; 

Qualificeert alle vijf bewezen verklaarde feiten als: „Ge-
durende den tijd van den huidigen oorlog, vóór 15 Mei 1945, in 
krijgsdienst van den vijand zich schuldig maken aan enig oor-
logsmisdrijf als bedoeld in artikel 6 onder b), en aan enig 
misdrijf tegen de menselijkheid, als bedoeld in artikel 6 onder 
c) van het Handvest, behorende bij de Overeenkomst van Lon-
den van 8 Augustus 1945, bekend gemaakt bij Koninklijk 
Besluit van 4 Januari 1946 (Stbl. 5)", meermalen gepleegd; 

Verwerpt ook het beroep van requirant Kotalla. 

Aldus gewezen bij de Heren Mrs. Prof. Dr. Verzijl, Vice-
President, Veegens, Scholten, Prof. Dr. Kernkamp, Rechtsge-
leerde Raadsheren, Luitenant-Kolonel Mr. van Driest, Militair-
Raadsheer, in het bijzijn van Mr. Hoorweg, substituut-Griffier 
en uitgesproken ter openbare terechtzitting van den vijfden 
December 1900 negen en veertig. 

w.g. J. H. W. Verzijl, w.g. D. J. Veegens, w.g. Scholten, 
w.g. W. J. A. Kernkamp, w.g. P. A. van Driest, w.g. A. F. 
Hoorweg, 

Voor eensluidend afschrift, 
De Griffier, 

(w.g.) onleesbaar. 
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IN NAAM DER KONINGIN 

Het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft de navol-
gende sententie gewezen in de zaak van de Procureur-Generaal, 
tegen: FRANZ FISCHER, geboren te Bigge (Dld.), 10 Decem-
ber 1901, van beroep laatstelijk Kriminal-Sekretar, wonende te 
Düsseldorf (Dld.), thans in bewaring in de Cellenbarakken te 
Scheveningen, Verdachte. 

Het Bijzonder Gerechtshof; 

Gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek; 

Gehoord de vordering van de Procureur-Fiscaal; 

Gehoord de verdachte, bijgestaan door Mr. H. A. Walkate, 
advocaat te 's-Gravenhage; 

Overwegende, dat aan verdachte, bij dagvaarding gelijk deze 
ter terechtzitting is gewijzigd, is ten laste gelegd: 

dat hij gedurende de op 10 mei 1940 aangevangen oorlog 
tussen Nederland en Duitsland en vóór 15 Mei 1945, resp. als 
Kriminal-Oberassistent en Kriminal-Sekretar-Sturmscharführer 
bij de Sicherheitspolizei in krijgs-, staats- of publieke dienst bij 
of van de vijand, op verschillende tijdstippen in het tijdvak van 
omstreeks medio 1942 tot Mei 1945, te 's-Gravenhage en 
omgeving, Velp, Rotterdam en in het kamp Westerbork, 
althans in bezet Nederland, opzettelijk in strijd met de wetten 
en gebruiken van de oorlog en/of in strijd met de menselijk-
heid, in verband met de door Duitsland o.a. tegen Nederland 
gevoerde aanvalsoorlog, heeft medegewerkt aan de Duitse 
vernederings-, vervolgings- en vernietigingspolitiek tegen de 
Joden, welke in bezet Nederland tot uitvoering werd gebracht 
door het onmenselijk behandelen, gevangennemen en samen-
drijven der Joden ter deportatie over de Duitse grens, de uit-
roeiing van althans een groot deel van hen ten doel hebbende, 
en wel door als leider van een afdeling van het referat IV b 4 
(Judenreferat) van de Sicherheitspolizei en S.D. opzettelijk: 

a. de afvoer naar Westerbork ter deportatie naar het Oosten 
van Joodse personen uit Den Haag en omgeving tot een totaal 
van ruim 15 000, althans ongeveer 13 000, waaronder zieken, 
ouden van dagen, kinderen, geesteszieken en krankzinnigen 
voor te bereiden en te bewerkstelligen, hebbende hij de lijsten 
der te arresteren en af te voeren Joodse personen opgemaakt 
of onder zijn toezicht door de Joodse Raad doen opmaken en 
de jodentransporten samengesteld en bewerkstelligd of in zijn 
opdracht en onder zijn toezicht doen samenstellen en bewerk-
stelligen, hetgeen zoals hij, verdachte, voorzag of moest voor-
zien, voor de meeste der door hem of van zijnentwege op 
transport gestelden de dood tengevolge zou hebben en inder-
daad heeft gehad, zijnde ongeveer 12 000 uit 's-Gravenhage 
gedeporteerde Joden niet teruggekeerd; 

b. voor jodentransporten vanuit Westerbork naar het 
Oosten benodige wagens te vorderen; 

c. in verschillende gevallen opdracht te geven om bepaalde 
personen, die zich te Westerbork bevonden, op transport naar 
het Oosten te stellen en/of door het opheffen van hun „Sperre" 
transportvrij te maken en om bepaalde personen die waren 
vrijgelaten of niet voor afvoer in aanmerking kwamen, op 
transport te stellen; 

d. systematisch talrijke Joodse en met Joden (Jodinnen) 
gehuwde personen en Jodenbegunstigers te mishandelen door 
hen o.m. opzettelijk, met voorbedachten rade, gewelddadig te 
slaan en te schoppen door misbruik van gezag door het geven 
van daartoe strekkende opdrachten opzettelijk uit te lokken, 
dat zij door onder zijn bevel staande beambten of andere per-
sonen o.m. opzettelijk werden geslagen, geschopt en onder 
water gehouden en/of opzettelijk toe te laten, dat een of meer 
van zijn minderen zich aan vorenomschreven mishandelingen, 
met voorbedachten rade, jegens die personen schuldig maakten; 

Overwegende, dat ter terechtzitting de navolgende getuigen 
onder meer zakelijk hebben verklaard: 

Joseph Franciscus Kling: dat hij van 24 November 1942 tot 
11 April 1943 heeft dienst gedaan eerst als Hilfskraft, later 
als S.S.-man op het Judenreferat IV B 4 van de Sicherheits-
polizei te 's-Gravenhage, 

dat aan het hoofd van dit Referat stond de Sturmban-
führer en Regierungsrat Zöpf, die zetelde aan het Binnen-
hof 7, te 's-Gravenhage, terwijl hij, getuige, zijn dienst deed 
in het perceel Nieuwe Parklaan 76 te 's-Gravenhage en was 
toegevoegd aan verdachte, 

dat zijn bureau op de kamer van verdachte stond, 

dat verdachte de leiding had van één der afdelingen van 
het Referat nl. de afdeling „Registratur und Kartei", 

dat Zöpf zich niet veel bemoeide met de Dienststelle aan 
de Parklaan, getuige hem daar praktisch niet gezien heeft en 
verdachte aldaar feitelijk de dagelijkse leiding had en wat 
er op deze Dienststelle gebeurde door hem werd geleid, 

dat verdachte o.a. alle uitgaande stukken ondertekende, 

dat verdachte de beslissing had in de zgn. Strafgevallen in 
Joodse Zaken, 

dat verdachte de reeds samengestelde dossiers ontving en 
dan over de straf besliste, 

dat deze Joden in de Polizeigefangnis te Scheveningen wer-
den opgesloten om daarna naar Westerbork te worden ver-
voerd, 

dat het hem getuige, voorts bekend is, dat verdachte de lei-
ding heeft gehad bij het wegvoeren van alle Joden uit Den 
Haag en omgeving, 

dat dit op de navolgende wijze in zijn werk ging: 

dat de Joodse Raad lijsten met namen van Joden, die voor 
transport in aanmerking kwamen, aan verdachte moest ver-
strekken, 

dat verdachte hieruit arrestatielijsten samenstelde en deze 
doorgaf aan de Haagse Politie, die de Joden ophaalde en over-
bracht naar een gebouw aan de Paviljoensgracht, 

dat zij daarna naar Westerbork werden overgebracht, 

dat verdachte de macht had van de door de Joodse Raad 
verstrekte lijsten te schrappen (zgn. terugstellen) en bij te 
voegen, hetgeen o.a. gebeurde met de zgn. Strafgevallen, die 
op de lijsten op bijzondere wijze worden aangeduid, 

dat ook ouden van dagen en kinderen op transport werden 
gesteld, 

dat indien zieke Joden bij het ophalen werden aangetrof-
fen, verdachte werd opgebeld, dat in ernstige gevallen wel een 
arts werd geraadpleegd, maar in den regel ook de zieken op 
transport moesten worden gesteld, hetgeen verdachte o.a. aan 
getuige uitdrukkelijk heeft bevolen, zeggende: „Bei mir gibt's 
nur gesund oder tot", 

dat op bevel van verdachte ook geesteszieken op transport 
zijn gesteld, waaraan getuige zijn medewerking heeft moeten 
verlenen, 

dat hij op zekere dag opdracht kreeg van verdachte om zich 
te begeven naar de Stichting Oud Rozenburg om aldaar met 
de directeur de evacuatie te bespreken van de in deze Stich-
ting verpleegde Joden, die medisch geschikt zouden zijn om 
op transport gesteld te worden, 

dat bij deze bespreking is overeengekomen, dat door de 
artsen van de Stichting de selectie zou worden gemaakt, 

dat getuige zelf heeft waargenomen dat deze verpleegden 
merendeels waren echte geesteszieken, 
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dat daarna nog een bespreking met de artsen heeft plaatsge-
vonden, waarbij ook verdachte aanwezig was en waarbij ver-
dachtc de verzekering heeft gegeven dat de patiënten in het 
ziekenhuis te Westerbork zouden blijven, 

dat ten slotte in strijd met de met de artsen gemaakte af-
spraak alle Joden uit de inrichting zijn gehaald in vracht-
auto's met zeildoek en van achteren open, dat daarbij patien-
ten waren, die zich zeer eigenaardig gedroegen, 

dat op bevel van verdachte eveneens Joodse rusthuizen 
door S.S. en Duitse Politie zijn geëvacueerd en de bewoners, 
zelfs in nachtgewaad, zijn overgebracht naar de Paviljoens-
gracht en vandaar naar het Staatsspoorstation en Westerbork, 

dat hier ook ouden van dagen en zieken bij waren, 

dat hij getuige, eens opdrcht van verdachte heeft gekregen 
om dertig tot veertig Joden te gaan ophalen voor het schoon-
maken van gebouwen, gedurende één dag, 

dat hij toen aan deze opdracht heeft voldaan, 

dat echter de Joden door verdachte zijn gearresteerd, zo-
mede later hun gezinnen, en allen later zonder bagage op 
transport zijn gesteld naar Westerbork, wat geheel buiten de 
Joodse Raad was omgegaan, 

dat verdachte zich onbeschoft, ruw en schreeuwerig tegen-
over de Joden, die door hem werden verhoord, gedroeg, 

dat verdachte duidelijk aan hem, getuige, liet blijken, dat 
hij de Joden als een minderwaardig ras beschouwde, maar 
nooit tegen hem, getuige, heeft gezegd, dat de transporten-
actie naar het Oosten van Duitsland diende om de Joden daar 
in kampen samen te brengen ten einde hen na de oorlog naar 
Palestina over te brengen, 

dat hij verdachte een Jood heeft zien slaan, die verdacht 
werd van abortus, en een Jood, die een aanslag op zijn, 
verdachte's, leven wilde plegen, 

dat hem eveneens bekend was, dat verdachte een Joods 
echtpaar Polak-Berrman, die op de zgn. Barneveldlijst ston-
den, ondanks de bescherming die dit echtpaar ten gevolge van 
deze plaatsing genoot, op transport heeft doen stellen naar 
Westerbork, 

dat hetgeen Magda Polak-Berrman hierover verklaart, 
juist is; 

Jacob de Wolf: dat hij in Februari 1943 door de Sicher-
heitspolizei in zijn woning is gearresteerd met zijn zoon en 
via Binnenhof en „Windekind" overgebracht is naar de Cel-
lenbarakken in Scheveningen, 

dat hij, getuige, aldaar heeft waargenomen dat verdachte 
daar transporten samenstelde voor Westerbork, 

dat verdachte daar de leiding had, waarbij hij schreeuwde 
en ook wel sloeg, dat hij de mensen hoorde schreeuwen als 
zij geslagen werden, 

dat verdachte bovendien de mensen uitmaakte voor vuile 
rotjoden, Jodentuig enz. ., 

dat een zekere Mr. van Gelder, een Jood, hem bij terug-
keer in de cel heeft meegedeeld dat hij door verdachte mis-
handeld was, 

dat hij, getuige, als gevolgen van die mishandelingen heeft 
geconstateerd, dat Mr. van Gelder o.a. uit mond, neus en 
rug bloedde en grote blauwe striemen op zijn rug had, 

dat hij, getuige, zelf bij zijn verhoor door verdachte aan 
zijn baard door de verhoorkamer is gesleurd en zijn zoon bij 
diezelfde gelegenheid van verdachte een zodanige klap met 
de hand tegen zijn hoofd heeft gekregen, 

dat hij nadien met hst getroffen oor niet meer heeft kun-
nen horen, 

dat bij een later verhoor verdachte tegen hem, getuige, 
heeft gezegd: „Jij gaat naar Polen, in elk geval kom je nooit 
meer terug, langzaam ga je dood"; 

Martha Gerritsma, weduwe van Dr. Cohen: dat haar echt-
genoot, die van Joodse bloede was, op 5 Mei 1942 is ge-
arresteerd en via Westerbork naar Polen is vervoerd, van-
waar hij niet meer is teruggekomen, 

dat zij bericht heeft ontvangen dat haar man in Auschwitz 
is overleden, 

dat zij na de arrestatie van haar man een bezoek bij ver-
dachte heeft gebracht om te trachten haar man, die gemengd 
gehuwd was, vrij te krijgen, 

dat verdachte haar toen heeft toegevoegd dat zij gehuwd 
was met een „Dreckjude" en hoe dat mogelijk was, 

dat hij toen verder tegen haar heeft gezegd: „Uw man gaat 
naar Mauthausen, U ziet hem nooit meer terug", 

dat zij in Februari 1943 was opgenomen in het ziekenhuis 
aan de Zuidwal te 's-Gravenhage, 

dat zij toen heeft medegemaakt dat door de Duitsers een 
razzia in dit ziekenhuis op Joodse patiënten werd uitgevoerd, 

dat de zaalverpleegster haar mededeelde dat verdachte zelf 
op de gang stond en dat de razzia onder zijn leiding plaats 
vond, 

dat zij gezien heeft dat de zieken in hun bed uit de zaal 
de gang op werden gereden en alwaar zij door de Duitsers in 
ontvangst werden genomen, o.a. een oude Joodse vrouw van 
ongeveer 70 jaar; 

Leo Vos: dat hij is van Joodse bloede en dat hij gehuwd 
was met een Joodse vrouw, 

dat hij op 22 juli 1942 door het Devisenschutzkommando 
is gearresteerd en is overgebracht naar de Cellenbarakken te 
Scheveningen, 

dat hij aldaar tot half September 1942 heeft gevangen 
gezeten, 

dat hij in dien tijd zeil' heeft waargenomen dat twee a drie-
maal per week in de voorhal van de gevangenis een transport 
naar Westerbork werd samengesteld van zgn. Strafgevallen, 

dat dit des nachts gebeurde en verdachte daarbij de leiding 
had, 

dat de cellen werden geopend, lijsten met namen werden 
afgeroepen en personen, die op transport moesten, uit de 
cellen werden gehaald, 

dat daarbij waren, die door verdachte werden uitgezocht, 
o.a. de vijf kinderen Landsberg, waartegen getuige verdachte 
hoorde zeggen: „Sie sehen mir zu jüdisch aus", 

dat hij getuige, half September met zijn echtgenote, die toen 
ook gearresteerd is, via Westerbork naar Polen is getranspor-
teerd, alwaar hij van zijn vrouw is gescheiden, 

dat hij na zijn terugkeer in Nederland van het Rode Kruis 
heeft vernomen, dat zijn vrouw te Auschwitz is vergast; 

Dr. Adriaan Endtz: dat hij in eind 1942 en begin 1943 als 
arts verbonden was aan de Stichting Oud Rosenburg te Loos-
duinen, een krankzinnigengesticht ter verpleging van geestes- en 
zenuwzieken met rechterlijke machtiging, 

dat de directeur Dr. Rademaker en hij met zekere Kling een 
onderhoud hebben gehad, 



dat Dr. Rademaker hem, getuige, had medegedeeld, dat deze 
Kling de Joodse patiënten kwam halen, 

dat Kling de patiënten is langs gegaan en vragen aan hen 
heeft gesteld, 

dat Kling meedeelde te komen namens Fischer van Winde-
kind, 

dat bij het vertrek van de Joodse patiënten op 31 December 
1942 ten getale van honderd, verdachte tegenwoordig was, 

dat er toen een aantal achter zijn gebleven die te geestesziek 
waren, 

dat verdachte deze zelf heeft onderzocht, 

dat een leek kon zien dat men hier met geesteszieken te doen 
had, 

dat bij het eerste transport is gelet op die patiënten die het 
minst geestesziek waren en geschikt voor transport, 

dat verdachte een toespraak tot deze mensen heeft gehouden, 
waarin hij mededeelde, dat zij alleen naar Westerbork zouden 
gaan en niet verder; 

dat het tweede transport klein was en soortgelijk aan het 
eerste, maar het laatste transport de apert krankzinnigen be-
trof, die zelfs in brancards moesten worden vervoerd; 

Dr. Lodewijk Johannes van der Mandele, arts; dat hij sinds 
1935 als patiënte in behandeling had de Joodse dame Mevrouw 
Michelstüdter, 

dat hij in November 1942 vernam dat zij was gearresteerd 
in verband met het feit dat zij Joodse was, 

dat hij, horende dat zij op de Paviljoensgracht was gebracht, 
zich daarheen heeft begeven en daar vernam, dat de enige, die 
haar zou kunnen vrijlaten, verdachte was, 

dat hij zich toen naar het huis van verdachte heeft begeven, 
aan wie hij, getuige, heeft gevraagd Mevrouw Michelstadter 
vrij te laten, omdat zij een ernstige hartlijdster was, 

dat verdachte dit verzoek weigerde en verwees naar een rede 
van de Führer, 

dat hij tegen getuige zeide: „ten opzichte van de Joden nemen 
wij een bijzonder standpunt in, wir mussen ganz eiserne sein". 

dat hij, getuige, de indruk kreeg, dat verdachte hem aan het 
verstand wilde brengen, dat de Joden moesten worden ver-
nietigd, 

dat verdachte nog tegen hem, getuige, zeide, dat als het een 
Christin had betroffen, hij zijn medewerking zou hebben ver-
leend, 

dat hij, getuige, toen gezegd heeft dat zijn patiënte „in extre-
mis" was en vanzelf dood zou gaan, waarna verdachte hem 
een door hem geschreven briefje heeft meegegeven op vertoon 
waarvan getuige Mevrouw Michelstadter op de Paviljoens-
gracht heeft vrij gekregen, 

dat enige tijd later Mevrouw Michelstadter weer is gearres-
teerd, 

dat getuige weer naar Fischer is toegegaan, maar verdachte 
toen zeide, dat hij er niets meer aan kon doen en hem verwees 
naar een zekere Aus der Fünten in Amsterdam, 

dat getuige de indruk kreeg, dat verdachte, dit zeggende, 
onwaarheid sprak, 

dat zijn patiënte niet meer is teruggekomen; 
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Leonard Neuburger: dat hij in Juli 1942 als Jood te 's-Gra-
venhage op straat is aangehouden en na afneming van zijn per-
soonsbewijs gedwongen is op Windekind enige dagen te werken, 

dat hij daar fietsen heeft moeten schoonmaken en meubels 
versjouwen; 

dat hij daar verdachte meermalen heeft gesproken, die hem 
zeide, dat alle Joden kapot moesten worden gemaakt, 

dat verdachte hem, getuige, uitschold voor „Schweinhund" 
en „Dreckjude" en sloeg, 

dat getuige later met zijn vrouw en kind is gearresteerd en 
toen hij op Windekind werd gebracht, aan verdachte heeft ge-
vraagd of hij met zijn gezin in Holland mocht blijven, waarop 
verdachte kortweg zei: „Weg!" en dat alle Joden moesten wor-
den afgemaakt, 

dat getuige heeft gezien dat verdachte ook andere Joden 
sloeg, ook wel met een stok; 

Dr. Carl Peter August Kappelmeijer, arts: dat hij een goede 
kennis was van de joodse scheikundige Prof. Dr. Cohen, die 
gemengd gehuwd was, 

dat deze ter gelegenheid van een razzia in 't van 't Hoff 
laboratorium te Utrecht op 6 Februari 1943 werd gearresteerd 
omdat hij de jodenster niet droeg, die aan zijn jas bevestigd 
was, die aan de kapstok hing in de gang, 

dat hij naar Vught is gebracht, waaruit hij in Juni 1943 is 
losgelaten, 

dat Prof. Cohen na zijn vrijlating van Duitse zijde nl. door 
fraulein Schlottke van IV B 4 is meegedeeld dat hij in een uit-
zonderingspositie verkeerde door zijn hoge leeftijd en zijn 
wetenschappelijke reputatie, 

dat hij zijn vermogen zou terugkrijgen en niet meer wegens 
Jood-zijn zou worden gearresteerd, 

dat Prof. Cohen in 1944 weer is gearresteerd en naar Wester-
bork gebracht, 

dat hij, getuige, fraulein Schlottke heeft opgebeld, die zeide, 
dat er niets aan te doen was, dat het een zaak was van Fischer 
die last tot arrestatie had gegeven en dat het weer de oude 
zaak was van het niet dragen van de ster, 

dat hij, getuige, zich toen telefonisch in verbinding heeft 
gesteld met Fischer, die voor geen rede vatbaar bleek en zeide 
dat een eenmaal opgepakte jood nooit meer vrijkwam, 

dat hij bij een tweede telefoongesprek zeide de instructies 
uit Berlijn te hebben opgevolgd, 

dat getuige later deze zaak nog met Zöpf heeft besproken, 
die de houding van verdachte zeer afkeurde en zei: „Der 
Fischer hat ihn eben abgeschoben", 

dat getuige later heeft vernomen dat Prof. Cohen in Ausch-
witz is gestorven en al gestorven was, toen hij met verdachte 
de zaak besprak, 

dat getuige uit dit alles toentertijd de indruk kreeg, dat ver-
dachte de bevoegdheid had Prof. Cohen te arresteren, dat Zöpf 
zich in Parijs bevond, toen verdachte Prof. Cohen liet weg-
zenden; 

Jesaias Boas, dat hij als Jood op 18 Augustus 1942 te 's-Gra-
venhage is gearresteerd en via Windekind is overgebracht naar 
Westerbork, 

dat hij op 21 Augustus 1942 op transport is gesteld naar 
Polen, 

dat toen dit transport klaar stond, een auto kwam aanrijden, 
waarin verdachte was gezeten, 
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dat zich in deze zelfde auto enige familieleden van getuige 
bevonden, nl., man, vrouw en kind Horneman, dat verdachte 
opdracht gaf om deze mensen in het transport, dat nog niet 
het vereiste aantal van duizend mensen groot was, op te nemen, 
hetgeen dan ook is gebeurd; 

Simon Bromet: dat hij als Jood in 1942 verplicht te werk 
werd gesteld in „Windekind" aan de Nieuwe Parklaan te 's-Gra-
venhage, 

dat hij aldaar heeft gezien dat een Jood, genaamd Zanger, 
op last van verdachte en in zijn tegenwoordigheid een groot 
aantal diepe kniebuigingen moest maken, 

dat het slachtoffer, toen hij het niet langer kon volhouden, 
op last van verdachte door een derde werd geschopt en ge-
slagen, 

dat hij, getuige, naar Westerbork is gebracht, en daar heeft 
bijgewoond ter gelegenheid van een transport naar Duitsland, 
dat verdachte, die blijkbaar vond dat er nog meer mensen in 
de trein gingen, zelf in de barakken nog een aantal mensen 
ging uitzoeken, die toen op zijn bevel mee moesten; 

Hedda Strauss, echtgenote van A. Wolfinger: dat zij als 
eerste Nederlandse Jodin in Westerbork is geplaatst, na door 
verdachte te 's-Gravenhage gearresteerd te zijn, 

dat zij op 2 Juli 1942 is vrijgelaten, maar toen vrijwillig te 
Westerbork is gebleven, 

dat zij verdachte tweemaal in Westerbork heeft gezien en 
hem toen ook Joodse mensen heeft zien mishandelen, door 
hen te slaan, 

dat iedereen beangst was als verdachte in het kamp kwam, 
daar hij personen, die een „Sperre" hadden, transportvrij kon 
maken als hij dit wilde en iemand naar het Oosten kon zenden 
als strafgeval, 

dat dit gebeurd is met haar nichtje, dat getuige, die werk-
zaam was bij de registratie van Westerbork heeft gezien dat 
verdachte zich bemoeide met de afgaande transporten door 
zelf de kaarten voor de transporten uit de kartotheek te 
zoeken, 

dat verdachte zich ook bemoeid heeft met een der transpor-
ten uit Vught van vrouwen en kinderen, 

dat zij gezien heeft dat verdachte personen, die hem spreken 
wilden, sloeg en trapte, 

dat zij zich herinnnert, dat verdachte een zwangere vrouw, 
die hem iets vroeg, op de handen trapte, een schop gaf en ten 
slotte uit de registratiezaal sloeg, 

dat verdachte toen op een soort podium in de zaal stond en 
dat dit was bij het zgn. Vughtse transport van vrouwen en 
kinderen, die direct doorgezonden zijn naar het Oosten, 

dat zij toen ook gezien heeft dat hij kinderen sloeg met een 
stokje of zweepje, dat het Judenreferat uit Den Haag de lijsten 
stuurde van degenen die op transport moesten en dat daarbij 
dan meestal was een afzonderlijke lijst van verdachte, dat dit 
de strafgevallen waren, waaraan niets te doen was; 

Wilhelmus Schouten: dat hij op 30 November 1942 door 
Kaptein te 's-Gravenhage is gearresteerd wegens Jodenbe-
gunstiging, 

dat hij via Windekind naar de Cellenbarakken te Schevenin-
gen is vervoerd, 

dat hij in Windekind is verhoord door Kaptein, die hem in 
het gezicht sloeg, 

dat hij enige weken later door verdachte is verhoord, eerst 
in zijn cel en later er buiten, dat hij zeide geen Duits te kennen, 

waarop verdachte hem met handschoenen en vuist in het 
gezicht sloeg, 

dat hij bloedde uit zijn mond en enkele tanden uit zijn mond 
geslagen waren, 

dat hij veertien dagen later weer gehoord is door verdachte 
en wel op Windekind, 

dat verdachte beloofde hem, getuige, in vrijheid te stellen als 
hij bij de S.S. in dienst trad; 

dat hij, toen hij dit weigerde, weer door verdachte in het 
gezicht is geslagen, zodat hij bloedde, dat hij weer naar de cel 
is gebracht en eerst na de bevrijding is vrijgekomen; 

Marinus Willem Adrianus Luyendijk: dat zijn echtgenote 
die van Joodse bloede was, op straat werd gearresteerd en via 
Paviljoensgracht en Westerbork naar Duitsland is getranspor-
teerd, vanwaar zij nimmer is teruggekeerd, 

dat hij na de arrestatie van zijn vrouw een bezoek bij ver-
dachte heeft gebracht en aan hem verzocht heeft zijn vrouw 
vrij te laten, 

dat verdachte toen tegen hem, getuige, heeft gezegd: „U ziet 
Uw vrouw nooit meer terug. Trouwt U maar weer zo spoedig 
mogelijk. Wij behoeven daar niet sentimenteel over te zijn, 
daar zoveel Duitse vrouwen hun mannen ook niet meer terug 
zien". 

Maurits Fraenkel: dat hij, als Jood, op 10 Juni 1942 werd 
gearresteerd, en door verdachte verhoord, dat hij toen, omdat 
hij een lachend gezicht trok, van verdachte een klap in het 
gezicht kreeg, omdat, zoals hij zeide, dit lachen een belediging 
van de Duitse eer was, 

dat hij door het Landesgericht in Utrecht tot tien maanden 
gevangenisstraf werd veroordeeld en enige weken daarna van 
Utrecht overgebracht is naar het Bureau van Fischer te 's-Gra-
venhage „Windekind" genaamd, alwaar hij met enige anderen 
voor verdachte is geleid, dat hij toen heeft gezien, dat ver-
dachte zekere Sam Brillenslijper ernstig mishandelde door hem 
te slaan met een stok en te schoppen, 

dat deze Brillenslijper daarna door getuige en anderen uit 
de kamer moest gedragen worden, dat hij, getuige, daarna 
met anderen te samen is opgesloten in de Cellenbarakken in 
Scheveningen, 

dat zij daar des nachts moesten aantreden om sportoefenin-
gen te doen, 

dat er dan moest worden gekikkerd en gekropen en er op 
los geslagen werd; 

dat verdachte daar nogal eens bij tegenwoordig was, 

dat verdachte eenmaal een broer van Sam Brillenslijper heeft 
bevolen zijn broer met een ijzeren staaf te slaan omdat Sam 
Brillenslijper de oefeningen niet goed deed, 

dat de broer, toen deze dit weigerde, op last van verdachte 
toen zo is mishandeld, dat hij bloedende uit neus en mond 
bleef liggen; 

Philip Prins: dat hij in begin 1943 uit Duitsland door de S.D. 
overgebracht is naar de gevangenis te Scheveningen, waar hij 
Einzelhaft werd gezet, 

dat hij in Duitsland gevangen had gezeten wegens beledigin-
gen van Hitler, 

dat hij enige dagen na zijn aankomst in Scheveningen is 
gehoord op Windekind door verdachte, die hem bij die ge-
legenheid schopte en sloeg, 

dat verdachte hem, getuige, met een soort rotan met kogel 
er aan ernstig heeft geslagen zodat hij bont en blauw was, 

11714 4 (3) 
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dat verdachte hem, getuige, weer sloeg, toen hij hoorde dat 
getuige Hitler beledigd had, 

dat hij bij deze gelegenheid heeft gezien, dat verdachte een 
andere Jood eveneens met een soort „knots" ernstig sloeg, 
zodat hij bloedde uit neus, mond en oren en het bewustzijn 
verloor"; 

Adron Sealtiel: dat hij, als Jood, gemengd gehuwd is en des-
tijds verplicht was voor de Duitsers te werken, 

dat hij toen aan verdachte vrijstelling heeft gevraagd, die 
hem, toen hij hoorde dat getuige een Jood was, een klap gaf 
met een soort „knots" en hem daarna heeft weggeschopt, 

dat hij, getuige, daarna heeft gezien dat hij ook nog in de 
tuin een oude Jood neersloeg; 

Conelis Fransiscus Jongenelis: dat hij in 1936 gehuwd is 
met een Joodse vrouw, 

dat hij niet voor de Duitse Weermacht wilde werken en 
daarom is gearresteerd, 

dat hij toen door twee S.D.-mannen naar „Windekind" is 
gebracht en door verdachte is verhoord, 

dat hij toen bij dit verhoor door verdachte is geslagen en 
geschopt; 

Jochem Nenk: dat hij, als Jood, gemengd gehuwd was, 

dat hij werkte op het vliegveld bij Havelte, 

dat zijn vrouw moest bevallen en hij zich zonder toestemming 
van Havelte naar Velp heeft begeven, 

dat hij op 2 Januari 1945 aldaar door Koelman en Uffen 
is gearresteerd en in de kluis van de Rotterdamsche Bank te 
Velp met twintig anderen is opgesloten, 

dat hij daarna naar het bureau van verdachte is gebracht en 
daar door deze is verhoord in tegenwoordigheid van andere 
mensen, 

dat verdachte hem beschuldigde van illegaal werk en hem 
vroeg om adressen van twaalf illegalen of Joden, 

dat, toen getuige dit weigerde, verdachte de kamer verliet 
met de woorden „het spel kan beginnen", 

dat hij daarna door drie personen gestompt, geslagen en 
geschopt is, 

dat, nadat vijf minuten waren verstreken, verdachte weer 
binnenkwam, en hem, getuige, weer verhoorde en proces-
verbaal opmaakte, 

dat getuige daarna gymnastische oefeningen heeft moeten 
doen, waarbij hij weer werd geslagen en geschopt als hij het 
niet goed deed, 

dat verdachte hierbij zeide, dat Judenschweine geen gymnas-
tiek kenden en dat schoppen en slaan de correctie van de leer-
meester was; 

Wolterus Hendrik Veldhuis: dat zijn oud-leerlinge Clara 
Spanjaard in de bezettingstijd als Jodin is gearresteerd, 

dat hij toen een onderhoud heeft gehad met verdachte en 
getracht heeft een goed woord voor haar te doen, 

dat verdachte toen vroeg: „Eine Jüdin?", waarop getuige 
antwoorde: „wellicht een half-Jodin", 

dat verdachte toen zei: „Die Juden sind eine untermensch-
liche Rasse, die vertilgt werden muss" en dat getuige als in-
tellectueel beter moest weten, dat verdachte nog zei: „het is 
een schandaal dat U pleit voor een Jodenmeid!", 

dat hij getuige, zeker weet met verdachte te hebben ge-
sproken omdat getuige bij het begin van het onderhoud ver-
dachte aansprak met „Herr Doktor", waarop verdachte zei: 
„Ich bin kein Doktor, ich bin nur Fischer", 

dat hij getuige van deze verdachte de meest ontzettende in-
druk heeft gehad, die hij ooit van een menselijk wezen gehad 
heeft; 

Sitnon Kloosterman: dat hij in 1943 als ambtenaar van het 
Departement van Binnenlandse Zaken door de toenmalige 
Secretaris-Generaal van dit Departement mr. dr. K. J. Frede-
riks ingeschakeld is bij diens bemoeiingen voor de zgn. Barne-
veld-Joden; 

dat hij daardoor met verdachte in aanraking is gekomen, 

dat hij de invloed en medewerking van verdachte t.a.v. de 
anti-Joodse maatregelen van de Duitsers hier te lande als zeer 
groot heeft bevonden, dat de correspondentie die uitging van 
het Departement van Binnenlandse Zaken over de Barneveld-
Groep vrijwel steeds aan verdachte gericht was of althans te 
zijner attentie werd gezonden, 

dat er vrijwel niets gemerkt werd van Zöpf, die hij nooit 
heeft gezien, 

dat verdachte bij het liquideren van de huizen te Barneveld 
een belangrijke rol heeft gespeeld, 

dat de liquidatie van deze huizen geschiedde in weerwil van 
allerlei misleidende mededelingen en verzekeringen, welke ver-
dachte, ook nog kort te voren, gedaan had, 

dat getuige verdachte over deze aangelegenheid vrijwel om 
de andere dag sprak, 

dat getuige zich herinnert, dat verdachte bij een gesprek dat 
hij met hem heeft gehad kort na de afvoer van de Joodse 
patiënten uit de inrichting het Apeldoornse Bos, liet door-
schemeren dat deze patiënten in Duitsland toch geliquideerd 
zouden worden; 

Hendrik Johannes Verbaan: dat hij, toen hij gedetacheerd 
was bij de Afdeling IV B 4 van de Sicherheitspolizei te 's-Gra-
venhage, aldaar verdachte heeft leren kennen, die administratief 
werkzaam was bij het Judenreferat en belast was met het 
samenstellen van de Jodentransporten naar Westerbork, 

dat de chef van IX B 4 Zöpf zelden aanwezig was en ver-
dachte voor hem optrad; 

Fritz Ernst Wilhelm Koch: dat hij werkzaam is geweest bij 
het Judenreferat IV B 4 te 's-Gravenhage, alwaar het werk van 
verdachte was het organiseren van de Jodentransporten naar 
Westerbork, 

dat de chef Zöpf meestal niet aanwezig was en de zaken 
aan verdachte overliet; 

Anthonius Josephus Maria Eymaal: dat hem bekend is dat 
verdachte bij het Judenreferat IV B 4, alwaar hij, getuige, ge-
detacheerd was, belast was met het organiseren van alle Joden-
transporten naar Westerbork; 

Albert Konrad Gemmeker: dat hij in de bezettingstijd com-
mandant was van het kamp Westerbork, 

dat hem als zodanig bekend is, dat verdachte belast was 
met de transporten van 's-Gravenhage uit naar dit kamp, 

dat deze transporten vergezeld waren van lijsten waarop ook 
de zgn. S-gevallen (Strafgevallen) waren aangetekend, 

dat deze Joden direct naar het Oosten konden worden door-
gezonden, 
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dat de anderen wel voorzien waren van een „Sperre", waar-
door belet werden dat zij werden afgevoerd, 

dat hij wel van verdachte bericht heeft ontvangen dat een 
Sperre was opgeheven, hetgeen dan het gevolg was van een 
onderzoek, waardoor was komen vast te staan dat de „Sperre" 
niet deugdelijk was; 

Overwegende, dat de navolgende ambtsedig opgemaakte pro-
cessen-verbaal, waarvan de inhoud ter terechtzitting is voorge-
lezen, bevatten de navolgende verklaringen, voorzover zake-
lijk van belang: 

a. proces-verbaal opgemaakt door de onbezoldigd politie-
ambtenaar P. van Aalst, gesloten 28 Augustus 1946: 

Phüippus Wilhelmus van Nissen: dat hij in 1943 wegens 
Jodenbegunstiging is gearresteerd en op „Windekind" gehoord 
is door verdachte persoonlijk in tegenwoordigheid van vijf 
Duitse soldaten, 

dat hij getuige niet voldoende antwoordde, waarop verdachte 
hem dreigde de middelen te zullen toepassen om getuige de 
waarheid te doen spreken. 

dat direct daarop één der soldaten hem getuige twee tanden 
uit de mond sloeg, waarbij verdachte stond te lachen en zeide 
dat als hij getuige niet zou gaan praten, het nog veel erger zou 
worden; 

b. proces-verbaal opgemaakt door de opsporingsambtenaar 
J. H. M. Jansen, gesloten op 27 Augustus 1946: 

Hendrika Gijsbertha Posthuma: dat zij in 1935 als niet Jood-
se is gehuwd met een Joodse man Barend v. Embden, die in 
1942 door de S.D. is gearresteerd, 

dat zij toen naar „Windekind" is gegaan om haar man te 
trachten vrij te krijgen, 

dat zij toen te woord is gestaan door verdachte, die haar zei, 
dat zij verder geen moeite moest doen, 

dat alle Joden niet behoorden te leven en niet in de maat-
schappij thuis behoorden, 

dat hij het minderwaardig vond, dat zij, getuige, met een 
Jood getrouwd was; 

c. proces-verbaal opgemaakt door de rechercheur bij de 
P.R.A. te 's-Gravenhage G. B. Godwaldt, gesloten 7 Septem-
ber 1946: 

Regina Grelinger, echtgenote van R. Kolthoff: dat zij in 
April 1942 door de Duitsers is gearresteerd omdat bleek dat 
zij, van Joodse afstamming, niet aan haar aanmeldingsplicht 
voldaan had, 

dat zij dientengevolge in October 1942 in de Cellenbarakken 
te Scheveningen gevangen zat en daar verdachte heeft ontmoet, 

dat verdachte iedere avond langs de cellen kwam opnemen 
van nieuw aangekomenen en besliste wie er weggevoerd moes-
ten worden, 

dat zij persoonlijk heeft gezien, dat verdachte een vrouw van 
73 jaar met de vlakke hand een klap in het gezicht gaf, daar zij 
hem om een stoel vroeg, 

dat verdachte drie weken later getuige op transport heeft 
gesteld naar Westerbork, 

dat verdachte haar bij aanvang van dit transport de navol-
volgende woorden toevoegde: „Als ik U weer eens in Den Haag 
zie, laat ik U onmiddellijk naar Mauthausen sturen, dan kunt 
U daar de dodendans dansen"; 

d. proces-verbaal opgemaakt door de onbezoldigd Rijks-
veldwachters te 's-Gravenhage, tevens lid van de sub-commissie 
opsporing oorlogsmisdrijven voor Zuid-Holland, C. van den 
Berg en H. K. van de Scheur, gesloten 14 Mei 1948: 

Gerda Bruninghold, echtgenote van N. Wijnman: dat zij ge-
mengd gehuwd zijnde, zich in 1943 heeft begeven naar het 
gebouw van de Sicherheitsdienst aan de Nieuwe Parklaan te 
's-Gravenhage om te informeren of gemengd gehuwden zon-
der kinderen ook naar het Oosten gedeporteerd zouden wor-
den ten einde zodoende te weten te komen wat haar Joodse 
man zou moeten doen, 

dat zij toen door verdachte is te woord gestaan aan wie zij 
heeft gevraagd of gemengd gehuwden zonder kinderen ook 
naar Polen gingen, waarop verdachte antwoordde: „Dacht U 
dan van niet?", 

dat zij getuige toen gevraagd heeft, of zij met haar man 
mocht meegaan, waarop hij zeide: „Nein, dass ist die Jüdische 
Auswanderung wo keiner von zurück kommt", 

dat hij verdachte toen vroeg hoe oud zij was en daarna zei-
de, dat zij, getuige, wel een andere man zou krijgen en dat zij 
daar wel voor zouden zorgdragen; 

Cornelia de Haaff, weduwe van M. I. Spitz: dat zij met 
haar man, als zijnde van Joodse bloede, 6 Augustus 1943 werd 
gearresteerd en op 7 Augustus overgebracht naar Windekind, 
alwaar haar man en zijzelf door verdachte zijn verhoord, 

dat haar man bij die gelegenheid op last van verdachte en 
in zijn tegenwoordigheid door een derde in zijn gezicht werd 
geslagen en werd geschopt, 

dat zij zelf op last van verdachte door diezelfde persoon in 
het gezicht werd geslagen, omdat zij haar haar geblondeerd 
had, 

dat verdachte haar vroeg door wie zij verzorgd waren, 

dat zij getuige toen heeft gevraagd, waarom zij dit zou zeg-
gen, daar zij toch dood gemaakt zou worden, waarop verdachte 
zeide: „Zulke vrouwen als jij maken wij niet dood, doch laten 
wij werken tot ze dood zijn"; 

Richard Julius Wilhelm Ingel: dat hij als Christen gehuwd 
was met een Joodse vrouw en op 8 September 1943 gearres-
teerd werd omdat hij weigerde van haar te scheiden, 

dat hij, zich bevindende op Windekind om te worden ver-
hoord, verdachte tegen twee Joden hoorde zeggen: „Ich kan die 
Juden nicht mehr sehen, ich kan die Juden nicht mehr riechen, 
allen mussen nach Polen, keiner musz zurück kommen;" 

Kurt Dagobert Schwabacher: dat hij gedurende een gedeelte 
van de Duitse bezetting een ondergeschikte positie bij de Joodse 
Raad heeft vervuld, dat hij in het doorgangshuis aan de Pavil-
joensgracht 27 verdachte heeft meegemaakt, 

dat deze de man was, die beslissen kon, wie op transport 
gesteld werd naar Westerbork, 

dat aan verdachte de lijsten werden voorgelegd van degenen, 
die voor vrijstelling in aanmerking kwamen en verdachte geheel 
willekeurig besliste, wie daarvoor in aanmerking kwamen, 

dat voor hem, getuige, verdachte de man in den Haag was, 
die over het lot der Joden besliste; 

Ferdinand Aus der Fiinten: dat hij werkzaam is geweest als 
Verwaltungsführer der Zentralstelle für Jüdische Auswande-
rung te Amsterdam, 

dat verdachte hem bekend is, die werkzaam was bij de afde-
ling IV B 4 te 's-Gravenhage, 

dat verdachte daar een grote invloed op de chef Zöpf uit-
oefende, meer speciaal wat betreft op de tegen de Joden te 
nemen maatregelen, 

dat, indien getuige een bepaalde maatregel met Zöpf be-
sprak, deze meestal antwoordde, dat hij dit eerst met verdachte 
moest bespreken, 
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dat verdachte de algemene leider en rechterhand van Zöpf 
was; 

dat verdachte een eigen kartotheek voerde, waarvan hij zei-
de, dat hij beter was dan die van getuige, 

dat het in de practijk er op neer kwam dat verdachte als 
plaatsvervanger van Zöpf optrad; 

Willy Paul Franz Lages: dat hij in de bezettingstijd geweest 
is de Aussendienststelleleiter van de Zentralstelle für Jüdische 
Auswanderung te Amsterdam, 

dat hem als zodanig bekend is, dat verdachte optrad als de 
plaatsvervanger van de chef van het Judenreferat IV B 4 te 
's-Gravenhage, 

dat hij, verdachte, zich, zo niet officieel benoemd, dan toch 
practisch als zodanig gedroeg; 

Wilhelm Harster: dat hij is opgetreden als Befehlshaber der 
Sicherheitspolizei und der S.D. für die besetzte Niederlandische 
Gebiete, 

dat het Judenreferat IV B 4 als een Unterreferat had Zusam-
menstellung und Durchführung von Transporten onder leiding 
van Sturmscharführer Fischer, 

dat Fischer van de chef van het Judenreferat Zöpf de leiding 
over de Jodentransporten uit Den Haag heeft gekregen; 

Alexander Mozes: dat hij als Jood in Westerbork geïnter-
neerd, heeft ervaren, dat van transport vrijgestelden met een 
bepaald transport op last van verdachte toch mee moesten, 

dat dit o.a. het geval was met zijn nichtje Johanna Clara 
Maria Sluizer-Davidson en haar echtgenoot; 

Alfred Herman Goldstein: dat bij in Westerbork heeft gezien 
dat Joden, die op transport naar Duitsland moesten, zich bij 
verdachte vervoegden om te vragen in Westerbork te mogen 
blijven, 

dat verdachte deze mensen dan sloeg en schopte, 

dat hij, als chauffeur bij het Judenreferat in Velp, meer-
malen heeft gezien, dat verdachte de mensen tijdens het ver-
hoor met de vlakke hand in het gezicht sloeg, 

dat Zöpf de leider van het Judenreferat was, doch verdachte 
belast was met de dagelijkse leiding; 

Arthur Wolfinger: dat hij in Westerbork meerdere malen 
gezien heeft dat verdachte, in dit kamp aanwezig zijnde, Joden 
sloeg en schopte; 

Alexander Hollaender: dat hij van Juli 1940 tot April 1945 
in het kamp Westerbork heeft vertoefd en aldaar gewerkt heeft 
aan de afdeling „Registratie", 

dat hij verdachte enige malen in het kamp heeft gezien en 
dat er dan altijd een angstige en nerveuze stemming in het 
kamp was, 

dat verdachte bij de gevangenen slecht bekend stond door 
zijn ruw optreden, 

dat hij getuige, zich kan herinneren op de „registratie" 
meermalen brieven te hebben gezien, waaruit bleek dat ver-
dachte bevel gaf een met name genoemde Jood of Jodin op 
transport te stellen naar het Oosten"; 

Elisabeth Müllender, echtgenote van R. Hassel: dat zij in 
Westerbork dienst heeft gedaan als secretaresse van de com-
mandant van dit kamp Gemmeker, 

dat zij aldaar kennis heeft gemaakt met verdachte, die werk-
zaam was bij het Judenreferat IV B 4 te 's-Gravenhage, 

dat Zöpf hiervan de leider was en verdachte als vertegen-
woordiger van Zöpf meermalen in Westerbork kwam om ver-
schillende maatregelen te nemen en bevelen over te brengen; 

Meyer Jozef Keyzer: dat hij door contact met de Joodse 
Raad eveneens contact heeft gekregen met verdachte, 

dat hij zich weet te herinneren dat verdachte in zijn aan-
wezigheid meermalen gearresteerde Joden met de hand of 
vuist enkele klappen in het gezicht toebracht waarvoor geen 
aanleiding aanwezig was; 

Koert Loeb: dat hij tijdens de Duitse bezetting werkte bij de 
Joodse Raad, 

dat hij eenmaal aanwezig is geweest bij een transport dat 
samengesteld was uit zieken, krankzinnigen en ouden van 
dagen, 

dat hij als hulp aanwezig was op het Staatsspoorstation te 
's-Gravenhage, 

dat de mensen, die op transport gesteld werden gedeeltelijk 
in nachtgewaad gekleed waren, 

dat de gebrekkigen over de grond naar de trein werden 
gesleept, 

dat verdachte de leiding had van dit transport; 

Greta Blok, echtgenote van M. Allegro: dat zij in Februari 
1943 eenmaal aanwezig is geweest op het Staatsspoor Station 
te 's-Gravenhage, 

dat verdachte daar toen de leiding had bij het wegvoeren 
van zieken, krankzinnigen en geesteszieken, 

dat deze Joodse mensen per vrachtauto naar het station 
gebracht waren en grotendeels in nachtgewaad waren gekleed, 

dat de invaliden langs de grond naar de wagons werden 
gesleept, 

dat zij later eveneens aanwezig is geweest op het Staatsspoor-
station bij een transport van vrouwen en kinderen, 

dat ook verdachte bij dit transport wederom de leiding had; 

Magda Berrman, echtgenote van J. Polak, dat haar echt-
genoot en zij, als van Joodse bloede, het „Barneveldstempel" 
bezaten, waardoor zij vrijgesteld waren van maatregelen tegen 
Joden, 

dat haar kleinkind van 1/2 jaar, dat ondergedoken was, is 
ontdekt en overgebracht naar Westerbork, 

dat zij en haar man daarna door de S.S.-man Kling zijn 
gearresteerd, waarbij zij zich liet ontvallen, dat het bewuste 
kindje door Kling c.s. was vermoord, 

dat Kling dat heeft overgebracht aan verdachte, waarop deze 
de bescherming van het Barneveldstempel heeft ingetrokken, 

dat zij en haar echtgenoot zijn overgebracht naar de Cellen-
barakken en overgebracht naar Westerbork; 

Samson Stern: dat hij als lid van de Joodse Raad aanwezig 
is geweest in het perceel Paviljoensgracht nr. 27 te 's-Graven-
hage, 

dat aldaar de personen verzameld werden, die op transport 
zouden worden gesteld, 

dat daaronder ook behoorden de ouders van een Joodse 
werkster, die werkzaam was op de Paviljoensgracht, 

dat deze van verdachte toestemming kreeg om op het Staats-
spoorstation van haar ouders afscheid te nemen, 



21 

dat verdachte op dit station bevel gaf dat alle aanwezige 
Joden, die niet in het bezit waren van de band van de Joodse 
Raad, eveneens op transport moesten, 

dat deze Joodse werkster naar verdachte toegang om te 
wijzen op het feit dat zij haar ouders mocht komen vaarwel 
zeggen, 

dat verdachte haar echter gebood in de trein plaats te 
nemen, om in Westerbork van haar ouders afscheid te nemen, 
zodat zij, hoewel niet behorend tot het transport toch op 
transport gesteld is; 

Mr. David Simons: dat hij gedurende de Duitse bezetting 
optrad als adviseur van de Joodse Raad te 's-Gravenhage, 

dat hij in die functie verdachte heeft leren kennen die de 
leiding had van de Jodenafdeling van Den Haag en omstreken, 

dat aldus onder zijn, verdachtes directe leiding, ruim 15 000 
mensen uit Den Haag en omstreken zijn weggevoerd, 

dat hem, getuige, bekend is, dat verdachte in de vervolging 
van de Joden een werkzaam, persoonlijk aandeel nam; 

e. een ambtsedig proces-verbaal opgemaakt door J. Schoen-
maker, Opperwachtmeester der Rijkspolitie, tevens onbezoldigd 
Rijksrechercheur te Assen gesloten op 4 Juni 1948, 

Kurt Schlezinger: dat hij in het kamp Westerbork de functie 
van Oberdienstleiter heeft vervuld, 

dat hij als zodanig weet dat de orders van transporten naar 
het Oosten van de B.d.S. te 's-Gravenhage kwamen of een 
ander boven de commandant Gemmeker gestelde persoon of 
instantie, 

dat de opdrachtgever van deze deportatie-transporten als 
regel door Gemmeker in zijn in het kamp te geven bevel ter 
uitvoering van zodanige opdracht werd genoemd b.v. met de 
navolgende zinsnede: . . . . „In Anordnung von . . . . " , „in An-
lassung von . . . . " , 

dat hij zich herinnert dat met name vele keren de Haupt-
scharführer Fischer werd genoemd; 

Elisabeth Wolff: echtgenote van Meyerfeld: dat zij als 
secretaresse van Juli 1942 tot aan het einde van het kamp 
Westerbork, in dit kamp op de administratie en registratie 
werkzaam is geweest, 

dat zij zich herinnert dat opdrachten van Gemmeker tot 
transport meestal begonnen met de woorden: In Anlassung 
von . . . . " , „In Auftrag von . . . " enz., 

dat zij zich in verband hiermede de naam Fischer herinnert; 

Overwegende, dat ter terechtzitting zijn voorgelezen of de 
korte inhoud is meegedeeld van de navolgende stukken: 

1. een schrijven d.d. 7 december 1948 afkomstig van de 
Nederlandsch Israëlitische Gemeente te 's-Gravenhage, inhou-
dende de opgave van dat het aantal uit 's-Gravenhage en om-
geving gedeporteerde en niet teruggekeerde Joden 12 000 heeft 
bedragen; 

2. een schrijven van zekere Heyman Roos, Höpital de Bré-
vannes in Frankrijk, die verklaart te Velp door verdachte van 
de trap te zijn geschopt, waarbij verdachte hem in het Duits 
toevoegde: „Vuile Jood, jij gaat naar Auschwitz, het maakt 
niet uit of jij tien jaar eerder sterft"; 

3. een afschrift van een „Fernschreiben" d.d. 13-10-1943 
afkomstig van B.d.S. IV B 4, gericht tot het Judenlager Wester-
bork en ondertekend door verdachte, waarin wordt verzocht 
Adolf Velt inplaats van onder J 4 onder J 3 te brengen en 
met het eerstvolgende transport naar het Oosten te zenden 
voor de arbeidsinzet; 

4. een ambtsedig proces-verbaal van T. J. van Dien, in-
specteur van Politie, tevens onbezoldigd Rijksveldwachter te 
's-Gravenhage d.d. 10 februari 1948, inhoudende dat hij uit 
gesprekken tijdens de bezetting van Nederland met leden der 
Duitse Sicherheitspolizei en uit uitlatingen van die zijde gedaan 
heeft kunnen opmaken, dat ook zij wisten dat de Joden naar 
Duitsland of Polen werden weggevoerd om aldaar, althans voor 
het merendeel te worden gedood; 

5. een afschrift van een artikel uit het illegale blad „Het 
Parool" van 27 september 1943, welk afschrift is ondertekend 
door de Advocaat-Fiscaal bij dit Hof Mr. P. S. de Gruyter, 
waarin voorkomt een beschrijving van de Gaskamer, waarin 
o.a. in Auschwitz o.a. de Joden werden gedood; 

6. Judgment of the international military tribunal for the 
Trial of German Major war criminals, Nuremberg 30th Sep-
tember and lst October 1946, Londen, His Majesty's Stationary 
office blz. 62 en 63: 

„The Nazi persecution of Jews in Germany before the war, 
severe and repressive as it was, cannot compare, however, 
with the policy persued during the war in the occupied terri-
tories. Originally the policy was similar to that which had 
been in force inside Germany. Jews were required to register, 
were forced to live in ghettoes, to wear the yellow star, were 
used as slave labourers. In the summer of 1941, however, plans 
were made for the „final solution" of the Jewish questions in 
all of Europe. This „final solution" meant the extermination of 
the Jews, which early in 1939 Hitler had threatened would be 
one of the consequences of an outbreak of war, and a special 
section in the Gestapo under Adolf Eichmann, as head of Sec-
tion B 4 of the Gestapo, was formed to carry out the policy. 

The plan for exterminating the Jews was developed shortly 
after the attack on the Sovjet Union." 

„Part of the „final solution" was the gathering of Jews from 
all German occupied Europe in concentration camps. Their 
physical condition was the test of life or death. All who were 
fit to work were used as slave labourers in the concentration 
camps; all who were not fit to work were destroyed in gas 
chambers and their bodies burnt." „Beating, starvation, torture, 
and killing were general"; 

7. een in kracht van gewijsde gegane sententie van dit Bij-
zonder Gerechthof van 4 mei 1948 in de zaak tegen Hans A1-
bin Rauter, inhoudende een „Bericht der Rede des S.S.-Ober-
gruppenführers Rauter " onder meer inhoudende: 

„Ein kurzes Wort noch über die Judenfrage in Holland. Es 
ist allen bekannt, dass wir hier in Holland rund 140 000 Voll-
Juden hatten, einschliesslich der Auslander, wobei wir auf 
gewisse Auslander nicht rückgreifen können aus internationalen 
Gründen. 

Das ganze Judentum kommt zum Abschub nach dem Osten 
in Frage. Ich kann in diesem Kreise mitteilen - und ich bitte 
dies nicht nach aussen zu berichten - dass wir hier bisher 
bereits 55 000 Joden nach Osten abgeschoben haben und dass 
noch 12 000 Joden in Lager sind. Das sind also ungefahr 
57 000 Juden, die schon aus dem niederlandischen Volksleben 
entfernt worden sind. 

Wir hoffen ab 1. April ein grösseres Tempo bei der Eva-
kuierung der Juden zu erreichen, in dem Sinne dass wir dann 
statt ein Mal, zwei Mal in der Woche einen Zug abfahren, 
so dass wir dann jeden Monat 12 000 abtransportieren können. 
Wir hoffen in absehbarer Zeit in den Niederlanden keinen 
Juden mehr zu haben, der frei in den Strassen umherlauft, 
ausgenommen die mischehen mit Kindern, mit denen wir noch 
zu sprechen haben. Ab 1. April wollen wir in den vier nörd-
lichen Provinzen Overijssel, Drenthe, Friesland und Groningen 
überhaupt ein Verbot herausgeben, dass sich dort kein Jude 
mehr aufhalten kann. Danach kommen die siidlichen Provinzen 
Limburg, Brabant und Zeeland. 

Wir mochten dann ab 1. Mai Utrecht dazu nehmen und zum 
Schluss Nordholland und Südholland und die Stadt Amster-
dam. Ich würde sehr froh sein, wenn die Judenfrage einmal 
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geklart sein wird, denn - und beim Sicherheitsdienst wird man 
mir Recht geben - bei allen Spionage- und Terroraktionen die 
sich hier im Laufe der Zeit abspielen, ist immer und überall 
ein Jude dazwischen, sei es bei der Organisierung von Spreng-
stoffanschlagen oder bei der Finanzierung, sei es als Auftragge-
ber von einem der einen Nationalsozialist toten soll. Ehe die 
Juden nicht entfernt sind, werden wir nimmer Ruhe bekommen. 
Mein Bestreben ist es die Juden so schnell wie möglich wegzu-
bekommen. Dies ist keine schone Aufgabe, es ist schmutzige 
Arbeit. Aber es ist eine Massnahme, die geschichtlich gesehen 
von grosser Bedeutung sein wird. Es ist nicht zu ermessen, was 
es heisst 120 000 Juden, die nach 100 Jahr vielleicht eine 
Million stark gewesen waren, aus einem Volkskörper heraus-
gemerzt zu haben. Und bei all diesen Massnahmen der ger-
manischen S.S. gibt es kein persönliches Mitleid denn hinter 
uns stehen die germanischen Völker. Was wir am Volkeskörper 
gut tun geschieht unerbittlich und da gibt es keine Weichheit 
und keine Schwache. Wer das nicht versteht oder voll Mitleid 
oder humanistische Duschelei ist, ist nicht geeignet in dieser 
Zeit zu führen. Vor allem ein S.S.-Mann muss schonungslos 
und mitleidslos durchgehen. Wir wollen nur genesen werden 
von dieser Qual und die Judenfrage soll endgültig und restlos 
geklart werden. Der Führer hat in seinen Kundgebungen in 
den letzten Monaten, ja in den letzten Jahren immer wieder 
auf das Problem hingewiesen und den amerikanischen Juden 
und Freimaurern zu verstehen gegeben, das wenn der ameri-
kanische Plutokratismus den Krieg entfesselt und sich auf 
Europa stürzen würde, dies das Ende des europaischen Juden-
tums bedeuten würde. Und so wird es auch geschehen. Es soll 
in Europa kein Jude mehr übrig bleiben. Daher die beab-
sichtigte Massnahme ab 1. April die ersten Teile der Nieder-
lande judenfrei zu machen"; 

Overwegende, dat verdachte ter terechtzitting onder meer 
zakelijk heeft opgegeven: 

dat hij gedurende de op 10 Mei 1940 aangevangen oorlog 
tussen Nederland en Duitsland en voor 15 Mei 1945, resp. als 
Kriminal-Oberassistent, Kriminal-Sekretar-Sturmscharführer bij 
de Sicherheitspolizei in Duitse Staatsdienst te 's-Gravenhage en 
Velp werkzaam is geweest bij het Referat IV B 4 (Judenreferat) 
van de Sicherheitspolizei en de S.D., 

dat hij voor 1943 belast was met executief werk (arresteren 
van Joden die zich aan een strafbaar feit hadden schuldig ge-
maakt), 

dat hij in 1943 is overgegaan naar de afdeling Algemene 
Zaken, 

dat daar o.a. zijn werk was het samenstellen en doen samen-
stellen van de evacuatie-transporten van de Joden uit 's-Gra-
venhage en omgeving naar Westerbork. hetgeen geschiedde aan 
de hand van lijsten die hij ontving van de Joodse Raad, 

dat op deze lijsten dan tevens geplaatst werden de Strafge-
vallen (Joden die zich aan een of ander vergrijp hadden schul-
dig gemaakt), 

dat deze Joden naar de Strafgevangenis te Scheveningen 
werden gebracht en die transporten daar werden gereedge-
maakt, 

dat de te evacueren Joden verzameld werden in een perceel 
aan de Paviljoensgracht te 's-Gravenhage, 

dat hij steeds aanwezig was op het Staatsspoorstation te 
's-Gravenhage wanneer een transport naar Westerbork vertrok; 

dat hem bekend was, dat ook zieken, ouden van dagen en 
kinderen tot deze transporten behoorden; 

dat hij aanvankelijk niet, later wel heeft geweten dat de naar 
Westerbork getransporteerde Joden naar het Oosten van Eu-
ropa zouden worden vervoerd, dat hij op de hoogte was van 
de Duitse Verordeningen betreffende de Joden en eveneens van 
de Duitse vernederings- en vervolgingspolitiek t.a.v. de Joden, 

dat hij schat, dat ongeveer 5000 Joden uit den Haag naar 
Westerbork op transport gesteld zijn, 

dat zijn directe chef was Zöpf en dat boven deze eerst Har-
ster en ten slotte Rauter de chefs waren, 

dat hij erkent aan Dr. v. d. Mandele een „Zettel" te hebben 
meegegeven om Mevrouw Michelstadter in vrijheid te stellen; 

dat hij als geüniformeerd beambte onder de Duitse krijgs-
tucht stond; 

Overwegende, dat het Bijzonder Gerechtshof op grond van 
de inhoud der vorenstaande bewijsmiddelen bewezen acht en 
de overtuiging heeft verkregen, dat verdachte de hem ten laste 
gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande, 

dat hij gedurende de op 10 Mei 1940 aangevangen oorlog 
tussen Nederland en Duitsland en voor 15 Mei 1945, resp. als 
Kriminal-Oberassistent en Kriminal-Sekretar-Sturmscharführer 
bij de Sicherheitspolizei in staatsdienst bij of van de vijand, op 
verschillende tijdstippen in het tijdvak van omstreeks medio 
1942 tot Mei 1945, te 's-Gravenhage en omgeving, Velp en in 
het kamp Westerbork, opzettelijk in strijd met de wetten en 
gebruiken van de oorlog en in strijd met de menselijkheid, heeft 
medegewerkt aan de Duitse vernederings-, vervolgings- en ver-
nietigingspolitiek tegen de Joden, welke in bezet Nederland tot 
uitvoering werd gebracht door het onmenselijk behandelen, 
gevangennemen en samendrijven der Joden ter deportatie over 
de Duitse grens, de uitroeiing van althans een groot deel van 
hen ten doel hebbende, en wel door als leider van een afdeling 
van het Referat IV B 4 (Judenreferat) van de Sicherheitspolizei 
en S.D. opzettelijk: 

a. de afvoer naar Westerbork ter deportatie naar het Oosten 
van Joodse personen uit den Haag en omgeving tot een totaal 
van ongeveer 13 000, waaronder zieken, ouden van dagen, 
kinderen, geesteszieken en krankzinnigen voor te bereiden en te 
bewerkstelligen, hebbende hij de lijsten der te arresteren en af 
te voeren Joodse personen opgemaakt of onder zijn toezicht 
doen opmaken en de Joden-transporten samengesteld en be-
werkstelligd of in zijn opdracht en onder zijn toezicht doen 
samenstellen en bewerkstelligen, hetgeen, zoals hij, verdachte, 
voorzag, voor de meesten der door hem of van zijnentwege op 
transport gestelden den dood tengevolge zou hebben en inder-
daad heeft gehad, zijnde ongeveer 12.000 uit 's-Gravenhage 
gedeporteerde Joden niet teruggekeerd; 

b. in verschillende gevallen opdracht te geven om bepaalde 
personen, die zich te Westerbork bevonden, op transport naar 
het Oosten te stellen en/of door het opheffen van hun „Sperre" 
transportvrij te maken en om bepaalde personen, die waren 
vrijgelaten of niet voor afvoer in aanmerking kwamen op trans-
port te stellen; 

c. talrijke Joodse en met Jodinnen gehuwde personen en 
jodenbegunstigers te mishandelen door hen o.m. opzettelijk ge-
welddadig te slaan en te schoppen, door misbruik van gezag 
door het geven van daartoe strekkende opdrachten opzettelijk 
uit te lokken, dat zij door onder zijn bevel staande beambten 
of andere personen o.m. opzettelijk worden geslagen en ge-
schopt en opzettelijk toe te laten dat een of meer van zijn min-
deren zich aan vorenomschreven mishandelingen, jegens die 
personen schuldig maakten; 

Overwegende, dat tot deze beslissing reden geven de in 
vorenstaande bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstan-
digheden; 

Overwegende, dat het Hof in de door de getuigen afgelegde 
en in de ter terechtzitting voorgelezen en medegedeelde verkla-
ringen aangaande de aan verdachte te laste gelegde feiten een 
dusdanige gelijkheid wat betreft de gedragingen en uitlatingen 
van verdachte heeft waargenomen, dat het Hof van mening is 
dat, ook al zou ten aanzien van bepaalde gevallen slechts één 
getuige een verklaring hebben afgelegd, al deze verklaringen 
met elkaar mogen verbonden worden; 



23 

dat niet alleen naar het oordeel van het Hof bewezen is dat 
verdachte Joden en Joden-begunstigers heeft mishandeld, maar 
eveneens dat vaststaat dat verdachte het uiteindelijk lot der 
Joden kende en met dat lot instemde; 

dat immers zijn uitlatingen, niet alleen tegenover de slacht-
offers of hunne familie of echtgenoten, maar ook tegenover niet 
onmiddellijk bij het geval betrokkenen, zoals Dr. Kloosterman, 
Dr. van der Mandele en Dr. Veldhuis, bewijzen, dat verdachte 
wist dat hij behulpzaam was bij het in de dood voeren van de 
door hem op transport gestelde mensen; 

dat het Hof dan ook aanneemt, dat verdachte ten tijde van 
de bewezenverklaarde feiten bekend was met de uitroeiings-
politiek van zijn Regering t.a.v. de Joden, al zal hem mogelijk 
de wijze waarop de Duitse Regering deze politiek in de practijk 
bracht, niet in alle bijzonderheden voor de geest hebben ge-
staan; 

dat dit des te waarschijnlijker is daar verdachte's chef Rauter 
in de hierboven vermelde rede woorden spreekt, die niet mis te 
verstaan zijn, van welke woorden ongetwijfeld door verdachte 
is kennisgenomen, dat voorts in 1943 het illegale „Parool" dat 
zonder twijfel ter kennis van de S.D. gebracht werd, al van de 
vergassing van de Joden op de hoogte was en leden van de S.S. 
in de bezettingstijd (zie verklaring van Dien) zich al in dien 
zin uitlieten; 

dat het Hof eveneens aanneemt, dat verdachte geweten 
heeft dat de door hem uit Oud Rozenburg op transport gestelde 
Joden geestesziek en krankzinnig waren, daar het toch al te 
naïef zou zijn om te veronderstellen dat tot verdachte als poli-
tie-beambte, die in Oud Rozenburg had geconfereerd met de 
artsen en zelf patiënten heeft onderzocht, niet zou zijn door-
gedrongen dat hij met geesteszieken te doen had; 

dat de bewezen verklaarde feiten, het medewerken aan mas-
sale deportatie en moord en het mishandelen van de bewoners 
van een bezet land van zo ernstige aard zijn, dat het niet anders 
mogelijk is dan dat verdachte heeft begrepen dat hier door hem 
werd medegewerkt aan handelingen, die in strijd waren met de 
wetten en gebruiken van de oorlog en in strijd met de mense-
lijkheid; 

dat de bewezen verklaarde feiten enerzijds vallen onder het 
begrip oorlogsmisdrijven als vermeld in artikel 6 van het Hand-
vest en wel „ill-treatment of civilian population of or in occu-
pied territory", anderzijds vallen onder het begrip misdrijven 
tegen de menselijkheid als vermeld in genoemd artikel en wel 
„murder, extermination, enslavement, deportation and other 
inhumane acts committed against any civilian population, 
before or during the war; or persecutions on racial grounds in 
execution of or in connection with any crime within the juris-
diction of the Tribunal, whether or not in violation of the 
domestic law of the country where perpetrated;" 

Overwegende, dat het Bijzonder Gerechtshof niet bewezen 
acht hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd; 

Overwegende, dat het aldus bewezene oplevert de misdrij-
ven van: 

A. „Het voortgezet misdrijf van het gedurende de tijd van 
de huidige oorlog in krijgs- of staatsdienst van de vijand zich 
schuldig maken aan enig oorlogsmisdrijf als bedoeld in artikel 
6 onder b van het Handvest, behorende bij de overeenkomst 
van Londen van 8 Augustus 1945, bekend gemaakt bij Konink-
lijk Besluit van 4 Januari 1946 (Staatsblad No. G.5), 

B. „Het voortgezet misdrijf van het gedurende de tijd van 
de huidige oorlog in krijgs- of staatsdienst van de vijand zich 
schuldig maken aan enig misdrijf tegen de menselijkheid als 
bedoeld in artikel 6 onder c van het Handvest, behorende bij 
de overeenkomst van Londen van 8 Augustus 1945, bekend 
gemaakt bij Koninklijk Besluit van 4 januari 1946 (Staatsblad 
No. G.5)", 

C. „Gedurende de tijd van de huidige oorlog in krijgs- of 
staatsdienst van de vijand zich schuldig maken aan enig oor~ 
logsmisdrijf als bedoeld in artikel 6 onder b van het Handvest, 
behorende bij de overeenkomst van Londen van 8 Augustus 
1945, bekend gemaakt bij Koninklijk Besluit van 4 januari 
1946 (Staatsblad No. G.5), meermalen gepleegd", 

D. „Gedurende de tijd van de huidige oorlog in krijgs- of 
staatsdienst van de vijand zich schuldig maken aan enig mis-
drijf tegen de menselijkheid als bedoeld in artikel 6 onder e 
van het Handvest, behorende bij de overeenkomst van Londen 
van 8 augustus 1945, bekend gemaakt bij Koninklijk Besluit 
van 4 januari 1946 (Staatsblad No. G.5) meermalen ge-
pleegd,"; 

Overwegende, dat verdachte ter terechtzitting een beroep 
heeft gedaan op het feit dat hij door te handelen zoals hem in 
de dagvaarding sub a en c is te laste gelegd en zoals door het 
Hof sub a en b is bewezen verklaard de bevelen van zijn meer-
dere heeft opgevolgd, waartoe hij verplicht was, 

Overwegende, dat ten deze artikel 43 van het Wetboek van 
Strafrecht niet toepasselijk is en hierop door verdachte geen 
beroep kan worden gedaan, nu het gezag van de bevelende 
meerdere over de minderen niet wortelt in het Nederlandse 
recht of in een voor Nederland verbindende rechtsregel; 

Overwegende, dat, nu verdachte ter terechtzitting heeft ver-
klaard bij zijn handelingen te hebben gestaan onder de Duitse 
krijgstucht, zijne handelingen zullen moeten worden getoetst 
aan de op hem toepasselijke § 47 van het van 1872 dagteke-
nende „Militar-Strafgesetzbuch", afgekondigd bij verordening 
van den „Ministerrat für die Reichsverteidigung 2 van October 
1940, Reichsgesetzblatt 1940 I 1347, hetgeen als volgt luidt: 

„Wird durch die Ausführung eines Befehls in Dienstsachen 
ein Strafgesetz verletzt, so ist dafür der befehlende Vorgesetzte 
allein verantwortlich. Es trifft jedoch der gehorcher den Unter-
gebenen die Strafe des Teilnehmers: 

1. wenn er den erteilten Befehl überschritten hat, oder 
2. wenn ihm bekannt gewesen ist, dass der Befehl des Vor-

gesetzen eine Handlung betraf, welche ein allgemeines oder 
Militarisches Verbrechen oder Vergehen bezweckte"; 

Overwegende, dat nu het Hof bewezen acht dat verdachte 
heeft geweten dat de hem bevolen handelingen waren in strijd 
met de wetten en gebruiken van de oorlog en in strijd met de 
menselijkheid, dus waren misdadig, de wederrechtelijkheid van 
zijn handelingen door een beroep op „Befehl ist Befehl" niet 
wordt opgeheven; 

Overwegende, dat evenmin het door verdachte ter terecht-
zitting gedane beroep op overmacht opgaat, nu ter terecht-
zitting geenszins is gebleken dat op verdachte enige dwang is 
uitgeoefend; 

Overwegende, dat naar het oordeel van het Hof geen ter-
men aanwezig zijn om, zoals de raadsman ter terechtzitting 
heeft verzocht, een onderzoek naar de geestvermogens van ver-
dachte in te stellen, zijnde het Hof over de psychologische 
gesteldheid van de verdachte door het onderzoek en de ver-
klaringen, ter terechtzitting afgelegd, van Dr. Ph. M. van der 
Heyden, psycholoog te Amsterdam, voldoende ingelicht, ter-
wijl het Hof geen gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing 
van de geestvermogens bij verdachte aanwezig acht; 

Overwegende, dat verdachte mitsdien strafbaar is, zijnde 
toch niet gebleken van enige omstandigheid, die de strafbaar-
heid van verdachte zoude opheffen of uitsluiten; 

Overwegende, ten aanzien van de op te leggen straf: 

dat het Hof van oordeel is dat de hierboven bewezen ver-
klaarde en gequalificeerde feiten de bestanddelen bevatten van 
de navolgende in het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde 
misdrijven: 
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1. „de voortgezette misdrijven van het door misbruik van 
gezag opzettelijk uitlokken van mensenroof, medeplichtigheid 
aan mensenroof en medeplichtigheid aan moord, gedurende de 
tijd van de huidige oorlog begaan door een ambtenaar met ge-
bruikmaking van macht en gelegenheid, hem door de vijand 
geboden en door zijn ambt geschonken; 

2. „mishandeling, gedurende de tijd van de huidige oorlog 
begaan door een ambtenaar met gebruikmaking van macht en 
gelegenheid, hem door de vijand geboden en door zijn ambt 
geschonken"; 

3. „het door misbruik van gezag opzettelijk uitlokken van 
mishandeling, gedurende de tijd van de huidige oorlog begaan, 
door een ambtenaar met gebruikmaking van macht en gelegen-
heid, hem door de vijand geboden en door zijn ambt geschon-
ken"; 

Overwegende, ten aanzien van de straf zelve: 

dat verdachte deel heeft gehad aan één van de meest afschu-
welijke daden, die Duitsland tegenover de bevolking van de be-
zette landen heeft bedreven, welke daden op zichzelf gezien 
het opleggen van de doodstraf zouden rechtvaardigen, ware 
het niet dat de rechter verplicht is, alvorens deze op te leggen, 
om te zien naar mogelijke persoonlijke omstandigheden de 
verdachte betreffende, die zouden kunnen leiden tot een ander 
oordeel; 

dat deze verdachte, gelijk uit het onderzoek van de psycho-
loog Dr. Ph. M. van der Heyden, waarover deze ter terecht-
zitting zijn verklaringen heeft afgelegd, blijkt, bijzondere psy-
chische aspecten vertoont, waarbij een zucht naar macht, een 
sterke geldingsdrang en een algeheel gemis aan schuldbesef 
wel de voornaamste zijn, dat bovendien uit verdachte's uit-
latingen tegenover zijn slachtoffers en anderen blijkt van een 
uitgesproken anti-semitisme, hetgeen niet te verwonderen valt 
in een Duitser, die jaren lang door zijn Regering op de meest 
systematische en geraffineerde wijze door propaganda tegen de 
Joden daartoe is opgehitst, gelijk algemeen bekend is, dat daar-
door de mentaliteit van deze verdachte, die ter terechtzitting 
heeft blijk gegeven nog steeds geen besef te hebben van de 
grote schuld, die hij op zich heeft geladen, volkomen is ver-
giftigd door de omgeving waarin hij heeft verkeerd en gewerkt 
en naar het Hof aanneemt, zijn psychische gesteldheid voor 
het zaad van het anti-semitisme een gunstige ontwikkelings-

bodem is geweest, terwijl verdachte niet die geestelijke ontwik-
keling heeft bereikt, dat hij zich aan deze verderfelijke invloed 
heeft kunnen onttrekken; 

dat het Hof hierom termen aanwezig acht geen doodstraf 
op te leggen, maar te volstaan met een levenslange verwijde-
ring van deze verdachte uit de maatschappij, waarbij het Hof 
opmerkt, dat, indien een Nederlander soortgelijke misdrijven 
tegen zijn eigen landgenoten zou hebben gepleegd, de dood-
straf op haar plaats zou zijn geweest; 

dat deze straf is in overeenstemming met de ernst van de 
gepleegde misdrijven en de ter terechtzitting gebleken omstan-
digheden waaronder zij zijn begaan; 

Mede gelet op de persoon en de persoonlijke omstandig-
heden van de verdachte. 

Gezien de artikelen 10, 44, 47, 48, 56, 57, 278, 289, 300 
van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 1, 2, 11, 27a, 
en 28 van het Besluit Buitengewoon Strafrecht; 

Rechtdoende: 
Verklaart verdachte schuldig aan de hierboven bewezen ver-

klaarde en gequalificeerde misdrijven en hem deswege straf-
baar; 

Veroordeelt verdachte te dier zake tot levenslange gevange-
nisstraf; 

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of an-
ders is ten laste gelegd, dan hierboven is bewezen verklaard; 

Spreekt hem daarvan vrij. 

Aldus gewezen bij Mr. Burgersdijk, Voorzitter, Mr. Groene-
boom, Raadsheer, Kap. ter Zee Hoog, Militair Raadsheer, 

in het bijzijn van Mr. Iordens, Griffier, en uitgesproken ter 
openbare terechtzitting van voornoemd Bijzonder Gerechtshof 
de 17e Maart 1949. 

w.g. H. Burgersdijk, w.g. P. Groeneboom, w.g. W. H. C. Hoog, 
w.g. C. G. Iordens. 

De Griffier van het Bijzonder 
Gerechtshof te 's-Gravenhage, 
Voor afschrift conform. 

(w.g.) Onleesbaar. 
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IN NAAM DER KONINGIN 

De Bijzondere Raad van Cassatie, Eerste Kamer. 

Op de beroepen van: 

I. den Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te 
's-Gravenhage, 

II. FRANZ FISCHER, geboren te Bigge (Dld.), 10 De-
cember 1901, wonende te Düsseldorf (Dld.), thans in bewa-
ring gesteld in de Bijzondere Strafgevangenis te 's-Gravenhage, 
requiranten van cassatie tegen een sententie van het Bijzondere 
Gerechtshof te 's-Gravenhage, van den 17den Maart 1949, 
waarbij de tweede requirant werd schuldig verklaard aan: 

A. „Het voortgezet misdrijf van het gedurende den tijd van 
den huidigen oorlog in krijgs- of staatsdienst van den vijand 
zich schuldig maken aan enig oorlogsmisdrijf als bedoeld in 
artikel 6 onder b van het Handvest, behorende bij de overeen-
komst van Londen van 8 Augustus 1945, bekend gemaakt bij 
Koninklijk Besluit van 4 Januari 1946 (Staatsblad No. G.5), 

B. „Het voortgezet misdrijf van het gedurende den tijd van 
den huidigen oorlog in krijgs- of staatsdienst van den vijand 
zich schuldig maken aan enig misdrijf tegen de menselijkheid 
als bedoeld in artikel 6 onder c van het Handvest, behorende 
bij de Overeenkomst van Londen van 8 Augustus 1945, bekend 
gemaakt bij Koninklijk Besluit van 4 Januari 1946 (Staatsblad 
No. G.5)"; 

C. „Gedurende den tijd van den huidigen oorlog in krijgs-
of staatsdienst van den vijand zich schuldig maken aan enig 
oorlogsmisdrijf als bedoeld in artikel 6 onder b van het Hand-
vest, behorende bij de Overeenkomst van Londen van 8 Augus-
tus 1945, bekend gemaakt bij Koninklijk Besluit van 4 Januari 
1946 (Staatsblad No. G.5), meermalen gepleegd"; 

D. „Gedurende den tijd van den huidigen oorlog in krijgs-
of staatsdienst van den vijand zich schuldig maken aan enig 
misdrijf tegen de menselijkheid, als bedoeld in artikel 6 onder 
c van het Handvest, behorende bij de Overeenkomst van 
Londen van 8 Augustus 1945, bekend gemaakt bij Koninklijk 
Besluit van 4 Januari 1946 (Staatsblad No. G.5), meermalen 
gepleegd"; 

en met toepassing van de artikelen 10, 44, 47, 48, 56, 57, 
278, 289 en 300 van het Wetboek van Strafrecht en 1, 2, 11, 
27a en 28 van het Besluit Buitengewoon Strafrecht, werd ver-
oordeeld tot levenslange gevangenisstraf; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer van Driest; 

Gezien de aanzegging van den tweeden requirant vanwege 
den Procureur-Fiscaal van den dag, voor de behandeling der 
zaak bepaald; 

Gehoord den tweeden requirant omtrent zijn persoon en zijn 
persoonlijke omstandigheden; 

Gelet op het middel van cassatie, door den eersten requirant 
voorgesteld bij schriftuur, hetwelk tegen de strafmaat is gericht; 

Gehoord den Waarnemend-Advocaat-Fiscaal namens den 
Procureur-Fiscaal in zijn conclusie, strekkende tot vernietiging 
van de sententie ten aanzien van de hoofdstraf en veroordeling 
van requirant tot de doodstraf; 

Overwegende, dat bij de bestreden sententie ten laste van 
den tweeden requirant is bewezen verklaard, dat hij gedurende 
den op 10 Mei 1940 aangevangen oorlog tussen Nederland 
en Duitsland en voor 15 Mei 1945, respectievelijk als Kriminal-
Oberassistent en Kriminal-Sekretar-Sturmscharführer bij de 
Sicherheitspolizei in staatsdienst bij of van de vijand, op ver-
schillende tijdstippen in het tijdvak omstreeks medio 1942 tot 
Mei 1945, te 's-Gravenhage en omgeving, Velp en in het Kamp 
Westerbork, opzettelijk in strijd met de wetten en gebruiken 
van de oorlog en in strijd met de menselijkheid, heeft mede-
gewerkt aan de Duitse vernederings-, vervolgings- en vernieti-

gingspolitiek tegen de Joden, welke in bezet Nederland, tot 
uitvoering werd gebracht door het onmenselijk behandelen, ge-
vangennemen en samendrijven der Joden ter deportatie over 
de Duitse grens, de uitroeiing van althans een groot deel van 
hen ten doel hebbende, en wel door als leider van een afdeling 
van het Referat IV B 4 (Judenreferat) van de Sicherheits-
polizei en S.D. opzettelijk: 

a. de afvoer naar Westerbork ter deportatie naar het Oosten 
van Joodse personen uit Den Haag en omgeving tot een totaal 
van ongeveer 13 000, waaronder zieken, ouden van dagen, kin-
deren, geesteszieken en krankzinnigen voor te bereiden en te 
bewerkstelligen, hebbende hij de lijsten der te arresteren en af 
te voeren Joodse personen opgemaakt of onder zijn toezicht 
doen opmaken en de Jodentransporten samengesteld en be-
werkstelligd of in zijn opdracht en onder zijn toezicht doen 
samenstellen en bewerkstelligen, hetgeen, zoals hij, verdachte, 
voorzag, voor de meesten der door hem of van zijnentwege op 
transport gestelden den dood tengevolge zou hebben en inder-
daad heeft gehad, zijnde ongeveer 12 000 uit 's-Gravenhage 
gedeporteerde Joden niet teruggekeerd; 

b. in verschillende gevallen opdracht te geven om bepaalde 
personen, die zich te Westerbork bevonden, op transport naar 
het Oosten te stellen en/of door het opheffen van hun „Sperre" 
transportvrij te maken en om bepaalde personen, die waren 
vrijgelaten of niet voor afvoer in aanmerking kwamen op 
transport te stellen; 

c. talrijke Joodse en met Jodinnen gehuwde personen en 
Jodenbegunstigers te mishandelen door hen o.m. opzettelijk 
gewelddadig te slaan en te schoppen, door misbruik van gezag 
door het geven van daartoe strekkende opdrachten opzettelijk 
uit te lokken, dat zij door onder zijn bevel staande beambten 
of andere personen o.m. opzettelijk werden geslagen en ge-
schopt en opzettelijk toe te laten, dat een of meer van zijn 
minderen zich aan vorenomschreven mishandelingen jegens 
die personen schuldig maakten; 

Overwegende, dat door requirant Fischer niet tijdig cassa-
tiemiddelen zijn ingediend en dat de Raad geen aanleiding 
vindt om ambtshalve op een van de zes bij pleidooi aangevoer-
de gronden de bestreden sententie te vernietigen; 

Overwegende ambtshalve: 

dat het Hof heeft verzuimd in de qualificatie een keuze te 
doen tussen de beide mogelijke dienstverhoudingen, waarin 
requirant Fischer zijn misdrijven heeft gepleegd, welke keuze 
had behoren te worden bepaald op staatsdienst en het slot van 
het bewezen-verklaarde onder c te qualificeren volgens het 
derde lid van artikel 27a Besluit Buitengewoon Strafrecht; 

Overwegende thans ten aanzien van de opgelegde straf, 
waartegen zowel de Procureur-Fiscaal als requirant Fischer 
opkomen; 

dat de Raad zich, wat de waardering van den ernst der 
bewezen verklaarde misdrijven betreft, geheel aansluit bij het 
oordeel van het Hof en die misdrijven zo zwaar acht, dat zij 
zeker de doodstraf rechtvaardigen, vooral in het licht van 
requirant Fischer's door het Hof uitvoerig gemotiveerde be-
kendheid en instemming met de uitroeiingspolitiek van zijn 
Regering tegenover de Joden; 

dat het dus alleen de vraag is of de overwegingen, welke het 
Hof ertoe hebben geleid, desniettemin van oplegging van de 
zwaarste straf af te zien, deugdelijk zijn; 

dat nu die overwegingen betrekking hebben op zekere bij-
zondere psychologische aspecten, welke requirant volgens een 
psychologisch onderzoek zou vertonen, nl. een sterker gel-
dingsdrang en een algeheel gemis aan schuldbesef, en verder 
op zijn uitgesproken anti-semitisme; 

dat deze laatste trek in requirant's persoonlijkheid naar 
's Raads oordeel zeker niet te zijner ontlasting kan strekken, 
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welke redenering daaraan in het bedoelde psychologische 
rapport ook moge worden vastgeknoopt; 

dat ook sterke geldingsdrang en volslagen gemis aan schuld-
besef bij Duitse oorlogsmisdadigers zo gewone verschijnselen 
zijn dat de Raad daaraan evenmin een persoonlijk ontlastende 
werking ten gunste van requirant Fischer kan toekennen; 

dat derhalve de Raad, anders dan het Hof, in deze psycholo-
gische beschouwingen met den Procureur-Fiscaal geen vol-
doenden grond vindt om af te zien van oplegging van de 
zwaarste straf; 

dat requirant Fischer's beroep op zijn ondergeschikte positie 
hem evenmin kan baten, doch integendeel de Raad het hem 
zwaar aanrekent, dat hij een ambtelijk lage positie door eigen 
optreden heeft weten te maken tot een feitelijk centrale functie 
in de uitvoering van de Duitse politiek van vernietiging van het 
Joodse deel van het Nederlandse volk; 

dat de Raad derhalve het beroep van den Procureur-Fiscaal 
gegrond acht en van oordeel is, dat requirant Fischer's beroep 
moet worden verworpen; 

Vernietigt de bestreden sententie, doch alleen voor zoveel 
betreft na te melden onderdeel der qualificaties en het achter-
wege laten van de hierna te melden qualificaties en de opge-
legde straf; 

Opnieuw rechtdoende krachtens artikel 105 van de Wet op 
de Rechterlijke Organisatie; 

Doet uit de qualificaties vervallen de woorden „Krijgs- of' 
en voegt aan de qualificatie toe: Gedurende den tijd van den 
huidigen oorlog vóór 15 Mei 1945 in staatsdienst van den 
vijand als meerdere opzettelijk toelaten, dat zijn minderen een 
oorlogsmisdrijf, tevens misdrijf tegen de menselijkheid plegen, 
als in het meergemelde Handvest bedoeld; 

Veroordeelt requirant Fischer tot de doodstraf; 

Verwerpt zijn beroep. 

Aldus gewezen bij de Heren Mrs. Prof. Dr. Verzijl, Vice-
President, Veegens, Prof. Kernkamp, Prof. Röling, Rechts-
geleerde Raadsheren, Luitenant-Kolonel Mr. van Driest, Mili-
tair Raadsheer, in het bijzijn van Mr. van Oordt, Griffier en 
uitgesproken ter openbare terechtzitting van den twaalfden Juli 
1900 vijftig. 

w.g. J. H. W. Verzijl; w.g. D. J. Veegens; w.g. W. J. A. 
Kernkamp; w.g. B. V. A. Röling; w.g. P. A. van Driest; w.g. 
H. van Oordt. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Griffier, 

H. VAN OORDT. 
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S E N T E N T I E 

Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam, eerste kamer; 
Gezien de stukken, onder welke de dagvaarding, namens de 
Procureur-Fiscaal, op 22 November 1949 aan na te noemen 
verdachte in persoon uitgereikt; Gehoord de aanklacht van de 
Procureur-Fiscaal tegen verdachte volgens eigen opgaven ge-
naamd: FERDINAND HUGO AUS DER FÜNTEN, voor 
malig SS-Hauptsturmführer, geboren te Mühlheim a/d Ruhr 
(Dld.), 17 December 1909 en wonende in Duitsland, thans 
gedetineerd; 

Gelet op het onderzoek ter terechtzitting; 

Gehoord de vordering van de Procureur-Fiscaal; 

Gelet op de verdediging, door en namens verdachte in het 
midden gebracht; 

Overwegende, dat verdachte is gedagvaard ter zake; 

dat hij te of nabij Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, 
Apeldoorn, en Westerbork, althans op een of meer plaatsen in 
Nederland, in het tijdvak van op of omtrent 1 September 1941 
tot op of omtrent 1 Mei 1944, in elk geval gedurende de tijd 
van de op 10 Mei 1940 aangevangen aanvalsoorlog van Duits-
land tegen Nederland doch vóór 15 Mei 1945, aanvankelijk als 
zogenaamd Verwaltungsführer, daarna als de feitelijke dage-
lijkse leider, althans als de administratieve leider van de tot de 
Sicherheitspolizei behorende, althans daaronder ressorterende, 
Zentralstelle für jüdische Auswanderung te Amsterdam, in de 
rang van SS. Hauptsturmführer, en aldus alstoen in krijgs-, 
staats- of publieke dienst bij of van de vijand staande, ter uit-
voering van en/of in verband met voornoemde aanvalsoorlog 
zowel alleen als te zamen en in vereniging met een of meer an-
dere in dienst bij of van de vijand staande personen opzettelijk 
heeft bedreven althans zich heeft schuldig gemaakt aan het be-
drijven van oorlogsmisdrijven tegen de menselijkheid als be-
doeld in artikel 6 onder b en c van het Handvest, behorende 
bij Koninklijk Besluit van 4 Januari 1946 (Staatsblad nr. G 5) 
bekendgemaakte Overeenkomst van Londen van 8 Augustus 
1945, en/of als meerdere opzettelijk heeft toegelaten, dat een 
of meer zijner minderen zich aan een zodanig oorlogsmisdrijf 
en/of misdrijf tegen de menselijkheid schuldig maakten, en wel 
doordien hij, verdachte, alstoen aldaar in voormelde kwaliteit 
ter uitvoering van en/of in verband met vorenbedoelde aan-
valsoorlog opzettelijk heeft gewerkt en/of medegewerkt aan 
het voorbereiden en organiseren van alsmede opzettelijk heeft 
leiding gegeven, deelgenomen en medegewerkt aan, alsook 
opzettelijk heeft toegelaten, dat zijn minderen medewerkten 
aan het voorbereiden en organiseren van en deelnamen en me-
dewerkten aan, de alstoen door de Duitse autoriteiten tegen de 
Nederlandse burgerbevolking gepleegde oorlogsmisdrijven van 
(moord,) mishandeling en deportatie van de burgerbevolking 
bezet grondgebied en de misdrijven tegen de menselijkheid van 
(moord,) uitroeiïng, in slavernij voeren, deportatie en andere 
onmenselijke handelingen, die gedurende bovenbedoelde 
oorlog werden bedreven tegen de Nederlandse burgerbevol-
king, en vervolgingen op grond van politiek, ras en godsdienst, 
een en ander ter uitvoering van en/of in verband met het mis-
drijf van het voeren van een aanvalsoorlog, zijnde zulks onder 
meer, althans in elk geval, geschied in de hierna volgende ge-
vallen en onder de daarbij telkens vermelde omstandigheden: 

1. In de periode van September 1941 tot Mei 1944 heeft in 
Amsterdam de Zentralstelle für jüdische Auswanderung ge-
werkt, welk orgaan aanvankelijk diende voor het registreren 
van bepaalde Joden, die zich toen in Nederland bevonden, en 
hunne vermogens, doch welke instelling reeds spoedig werd be-
last met de registratie van alle in Nederland verblijvende 
Joodse personen; de door die instelling vastgelegde gegevens 
werden gebruikt bij de voorbereiding en de organisatie van de 
door de Duitsers uitgevoerde deportatie naar het kamp Wes-
terbork, en vandaar naar diverse kampen in Duitsland en 

Polen, van een zeer groot deel van de Joodse burgerbevolking 
van het bezette Nederlandse grondgebied. Van bedoelde Zen-
tralstelle was toen verdachte de feitelijke dagelijkse leider, al-
thans de administratieve leider; 

2. In de jaren 1942 en 1943 zijn in Amsterdam door de Si-
cherheitspolizei und Sicherheitsdienst in samenwerking met de 
Ordnungspolizei, de Zentralstellen für jüdische Auswanderung 
en andere Duitse organen enige grote razzia's gehouden op 
joodse personen, die voor het overgrote merendeel naar Wes-
terbork zijn gedeporteerd en vandaar naar een of meer Duit-
se/of Poolse kampen, waar zij vrijwel allen om het leven 
kwamen. Deze razzia's zijn door verdachte voorbereid en ge-
organiseerd althans mede/voorbereid en mede georganiseerd, 
terwijl een of twee dier razzia's, te weten die van eind Juli 
1943 en/of die van 28/29 September 1943 onder leiding en 
toezicht althans mede onder leiding en toezicht van verdachte 
stonden; 

3. In of omstreeks het voorjaar van 1943 is te 's-Graven-
hage en is te Rotterdam door de Sicherheitspolizei und Sicher-
heitsdienst in samenwerking met de Ordnungspolizei, de Zen-
tralstelle für jüdische Auswanderung en andere Duitse organen 
een grote razzia gehouden op Joodse personen, die voor het 
overgrote merendeel naar Westerbork en van daar naar een of 
meer Duitse en/of Poolse kampen, waar zij vrijwel allen om 
het leven kwamen. Deze razzia's zijn mede door verdachte 
voorbereid en georganiseerd, terwijl verdachte ook aan de uit-
voering dier razzia's heeft deelgenomen of medegwerkt door te 
's-Gravenhage en Rotterdam na te gaan en te beslissen welke 
der gearresteerde Joodse personen van de deportatie vrijgesteld 
konden of moesten worden en door bovendien te Rotterdam 
de verzamelde arrestanten te bewaken en/of te doen bewaken 
en toezicht te houden op het transport der arrestanten naar het 
station te Rotterdam, vanwaar zij gedeporteerd zouden 
worden. 

4. In het tijdvak van ongeveer September 1942 tot onge-
veer Mei 1943 zijn te Amsterdam vrijwel dagelijkse, althans 
een zeer groot aantal; kleine razzia's op Joodse personen ge-
houden door de Zentralstelle für jüdische Auswanderung in sa-
menwerking met het in de Tulpkazerne gelegerde deel der Am-
sterdamse politie. Bij deze razzia's, die alle of vrijwel alle in 
de avonduren en des nachts werden gehouden en die voorbe-
reid en georganiseerd waren door en onder leiding en toezicht 
stonden van verdachte en waarbij verdachte veelal persoonlijk 
aanwezig was, zijn de arrestanten voor het overgrote meren-
deel in de Joodse Schouwburg samengebracht en van daar ge-
transporteerd naar het Centraalstation en/of het Amstelsta-
tion, vanwaar zij werden gedeporteerd naar Westerbork en van 
daar naar een of meer Duitse en/of Poolse kampen, waar zij 
vrijwel allen om het leven kwamen. Verdachte was belast met 
het toezicht op de bewaking en verzorging en behandeling der 
joodse arrestanten in de Joodse Schouwburg en tijdens hun 
transport naar voormeldfe) station(s), onder welke arres-
tanten zich zieken, gewonden, ouden van dagen en kleine kin-
deren bevonden; verdachte had te beslissen over de vraag of 
bepaalde Joodse arrestanten al dan niet voor arrestatie, trans-
port en deportatie in aanmerking kwamen, en legde bij die be-
slissing veelal willekeurige en hardvochtige maatstaven aan. 
Verscheidene dier arrestanten zijn tijdens die razzia's, dat ver-
blijf in de Joodse Schouwburg en hun transport door minderen 
van verdachte zodanig geslagen en/of geschopt, dat zij pijnlijk 
werden getroffen en aangedaan, terwijl ook verscheidene dier 
arrestanten zijn gearresteerd en getransporteerd, hoewel zij 
daartoe uit hoofde van hun gezondheidstoestand of hun leeftijd 
allerminst geschikt of in staat waren; 

5. In of omstreeks het jaar 1943 zijn te Amsterdam door 
de Zentralstelle für jüdische Auswanderung in samenwerking 
met een of meer andere Duitse organen de volgende joodse in-
richtingen ontruimd: De Wertheimstichting (inrichting voor 
ouden van dagen). 
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Het Joods Jongens- en meisjesziekenhuis; 

Het Joodse Invalide (inrichting voor zieke en invalide per-
sonen) 

Het Nederlands-Israëlitische ziekenhuis, 

Het Portugees-Israëlitisch ziekenhuis. 

Bij deze ontruimingen, die waren voorbereid en georgani-
seerd door en onder leiding en toezicht stonden van verdachte, 
zijn alle of vrijwel alle in die inrichtingen verpleegde joodse 
personen, waaronder ouden van dagen, ernstig zieken en 
kleine kinderen, en alle althans vele Joodse personen, die tot 
het verplegende en huishoudelijk personeel behoorden, gearres-
teerd en gedeporteerd naar Westerbork en velen hunner van 
daar naar een of meer Duitse en/of Poolse kampen, waar zij 
vrijwel allen om het leven kwamen; 

6. In of omstreeks Januari 1943 zijn des nachts te Apel-
doorn door de Zentralstelle für jüdische Auswanderung in sa-
menwerking met leden van de Ordnungspolizei en van de Waf-
fen SS ontruimd de joodse inrichting genaamd „Het Apel-
doornse Bos", waarin toen een groot aantal Joodse geestes-
zieken verpleegd werden, de Joodse inrichting „Achisomog", 
waarin toen een aantal joodse kinderen verpleegd werd, die 
moeilijk, debiel of geesteziek waren. Bij deze ontruiming, die 
was georganiseerd althans mede-georganiseerd door en onder 
de feitelijke leiding en tenslotte stond, althans mede onder de 
leiding en toezicht stond van verdachte, zijn alle op het tijdstip 
der ontruiming aanwezige aldaar verpleegde Joodse patiënten, 
waaronder ernstig krankzinnige en ook lichamelijk ernstig 
zieke personen en kinderen, gearresteerd, op uiterst ruwe wijze 
in vrachtauto's geladen, gesmeten en gepropt, naar het station 
gereden en aldaar eveneens op uiterst ruwe wijze in goederen-
wagons geladen en gesmeten; in elke goederenwagon werden 
circa veertig meerderjarige patiënten geborgen, waarbij velen, 
ook zieken, op elkander kwamen te liggen, in de hoeken van 
sommige dier wagons werden in dwangbuizen of soortgelijke 
middelen gestoken ernstig krankzinnigen geplaatst; alle of de 
meeste patiënten waren slechts in nachtkleding gekleed, een of 
enkele geheel ontkleed; noch voor behoorlijke kleding en dek-
king in die wintertijd, noch voor behoorlijke ligging der zieken, 
noch voor enige sanitaire inrichting was of werd gezorgd; voed-
sel werd niet, althans totaal onvoldoende verstrekt; in geen der 
wagons, waarin zich meerderjarige patiënten bevonden, werd 
verplegend personeel toegelaten; de goederenwagons werden 
geheel gesloten, ook de luchtluiken. die van binnenuit niet ge-
opend konden worden. In een of meer afzonderlijke wagons 
werd een aantal personen, behorend tot het verplegend perso-
neel, geborgen, terwijl ook enig verplegend personeel geplaatst 
werd in de wagons waarin zich de gearresteerde kinderen be-
vonden. De aldus geformeerde trein werd daarop, naar ver-
dachte wist, rechtstreeks naar Auschwitz gedirigeerd, gedu-
rende welk transport, dat enkele dagen duurde, een aantal pa-
tiënten tengevolge van de onmenselijke behandeling en ontbe-
ringen is overleden, terwijl de overigen en het medegevoerde 
verplegend personeel allen of bijna allen aldaar de dood 
vonden. Het overige joodse verplegend en huishoudelijk perso-
neel, dat niet naar Auschwitz werd gedeporteerd, werd in zijn 
geheel althans grotendeels naar Westerbork gedeporteerd; 

7. Op of omstreeks Vrijdag 14 Mei 1943 heeft verdachte te 
Westerbork tot een aantal aldaar geïnterneerde joodse per-
sonen, die met niet-Joden gehuwd waren, een toespraak in de 
Duitse taal gehouden en hen daarbij voor de keuze gesteld van 
ofwel deportatie naar Polen op de eerstvolgende Dinsdag 
onder toevoeging in de Duitse taal van de woorden: „en U 
weet wat dat betekent", althans woorden van soortgelijke in-
houd en strekking, ofwel het dulden van de door hem met het 
woord „sterilisatie" aangeduide operatieve behandeling, tenge-
volge van welke toespraak verscheidene joodse personen, die 
wisten, althans in de vaste veronderstelling verkeerden, dat 
hun bij deportatie slechts de dood wachtte, bedoelde sterilisatie 
hebben geduld, waarbij hun zwaar lichamelijk letsel werd toe-
gebracht. 

Overwegende dat de tenlastelegging ter terechtzitting op 
vordering van de Procureur-Fiscaal is gewijzigd in dier voege, 
dat de woorden: „het Joodse jongens- en meisjesziekenhuis", 
voorkomende in punt 5, alsmede het woord „moeilijk" voorko-
mend in regel 7 van punt 6 worden gewijzigd in onderschei-
denlijk: „het Joodse jongens- en meisjesziekenhuis, althans 
het Joodse jongens- en meisjesweeshuis" en: „moeilijk opvoed-
baar"; 

Overwegende, dat ter terechtzitting - zakelijk gerelateerd -
hebben verklaard en opgegeven: 

Getuige Wilhelm Harster: 
dat hij in de tijd, dat Nederland door Duitsland bezet was, 

enige jaren Befehlshabcr is geweest der Sicherheitspolizei und 
des Sicherheitsdienster in Nederland; dat er toen in 1941 onder 
zijn opzicht te Amsterdam is opgericht de Zentralstelle für 
jüdische Auswanderung, welke Zentralstelle aanvankelijk 
diende voor het registreren van bepaalde Joden, die zich toen 
in Nederland bevonden en hun vermogen, maar al spoedig 
werd belast met de registratie van alle in Nederland verblij-
vende Joodse personen; dat de door die instelling op die wijze 
vastgelegde gegevens werden gebruikt bij de voorbereiding en 
de organisatie van de door de Duitsers uitgevoerde deportatie 
naar het kamp Westerbork en van daar naar verschillende 
kampen in Duitsland en Polen van een zeer groot deel van de 
Joodse burgerbevolking in het bezette Nederlandse grondge-
bied; dat verdachte van die Zentralstellen van omstreeks het 
einde van 1941 de feitelijke dagelijkse leider is geweest; dat 
deze Zentralstelle lijsten heeft samengesteld van Joden, die 
zouden worden gedeporteerd; dat bedoelde Zentralstelle werd 
ingeschakeld bij de politiële uitvoering van de maatregelen 
tegen de Joden; 

Verdachte: dat hij in September 1941 in Nederland is ge-
komen en toen als Verwaltungsführer de leiding heeft overge-
nomen van het administratieve gedeelte van de Zentralstelle 
für jüdische Auswanderung te Amsterdam; dat deze Zentral-
stelle een deel was van de Sicherheitspolizei; dat hij daarna 
werd belast met de administratieve leiding van de karthotheek 
van die Zentralstelle; dat dit werk in de practijk langzamer-
hand is uitgegroeid; dat hij zodoende daarna werkzaam is ge-
weest als dagelijks leider van bedoelde Zentralstelle en wel tot 
Mei 1944; dat hij tijdens zijn werkzaamheden bij die Zentral-
stelle SS Hauptsturmführer was en zodoende deel uitmaakte 
van de SS en dientengevolge van het Duitse leger; dat hij toen 
in het bezit was van een Duits Soldbuch; dat hij in de tijd, dat 
hij werkzaam was bij die Zentralstelle wist, dat Duitsland als-
toen met Nederland in oorlog was; dat hij in de tijd, dat hij 
werkzaam was als voormeld, bij bedoelde Zentralstelle acht a 
tien Duitse militairen onder zijn bevelen had en tevens onge-
veer twaalf Duitsers, die daar of van uit Nederland of van uit 
Duitsland waren geplaatst en bovendien zestig a tachtig Ne-
derlanders; dat de Zentralstelle für jüdische Auswanderung te 
Amsterdam was belast met de registratie van de in Nederland 
verblijvende Joodse personen; dat de zo in de kartotheek van 
die instelling vastgelegde gegevens de basis vormden voor de 
door de Duitsers uitgevoerde deportaties naar het kamp Wes-
terbork en van daar naar diverse kampen in Duitsland en 
Polen van een zeer groot deel van de Joodse burgerbevolking 
van het bezette Nederlandse grondgebied. 

Overwegende, dat een ambtsedig proces-verbaal d.d. 29 Oc-
tober 1948, opgemaakt door Arend Kuntkes, inspecteur 
van politie, tevens onbezoldigd rijksveldwachter en Christianus 
Johannes Verduin, opperwachtmeester der rijkspolitie, tevens 
onbezoldigd rijksrechercheur, onder meer zakelijk inhoudt als 
verklaring van 

Hans Albin Rauter: dat de Sicherheitspolizei gedurende de 
oorlog in het bezette gebied een zuiver militair karakter had; 
dat zij daar was onderworpen aan de militaire rechtspraak; 

Overwegende, dat ter terechtzitting - zakelijk gerelateerd -
hebben verklaard: 
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Getuige Franciscus Antonius Hazes: dat hij in de zomer van 
1943 op verzoek van de ouders van een Joods nichtje van 
hem, aan dat nichtje een brief heeft overhandigd op het ogen-
blik, dat zij in de trein van de Panamkade te Amsterdam werd 
weggevoerd; dat hij toen op de treeplank van die trein was ge-
sprongen, juist terwijl de trein zich in beweging zette; dat juist, 
nadat hij bedoelde brief had overhandigd, hij een een hevige 
slag in zijn nek kreeg en toen hij zich omdraaide en van die 
treeplank sprong een persoon in Duits militair uniform zag; 
dat deze man hem daarop meesleurde in een auto en hem zo 
naar het bureau van de Zentralstelle te Amsterdam vervoerde; 
dat aldaar een Nederlands sprekende persoon aan bedoelde 
man in uniform, die hij, Hazes, nu als verdachte ter terechtzit-
ting aanwezig ziet, vroeg, wat er met hem, Hazes, moest ge-
beuren, waarna verdachte antwoordde: „Einsperren"; dat hij, 
Hazes, daarop - het was toen ongeveer kwart over acht in de 
avond - in een hokje aldaar werd geduwd dat hij daarop lange 
tijd in dat hokje, dat te klein was om te staan of te zitten heeft 
doorgebracht en daar toen weer werd uitgehaald door voor-
melde Nederlands sprekende persoon; dat deze hem, Hazes, 
toen zei, dat hij met hem mee moest naar Aus der Fünten: dat 
hij, Hazes, daarna bij verdachte - dezelfde persoon, die hem 
de vorige dag in dat hokje had doen stoppen - is gebracht, die 
hem verhoorde over bedoelde brief; dat hij, Hazes, daarna om 
ongeveer twaalf uur 's middags in vrijheid is gesteld; 

Getuige Johannes Renze de Jong: dat hij getuige Hazes 
heeft geconfronteerd met verdachte, toen deze tussen vijf an-
dere personen stond, evenals hij, verdachte, in gevangeniskle-
ding gekleed; dat getuige Hazes verdachte onmiddellijk uit 
deze zes personen heeft gehaald; 

Getuige Siegfried de Leeuw: dat in het voorjaar van 1942 
zijn moeder werd gearresteerd en overgebracht naar de Zen-
tralstelle für jüdische Auswanderung te Amsterdam, naar hij 
toen heeft vernomen; dat hij zich toen bij verdachte heeft ver-
voegd om te pogen zijn moeder vrij te krijgen op grond, dat zij 
niet geheel Joods was; dat hij toen bij verdachte is toegelaten 
en hem dit geval heeft voorgelegd; dat hij, verdachte, toen zei, 
dat hij het zou onderzoeken en vervolgens zijn - de Leeuw's — 
moeder bij zich liet komen; dat hij - verdachte - haar toen in 
zijn - de Leeuw's — aanwezigheid in het Duits vroeg, of ze al 
dan niet Joods was; dat zijn moeder, die, naar hij - de 
Leeuw - begreep, dat niet verstond, niet antwoordde; dat ver-
dachte toen van zijn stoel opsprong en riep: „Judenschwein, 
Kannst du nicht antworten?", waarna hij haar een stomp tegen 
haar mond gaf, waarop het bloed haar uit neus en mond liep; 
dat hij - de Leeuw - daarna in of omstreeks Augustus 1943 
nog eens op dat bureau bij verdachte is geweest in verband 
met zijn - de Leeuw's - rechtskundig bureau; dat verdachte 
hem — de Leeuw — toen hij - de Leeuw - daarop nog eens bij 
hem - verdachte ~ kwam op voormeld bureau met een zweep 
of een hondenriem enige malen in zijn - de Leeuw's - gezicht 
heeft geslagen, waardoor hij - de Leeuw - uit zijn mond en 
neus heeft gebloed; dat hij, de Leeuw, namelijk tegenover ver-
dachte geprotesteerd had, dat hij, de Leeuw, zijn rechtskundig 
bureau moest opheffen; 

Overwegende, dat ter terechtzitting, zakelijk gerelateerd, heb-
ben opgegeven en verklaard: 

Verdachte: dat hij voor de in de jaren 1942 en 1943 in Am-
sterdam door de Sicherheitspolizei en Sicherheitsdienst in sa-
menwerking met de Ordnungspolizei en andere organen ge-
houden grote razzia op Joodse personen, die voor het over-
grote deel naar Westerbork zijn gedeporteerd en vandaar naar 
een of meer Duitse en/of Poolse kampen, het materiaal, na-
melijk de namen en adressen heeft verschaft; dat hij bij deze 
razzia's aanwezig is geweest dat in 1942 en 1943 in de tijd van 
de deportaties twee treinen per week van Amsterdam naar 
Westerbork liepen: dat hij, verdachte, degene was, die zorgde 
voor de „lading" van deze treinen; 

Getuige David Cohen: dat hij gedurende de bezettingstijd 
enige tijd voorzitter is geweest van de Joodse Raad in Neder-

land en als zodanig verdachte heeft leren kennen, die toen 
sinds ongeveer September 1941 de dagelijkse leider is geweest 
van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung te Amster-
dam; dat hij, Cohen, verdachte heeft leren kennen als dago-
lijks leider van die Zentralstelle o.a. door de gesprekken die 
hij, Cohen, in zijn voormelde functie met hem, verdachte, 
heeft gehad over de verordeningen en voorschriften, die ten 
aanzien van de Joden waren en werden uitgevaardigd; dat op 
14 Juli 1942 te Amsterdam een grote razzia op Joodse per-
sonen heeft plaats gehad; dat hij, Cohen, bij deze razzia aan-
wezig is geweest en toen met verdachte, die daar ook aanwezig 
was, heeft onderhandeld over vrijstellingen van deportatie van 
gearresteerde Joden; dat hij, Cohen, toen heeft waargenomen, 
dat verdachte aanwijzingen gaf aan de leden van de Sicher-
heitspolizei und Sicherheitsdienst en van de Ordnungspolizei; 
dat bij deze razzia ongeveer 600 Joodse personen zijn gearres-
teerd, van wie een zeer groot deel van Westerbork is overge-
bracht; dat in Juli 1943 te Amsterdam een grote razzia is uit-
gevoerd op Joodse personen door leden van de Sicherheitspo-
lizei und Sicherheitsdienst in samenwerking met de Ordnungs-
polizei; dat de toen gearresteerde Joden naar Westerbork zijn 
overgebracht; dat hij, Cohen, verdachte toen bij deze razzia 
aanwezig heeft gezien op de Polderweg te Amsterdam, waar 
de gearresteerden werden verzameld; dal hij, Cohen, toon 
heeft waargenomen, dat verdachte aanwijzingen gaf aan de 
leden der Duitse politie, die deze razzia uitvoerden; dat ver-
dachte van de 160 medewerkers van de Joodse Raad, die, naar 
hij zelf tevoren had beloofd nog van deportatie vrijgesteld 
zouden blijven, niettegenstaande dat, naar Westerbork liet 
zenden; dat hij, Cohen, tijdens de op 28 en 29 September 1943 
gehouden grote razzia te Amsterdam zelf is gearresteerd; dat 
hij, Cohen, toen heeft gezien, dat verdachte met zijn staf 
daarbij aanwezig was en leiding gaf door aan de leden van de 
Sicherheitsdienst en der Ordnungspolizei, die deze razzia uit-
voerden, aanwijzingen te geven; dat er toen in die nacht onge-
veer 3000 Joodse personen zijn gearresteerd en naar Westcr-
bork vervoerd; 

Getuige Willi Paul Franz Lages: dat hij, in de tijd, dat Ne-
derland door Duitsland werd bezet, sinds Maart 1941 chef is 
geweest van de Sicherheitspolizei en van de Sicherheitsdienst 
te Amsterdam; dat hij in of omstreeks het einde van 1941 
leider is geworden van de Zentralstelle für jüdische Auswan-
derung te Amsterdam, in die zin, dat verdachte de feitelijke 
dagelijkse leiding van die Zenstralstelle kreeg, maar daarbij 
onder zijn, Images', Dienstaufsicht werd geplaatst; dat de grote 
razzia's, die in 1942 en 1943 in Amsterdam op Joodse per-
sonen zijn gehouden in samenwerking met verdachte en be-
doelde Zentralstelle voor een groot deel door hem, Lages, en 
door de chef van de Duitse Ordnungspolizei zijn voorbereid en 
georganiseerd; 

Verdachte: dat hij bij de in of omstreeks het voorjaar van 
1943 te 's-Gravenhage en te Rotterdam door de Sicherheitspo-
lizei en Sicherheitsdienst in samenwerking met de Ordnungspo-
lizei en andere Duitse organen gehouden grote razzia's op 
Joodse personen, die voor het overgrote deel naar Westerbork 
en vandaar naar een of meer Duitse en/of Poolse kampen, 
aanwezig is geweest om aldaar te beslissen welke der gearres-
teerde Joodse personen van deportatie vrijgesteld konden of 
moesten worden; 

Getuige David Cohen: dat hij in het voorjaar van 1943 aan-
wezig is geweest tijdens een te Rotterdam onder meer door de 
Ordnungspolizei gehouden razzia op Joodse personen: dat hij 
toen aan verdachte, die daar met een staf bij aanwezig was, 
personen heeft voorgedragen voor vrijstelling van deportatie; 
dat verdachte daar toen op heeft beslist; dat hij, verdachte, 
zoals hij, Cohen, waarnam, toezicht had op de gehele razzia; 
dat de gearresteerde Joden werden verzameld in een loods 
onder toezicht van verdachte en vandaar werden geladen in 
een trein die voor deze loods klaar stond en op die wijze direct 
naar Westerbork werden gebracht; 

Verdachte: dat hij in het tijdvak van ongeveer September 
1942 tot ongeveer Mei 1943 een zeer groot aantal kleine raz-
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zia's op Joodse personen, gehouden door de Zentralstelle für 
jüdische Auswanderung in samenwerking met het in de Tulp-
kazerne gelegerde deel der Amsterdamse Politie, te Am-
sterdam heeft voorbereid en georganiseerd; dat deze razzia's 
alle in de avonduren en des nachts werden uitgevoerd en onder 
zijn leiding en toezicht stonden; dat hij bij deze razzia's veelal 
persoonlijk aanwezig is geweest; dat de bij deze razzia's gear-
resteerden dan voor het overgrote deel in de zogenaamde 
Joodse Schouwburg te Amsterdam werden samengebracht en 
vandaar werden getransporteerd naar het Centraalstation 
en/of het Amstelstation, vanwaar zij werden gedeporteerd 
naar Westerbork en vandaar naar een of meer Duitse en/of 
Poolse kampen; dat hij, verdachte, was belast met het toezicht 
op de bewaking en behandeling der Joodse arrestanten in die 
Schouwburg en tijdens hun transport naar voormelde stations, 
onder welke arrestanten zich zieken, gewonden, ouden van 
dagen en kleine kinderen bevonden; dat hij, verdachte, had te 
beslissen over de vraag of bepaalde Joodse arrestanten al dan 
niet voor arrestatie, transport en deportatie in aanmerking 
kwamen; dat er bij vorenbedoelde kleine razzia's gearresteerde 
Joodse personen waren die als voormeld naar Westerbork zijn 
getransporteerd, hoewel daartoe uit hoofde van hun gezond-
heidstoestand of hun leeftijd niet geschikt of in staat waren; 

Getuige David Cohen: dat sinds 26 September 1942 tot on-
geveer Mei 1943 te Amsterdam elke avond behalve enkele uit-
zonderingen kleine razzia's op Joodse personen werden ge-
houden, waarbij per avond enige honderden Joden uit hun 
huizen werden gehaald en werden overgebracht meestal naar 
de Hollandse Schouwburg te Amsterdam, soms naar het ge-
bouw der Zentralstelle aldaar: dat hij in die tijd herhaaldelijk 
na afloop van die kleine razzia's aan verdachte bepaalde 
Joodse arrestanten heeft voorgedragen voor vrijstelling van de-
portatie, waarover verdachte dan besliste; dat de gearres-
teerden wanneer een eventueel verzoek tot in vrijheidstelling 
was afgev/ezen, van die Zentralstelle onmiddellijk werden 
overgebracht naar het station te Amsterdam, vanwaar zij on-
middellijk per trein naar Westerbork werden getransporteerd; 
dat degenen, die in de Hollandse Schouwburg waren geconcen-
treerd daar enige dagen bleven en dan naar Westerbork 
werden overgebracht; dat verdachtes gehele optreden geken-
merkt was door gevoelloosheid; dat hij zich zo herinnert dat 
bij een van de kleine razzia's de rabbijn Duner werd gearres-
teerd met zijn vrouw en kleine kinderen, die in pyama het ge-
bouw van de Zentralstelle werden binnen gebracht; dat hij, 
Cohen, toen heeft gehoord, dat deze rabbijn was gearresteerd 
als strafgeval, omdat hij Joden zou hebben aangeraden onder 
te duiken; en dat hij, Cohen, verdachte toen heeft gesmeekt 
evenals de rabbijn zelf, om althans de kinderen te sparen; dat 
verdachte dit heeft geweigerd op grond, dat de deportatie in 
gezinsverband plaats had; dat de wijze, waarop verdachte de 
voorschriften betreffende de Joden uitlegde, altijd ongunstig 
was voor de Joden; 

Getuige-deskundige Bernard de Vries Robles: dat hij van 10 
Juni 1942 tot October 1943 werkzaam is geweest als Joods 
arts in de Hollandse Schouwburg en gebouw van de Zentral-
stelle für jüdische Auswanderung te Amsterdam; dat hij in 
beide voormelde gebouwen in die tijd vele zieke Joden heeft 
gezien, van wie velen niet konden worden vervoerd; dat hij 
dan voor deze mensen gepleit heeft bij verdachte, die slechts 
een kleine percentage van deze onvervoerbaren van dat ver-
voer, namelijk naar het kamp Westerbork, zoals hij - de Vries 
Robles - dat toen hoorde mededelen, vrijstelde; dat hij ver-
dachte in die tijd meermalen aanwezig heeft, gezien bij het ver-
trek van de in die gebouwen verblijvende personen naar Wes-
terbork; 

Getuige Hijman Vieyrij: dat hij van Juli 1941 tot Mei 1943 
als verpleger werkzaam is geweest in het gebouw van de Zen-
tralstelle für jüdische Auswanderung en in de Hollandse 
Schouwburg te Amsterdam; dat hij in die tijd meermalen aan 
verdachte heeft gevraagd Joden, die naar Westerbork moesten 
dat transport te besparen, omdat zij zeer ernstig ziek, onder 

meer lijdende aan kanker, waren; dat verdachte dan ant-
woordde: „Auskrebsen in Westerbork" of woorden van die 
strekking; 

Verdachte: dat in of omstreeks het jaar 1943 door de Zen-
tralstelle für jüdische Auswanderung in samenwerking met een 
of meer andere Duitse organen de te Amsterdam gevestigde 
Joodse inrichtingen voor ouden van dagen, en voor zieke en 
invalide personen, het aldaar gevestigde Joodse weeshuis, en 
de aldaar gevestigde Joodse ziekenhuizen onder zijn leiding en 
toezicht zijn ontruimd; dat daarbij vrijwel alle in die inrichting 
verpleegde en ondergebrachte Joodse personen, onder wie 
ouden van dagen, ernstig zieken en kleine kinderen en het 
verplegend en huishoudelijk personeel daarvan zijn gearres-
teerd en naar Westerbork gedeporteerd, van waar velen hun-
ner naar een of meer Duitse en/of Poolse kampen zijn over-
gebracht; dat hij heeft medegewerkt aan de voorbereiding en 
organisatie van die ontruimingen; 

Getuige David Cohen: dat in het jaar 1943 te Amsterdam 
de Joodse inrichting voor ouden van dagen (de Wertheimstich-
ting) waarin zich toen 2000 a 3000 personen bevonden, bene-
vens het Nederlandse Israëlitische ziekenhuis, waaraan be-
doelde inrichting voor ouden van dagen annex was, zijn ont-
ruimd; dat hij, Cohen, daar toen bij aanwezig is geweest en 
verdachte, die naar hij, Cohen, waarnam van die ontruiming 
de leiding had, nog heeft gevraagd onder de vele andere derge-
lijke verzoeken, een joodse vrouw, wier zoon en man doodziek 
waren, van deportatie vrij te stellen: dat deze vrouw verdachte 
toen ook heeft gesmeekt haar te laten blijven bij haar man en 
zoon, die nog niet weg hoefden; dat verdachte dit evenwel niet 
heeft toegestaan; dat hij, Cohen, uit toentertijd gekregen rap-
porten van de bureaux van de Joodse Raad weet, dat in die-
zelfde tijd het Joodse jongens- en meisjesweeshuis, de Joodse 
Invalide, de inrichting waarin zieke en invalide Joodse per-
sonen werden verpleegd en het Portugees Israëlitisch Zieken-
huis door verdachte en zijn ondergeschikten zijn ontruimd: dat 
vrijwel alle in de door hem zojuist genoemde inrichtingen en 
ziekenhuizen te Amsterdam verpleegde Joodse personen, onder 
wie ouden van dagen, ernstige zieken en kleine kinderen, en 
vele Joodse personen, die tot het verplegend en huishoudelijk 
personeel van die inrichtingen behoorden, bij bedoelde ontrui-
mingen zijn gearresteerd en gedeporteerd naar Westerbork; 

Getuige- deskundige Arie Querido: dat op een dag in Ja-
nuari 1943, terwijl hij, Querido, als arts was verbonden aan de 
Joodse inrichting het Apeldoornse Bos, waarin toen een groot 
aantal Joodse geesteszieken verpleegd werd, op de kamer was 
van de directeur daarvan, verdachte in Duitse uniform met 
nog verscheidene andere personen verscheen; dat verdachte 
toen, zoals hij Querido zelf heeft gehoord, zei: „Ich über-
nehme die Führung der Anstalt"; dat verdachte daaraan toe-
voegde dat de patiënten zouden worden vervoerd: en toen de 
directeur hem, verdachte, de tevoren gereed gemaakte lijst van 
wegens ernstige lichamelijke ziekte niet te vervoeren patiënten 
wilde geven, verdachte zei: „Ich kenne nur transportfahige"; 
dat hij, Querido, daarop werd aangewezen met een van de met 
verdachte meegekomen personen in Duits uniform, mee te 
gaan; dat hij, Querido, dat heeft gedaan en er toen bij aan-
wezig is geweest, dat door die Duitsers het personeel uit de on-
geveer 20 paviljoens werd gehaald, waarna deze paviljoens, 
terwijl dus de patiënten in die paviljoens waren gebleven op 
slot werden gedaan; dat hij, Querido, zag, terwijl hij met be-
doelde Duitsers de paviljoens langs ging, dat het hoofdgebouw 
van bedoelde inrichting werd ontruimd; 

dat hij, Querido, namelijk zag, dat voor dé"voordeur van het 
hoofdgebouw een vrachtauto stond en dat de lopende patiënten 
zich tussen een haag van Duitse militairen door van uit het 
hoofdgebouw in die vrachtauto begaven; dat hij, Querido, om 
ongeveer 12 uur die nacht — de Duitsers waren om ongeveer 
zes uur 's avonds gekomen - met verdachte mee moest; 

dat hij - Querido - toen met verdachte het hele terrein heeft 
rondgelopen, welke tocht ongeveer drie uur heeft geduurd; dat 
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hij toen heeft geconstateerd, dat verdachte controleerde hoe de 
ontruiming voortgang had en dat hij, verdachte, daarbij aan-
wijzingen gaf; dat hij, Querido, vrachtwagens tot zeer dichtbij 
paviljoens aldaar heeft zien rijden en dan patiënten uit die pa-
viljoens in die vrachtauto's zien gaan op dezelfde wijze als hij 
dat eerst bij het hoofdgebouw had gezien; 

dat hij, Querido, toen ook vrachtauto's propvol met pa-
tiënten daar heeft zien wegrijden; dat hij, Querido, tijdens zijn 
rondgang met verdachte, paviljoens heeft gezien, die, zoals hij 
reeds verklaard heeft, van personeel ontdaan en gesloten 
waren en waarin hij, Querido, patiënten in nachtkleding zag 
rondlopen, dat hij, Querido, tijdens deze rondgang met ver-
dachte ook bij een paviljoen is geweest, waarin vele zeer ern-
stige, lichamelijke zieke patiënten waren ondergebracht; dat 
hij, Querido, verdachte daarop zeer uitdrukkelijk heeft ge-
wezen; en hem heeft gezegd, dat deze patiënten te ziek waren 
om te worden vervoerd: dat verdachte toen echter zijn schou-
ders ophaalde; dat, toen verdachte en hij, Querido, tijdens deze 
rondgang kwamen bij het ziekenhuis voor het personeel, 
waarin zich eveneens enige zeer ernstige zieken bevonden, 
hem, verdachte daarop uitdrukkelijk heeft gewezen; dat ver-
dachte echter zei, dat deze zieken ook mee moesten met het 
transport; dat verdachte, gekomen bij de afdeling der voogdij-
kinderen, op zijn, Querido's, opmerking, dat dit geen geestes-
zieken waren, zeide, dat deze kinderen toch ook a-sociaal 
waren; dat deze ontruiming van uit medisch oogpunt evenzeer 
als van uit menselijk oogpunt onmenselijk was; 

dat op zich zelf het vervoer voor de 50 a 60 mensen, ver-
pleegden en verplegend personeel, die zeer ernstig ziek waren, 
dodelijk was; 

Verdachte: dat hij, toen hij in Januari 1943 bij de directeur 
van de inrichting het „Apeldoornse Bos" kwam, gezegd heeft: 
„Ich übernehme die Anstalt". 

Getuige-deskundige Nico Speyer: dat hij onder meer in Ja-
nuari 1943 als Joods arts werkzaam was in de Joodse inrich-
ting het „Apeldoornse Bos"; dat er toen in die inrichting onge-
veer 900 krankzinnigen van alle graden verpleegd werden, 
terwijl in de bijbehorende Joodse inrichting „Achiromog" een 
aantal Joodse kinderen werd verpleegd, die moeilijk opvoed-
baar, debiel of geestesziek waren: dat op 11 januari 1943 een 
Duitser bij de directeur van bedoelde inrichting dr. Lobstein 
verscheen en meedeelde Aus der Fünten te zijn en aan dr. 
Lobstein opdracht gaf hem het hele complex van die inrichting 
te laten zien; dat dr. lx>bstein hem, Speyer, dit na dat bezoek 
vertelde: dat op 20 Januari 1943 ongeveer 100 leden van de 
Joodse ordedienst van het kamp Westerbork in die inrichting 
verschenen, welke personen op bevel van getuige Gemmeker 
in die inrichting werden ingekwartierd; dat toen voor de pa-
tiënten en voor de leden van het verplegend personeel levens-
middelen pakketten en pakketten met kleren gereed zijn ge-
maakt; dat, naar hij, Speyer, later heeft geconstateerd, die le-
vensmiddelen- en kierenpakketten na de wegvoering van de pa-
tiënten in die inrichting zijn achtergebleven: dat de dag daarna 
op het terrein van die inrichting, zoals hij Speyer heeft gezien, 
een hondertal personen in Duitse uniformen verschenen: 

Verdachte: dat dit leden waren van de Ordnungspolizei en 
van de Waffen SS; 

Getuige-deskundige Nicolaas Speyer: dat toen tevens, terwijl 
hij, Speyer, zich op de directeurskamer van die inrichting be-
fond, verdachte met nog enige andere Duitse officieren ver-
scheen; dat verdachte toen zei: „Ich übernehme die Führung 
der Anstalt" en tevens mededeelde, dat de patiënten naar een 
hospitaal zouden worden overgebracht, dat hij, Speyer, daarop 
met een van verdachtes metgezellen meemoest naar de pavil-
joens van bedoelde inrichting, waar de patiënten in een vertrek 
werden bijeengebracht, terwijl het personeel die paviljoens 
moest verlaten, waarna de paviljoens werden afgesloten: dat 
hij, Speyer, daarna zag, dat een vrachtauto achteruit naar de 
ingang van het hoofdgebouw werd gereden, waarna vervolgens 
de daar verblijvende lopende patiënten tussen een haag van 

militairen door het hoofdgebouw verlieten en zich in die 
vrachtauto begaven; dat hij op deze wijze vervolgens ook pa-
tiënten van andere paviljoens zich in andere vrachtauto's zag 
begeven; dat deze lopende patiënten veelal gekleed waren, 
maar dat hij ook verscheidene van hen heeft gezien, die in 
nachtkleed waren gekleed: dat hij toen een van bedoelde Duit-
sers in uniform met zijn rug de zich op een van bedoelde 
vrachtauto's bevindende patiënten verder de auto in heeft zien 
duwen, waarna nog meer patiënten in die vrachtauto werden 
gestopt; dat hij toen tevens heeft gezien, dat een liggende pa-
tiënt, die naar hij, Speyer, wist, longontsteking had geheel 
naakt in een van bedoelde vrachtauto's werd gebracht; dat hij, 
Speyer, toen zag, dat een van bedoelde leden van vorenbe-
doelde ordedienst een deken aangaf, kennelijk om over deze 
patiënt heen te leggen en dat vervolgens een van die Duitsers 
dit weigerde, waarna deze patiënt alleen in een laken is gewik-
keld, dat hij, Speyer, toen tevens heeft gezien, dat de Iicha-
melijk zieke patiënten eerst vrij ruim naast elkaar in bedoelde 
auto's werden gelegd, maar dat er vervolgens veel meer van 
deze lichamelijk zieke patiënten per auto werden ingeladen en 
wel zodanig dat zij gedeeltelijk over en op elkaar kwamen te 
liggen; dat hij daarna bedoelde auto's op voormelde wijze ge-
vuld heeft zien wegrijden; 

Getuige David Ghajes: dat hij in het begin van 1943 als 
Jood gedetineerd was in het kamp te Westerbork; dat hij op 
een dag alstoen met een 100-tal leden van de Joodse orde-
dienst, waarvan hij toen deel uitmaakte, onder de opperleiding 
van de commandant Gemmeker naar de Joodse stichting het 
Apeldoornse Bos te Apeldoorn is gezonden; waar zij die nacht 
daarop hebben geslapen: dat hun de volgende dag werd mede-
gedeeld, dat die stichting zou worden ontruimd en dat de pa-
tiënten in vrachtauto's zouden worden weggebracht; dat hij, 
Chajes, daarop met andere leden van bedoelde ordedienst, be-
doelde patiënten in vrachtauto's heeft moeten brengen, hetgeen 
in het begin nog al ordelijk geschiedde; dat, zoals hun toen 
werd gezegd, dit echter niet vlug genoeg ging en de patiënten 
in het bijzonder de lichamelijk zieken, hals over kop in de 
vrachtauto moesten worden gebracht zo, dat ze op en over el-
kaar kwamen te liggen als varkens: dat zij. leden, van bedoelde 
ordedienst voortdurend slaag kregen van de daar rondlopende 
geüniformeerde Duitsers, omdat, zoals zij zeiden, het niet vlug 
genoeg, ging; dat een gedeelte van de lichamelijk zieke pa-
tiënten naakt of althans zeer dun gekleed in bedoelde vracht-
auto's werden gebracht; dat hij, Chajes, toen heeft gezien, dat 
een aantal der op die wijze ingeladen patiënten op brancards 
waren vastgebonden en dat sommige van hen waren „gewik-
keld", dat wil zeggen zo met lakens of dergelijke middelen 
omwikkeld, dat zij hun handen niet konden bewegen, als in 
een soort dwangbuis: dat hij, Chajes. daarna ook heeft moeten 
meehelpen om de lichamelijk zieke patiënten aan het station te 
Apeldoorn van bedoelde vrachtauto's over te brengen naar 
goederenwagons van een aldaar klaar staande trein: dat aldaar 
bedoelde patiënten door het hevig aandringen van de toezicht 
houdende geüniformeerde Duitsers in die goederenwagons 
werden gegooid en op elkaar gestapeld; 

dat dit alles op dermate ruwe en brute wijze ging dat hij 
het niet beschrijven kan; dat hij toen niet heeft gezien, dat er 
eten is meegegaan in bedoelde trein, hoewel hij had gehoord 
dat eten tevoren was klaar gemaakt: 

Getuige Harmannus Kalkcma: dat hij onder meer in Januari 
1943 als voorman-rangeerder werkzaam was op het station te 
Apeldoorn: dat hij op een dag alstoen opdracht heeft gekregen 
een goederentrein samen te stellen, die naar hij daarna van 
personeel van de Duitse spoorwegen vernam zou moeten 
dienen om patiënten uit de Joodse inrichting het „Apeldoornse 
Bos" te deporteren: dat hij die avord heeft gezien, dat een 
aantal personen per vrachtauto werden aangevoerd en door 
personen in Duitse uniformen in bedoelde goederenwagons 
werden gestopt: dat hij toen heeft gezien, dat de personen, die 
in de tweede wagon, die geladen werd, gestopt werden, bijna 
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naakt waren; dat hij toen kinderen heeft horen huilen; dat 
mannen en vrouwen door elkaar in de wagons werden gestopt, 
waarna de deuren werden gesloten: dat bedoelde trein daarop 
des morgens vroeg is vertrokken; dat hij daarna uit Deventer 
en Hengelo als dienstmededeling heeft vernomen dat aldaar 
was geconstateerd, dat zich in die wagons doden bevonden; 

Getuige Klaas Bloothoofd: dat hij onder meer in Januari 
1943 dienst deed als hoofdstationschef aan het station der Ne-
derlandse Spoorwegen te Apeldoorn: dat hij op een dag in die 
tijd opdracht kreeg een trein voor militairen samen te stellen; 
dat daarop die dag enige Duitse militairen bij hem kwamen, 
die zeiden voor het beladen van bedoelde trein te zullen 
zorgen; dat hij, Bloothoofd, daarop die avond heeft gezien, dat 
bedoelde trein werd beladen met personen, die op vrachtauto's 
werden aangevoerd; dat de wijze van inladen van bedoelde 
personen alles behalve zachtzinnig was; dat vele van deze per-
sonen in nachtkleding waren, terwijl hij vier van deze personen 
geheel naakt in een der wagons heeft zien laden; dat er ook 
personen bij waren, die kennelijk met een laken of iets derge-
lijks waren omwikkeld; dat er ongeveer 40 personen in een 
wagon werden geladen; dat hij eveneens personen in verple-
gers- en verpleegstersuniform die trein heeft zien betreden, 
echter niet bij de patiënten; dat hij namelijk had gehoord, dat 
de in die trein geladen personen patiënten waren van de 
Joodse stichting, „Het Apeldoornse Bos", te Apeldoorn; dat 
bedoelde personen in verplegers- en verpleegstersuniform in 
een afzonderlijke wagon bij elkaar werden gestopt: dat hij 
heeft gezien, dat de goederenwagons, waaruit bedoelde trein 
bestond, wanneer deze vol waren geladen, geheel werden ge-
sloten, ook de luchtluiken, die van binnenuit niet geopend 
konden worden; dat hij, Bloothoofd, deze luiken meermalen 
open heeft gedaan, waarna, zoals hij zag, bedoelde Duitse mi-
litairen, onder wier toezicht en leiding de belading van de trein 
geschiedde, deze luiken dan weer sloten; dat hij toen geen pak-
ketten tegelijk met vorenbedoelde personen in bedoelde wa-
gons heeft zien brengen: dat hij daarna als dienstmededeling 
heeft gehoord, dat in het Oosten van het land is geconstateerd, 
dat zich in bedoelde goederenwagons doden bevonden; 

Getuige Jonas Pront: dat hij op transport is gezonden naar 
Auschwitz, waar hij op 14 Januari 1943 is aangekomen en on-
middellijk daarna is ingedeeld bij het zogenaamde „Canada"-
commando: dat hij als lid van bedoelde „Canada"-pIoeg in het 
kamp te Auschwitz de taak had om de daar aankomende 
Joden in ontvangst te nemen en te zorgen voor de bagage; dat 
hij op Zondag 24 Januari 1943 in bedoeld kamp te Auschwitz 
als lid van bedoelde „Canada"-ploeg een transport heeft zien 
arriveren, dat, naar hij uit het Nederlandse woord „Jood" op 
de door de leden van dat transport gedragen Jodensterren, op-
maakte, uit Nederland kwam; dat hij, Pront, toen hoorde ver-
tellen, dat dit transport afkomstig was van de Joodse inrichting 
der geesteszieken te Apeldoorn; dat hij toen ook heeft gezien, 
dat er personen bij dat transport waren in een afzonderlijke 
personenwagen, die, naar hij toen hoorde, behoorde tot het 
verplegend personeel van die inrichting; dat, toen zij, leden 
van die „Canada"-ploeg de deuren van de geheel gesloten goe-
derenwagons, waaruit de trein van dit transport voor het 
grootste deel was samengesteld, openden, hun een vreselijke 
stank tegemoet kwam en dat hij toen zag, dat de zich daarin 
bevindende personen vrijwel geen kleding droegen; dat hij 
daarna heeft vernomen, dat deze personen, die zij uit die wa-
gens in kipkarren en daarna in vrachtauto's moesten „laden" 
vervolgens zo in kuilen in bedoeld kamp zijn geworpen en ver-
volgens zijn verbrand of althans, dat er daarna ongebluste kalk 
over deze personen werd heengeworpen; dat hij, Pront, dit 
heeft vernomen van gevangenen, die, naar zij hem toen verteld 
hebben, in en bij het crematorium te Auschwitz, werkzaam 
waren; 

Getuige Levic Bonnet: dat hij op 23 Januari 1943 als Jood 
is gedeporteerd naar het kamp te Auschwitz, waar hij toen 
werd ingedeeld als musicus in het muziekorkest van dat kamp; 

dat bedoeld orkest moest optreden voor het zogenaamd „Son-
derkommando", welk Sonderkommando bestond uit in dat 
kamp gedetineerde Joden en dat belast was met het vergassen 
of verbranden van de in dat kamp komende Joden; dat hij, 
Bannet, toen aldaar heeft vernomen van een Nederlands lid 
van dat commando, die naar hij zich nu herinnert, Van Kleef 
genaamd was, dat hij, Van Kleef, reeds vele had moeten ver-
gassen of verbranden; dat hij, Van Kleef, hem Bannet, toen 
vertelde, dat het ergste, wat hij had meegemaakt, was het ver-
branden van personen, die omstreeks de tijd van zijn, Bannet's, 
komst in dat kamp uit de Joodse krankzinnigeninrichting te 
Apeldoorn aldaar waren aangekomen; dat deze Van Kleef hem 
toen vertelde, dat dit een groot aantal personen betrof en dat 
een gedeelte van hen reeds overleden was, toen zij naar een 
kuil op het terrein van bedoeld kamp waren gebracht en daar 
onmiddellijk waren verbrand; dat deze Van Kleef aan hem, 
Bannet, toen heeft verteld, dat diegenen van bedoelde per-
sonen, afkomstig uit bedoelde inrichting te Apeldoorn, die le-
vend waren aangekomen in Auschwitz, aldaar levend zijn ver-
brand: 

Verdachte: dat de in Januari 1943 des nachts te Apeldoorn 
in samenwerking met leden der Ordnungspolizei en van de 
Waffen SS plaats gehad hebbende ontruiming van de Joodse 
inrichting, genaamd „Het Apeldoornse Bos", waarin toen een 
aantal Joodse geesteszieken verpleegd werd en de Joodse in-
richting Achisomog, waarin toen een aantal Joodse kinderen 
ondergebracht was, mede onder zijn leiding stond; dat de al-
daar alstoen aanwezige Joodse patiënten en kinderen bij die 
ontruiming in vrachtauto's zijn geladen naar het station zijn 
gereden en aldaar in goederenwagens zijn geborgen; dat hij 
wist, dat in de aldus geformeerde trein, waarin eveneens per-
sonen, gekleed in verplegers- of verpleegstersuniformen zijn 
meegegaan rechtstreeks naar Auschwitz is gedirigeerd; dat hij 
tijdens de ontruiming van die inrichting tweemaal aan het sta-
tion te Apeldoorn is geweest om te zien hoe het inladen van de 
patiënten uit bedoelde inrichting in de daar gereed staande 
trein verliep; 

Getuige Abraham van Duym: dat hij op 14 Mei 1943 als 
van Joodse afkomst was gedetineerd in het kamp Westerbork; 
dat hij op die dag met andere daar verblijvende Joodse per-
sonen, die evenals hij met niet-Joden gehuwd waren, is verza-
meld in een barak waar toen een persoon, die hij nu als ver-
dachte ter terechtzitting aanwezig ziet en van wie hij toen 
hoorde vertellen, dat hij Aus der Fünten genaamd was, een 
toespraak heeft gehouden in de Duitse taal tot bedoelde per-
sonen en hen daarbij voor de keuze heeft gesteld van ófwel de-
portatie naar Polen op de eerstvolgende Dinsdag ofwel sterili-
satie; dat verdachte toen aan de mogelijkheid om de volgende 
Dinsdag naar Polen te worden gedeporteerd toevoegde de 
woorden: „Und sie wissen was das bedeutet"; 

dat hij, Van Duym, toen begreep, dat bedoelde deportatie 
naar Polen veel ernstiger was dan hij tot op dat ogenblik had 
gedacht en dat hij daardoor in de vaste veronderstelling kwam 
te verkeren, dat hem, Van Duym, en de anderen bij deportatie 
in Polen slechts de dood wachtte; dat hij, Van Duym, toen 
vernam, dat sterilisatie een operatieve behandeling was waar-
door de betrokkene onvruchtbaar werd gemaakt; dat hij, Van 
Duym, zich vervolgens op grond van voormelde veronderstel-
ling, dat hem bij deportatie slechts de dood wachtte, bereid 
heeft verklaard sterilisatie op zich te laten toepassen, waarna 
bedoelde operatie inderdaad op hem is uitgevoerd; dat hij deze 
operatie nooit zou hebben geduld als hij niet in voormelde 
vaste veronderstelling had verkeerd; 

Verdachte: dat hij erkent, dat hij op of omstreeks de door 
getuige Van Duym genoemde datum te Westerbork de door 
die getuige bedoelde rede heeft gehouden; 

Getuige Abraham de Vries: dat hij in Mei 1943 als Joods 
geïnterneerde vertoefde in het kamp Westerbork; dat hij op 
een dag met een aantal andere Joodse geïnterneerden, die 
evenals hij, De Vries, zogenaamd gemengd gehuwd waren, is 
samengeroepen in een barak aldaar, waar toen verdachte in 
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het Duits een toespraak heeft gehouden tot deze verzamelde 
personen, waarin hij zeide, dat bedoelde gemengd gehuwde 
Joden weer naar hun familie zouden kunnen terugkeren, hun 
beroep weer zouden kunnen uitoefenen en geen Jodenster meer 
zouden behoeven te dragen, mits zij zich zouden onderwerpen 
aan een operatie, die hij, verdachte, sterilisatie noemde; dat 
verdachte daaraan toevoegde, dat degenen, die dat niet wilden 
met de trein van de volgende Dinsdag zouden worden gedepor-
teerd en tevens: „en jullie weet wat dat betekent"; dat hij, De 
Vries, dit laatste als een bedreiging met de dood beschouwde, 
gezien het feit, dat van de tot op dat ogenblik gedeporteerde 
Joden niemand was teruggekeerd, terwijl er ook vrijwel geen 
berichten van deze gedeporteerden kwamen; dat hij, De Vries, 
daarop evenals een groot deel van voormelde verzamelde per-
sonen bedoelde operatie geduld heeft; dat hij, De Vries, toen 
van die anderen heeft vernomen, dat zij dit besluit hadden ge-
nomen op grond van het feit, dat zij er vast van overtuigd 
waren, dat hun bij deportatie de dood wachtte; 

Overwegende, dat door voormelde inhoud van vorenstaande 
bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang be-
schouwd, de daarin vervatte feiten en omstandigheden vast-
staan en het Hof op grond daarvan tot de overtuiging is ge-
komen en wettig bewezen acht, 

dat verdachte te of nabij Amsterdam. 's-Gravenhage, Rot-
terdam, Apeldoorn en Westerbork, in het tijdvak van op of 
omstreeks 1 September 1941 tot op of omtrent 1 Mei 1944, 
aanvankelijk als zogenaamd Verwaltungsführer, daarna als de 
feitelijke dagelijkse leider van de tot de Sicherheitspolizei be-
horende Zentralstelle für jüdische Auswanderung te Am-
sterdam, in de rang van SS-Hauptsturmführer, en aldus als-
toen in krijgsdienst bij de vijand staande, in verband met de op 
10 Mei 1940 aangevangen aanvalsoorlog van Duitsland tegen 
Nederland, zowel alleen als tezamen en in vereniging met een 
of meer andere in dienst bij of van de vijand staande personen 
opzettelijk heeft bedreven oorlogsmisdrijven tegen de mense-
lijkheid als bedoeld in artikel 6 onder b en c van het Handvest, 
behorende bij de bij Koninklijk Besluit van 4 Januari 1946 
(Staatsblad nr. G 5) bekend gemaakte Overeenkomst van 
Londen van 8 augustus 1945, en als meerdere opzettelijk heeft 
toegelaten, dat een of meer zijner minderen zich aan een zo-
danig oorlogsmisdrijf en misdrijf tegen de menselijkheid 
schuldig maakten, en wel doordien hij, verdachte, alstoen al-
daar in voormelde kwaliteit in verband met vorenbedoelde 
aanvalsoorlog opzettelijk heeft medegewerkt aan het voorbe-
reiden en organiseren van alsmede opzettelijk heeft leiding ge-
geven, deelgenomen en medegewerkt aan, alsook opzettelijk 
heeft toegelaten, dat zijn minderen medewerkten aan het voor-
bereiden en organiseren van en deelnemen en medewerkten aan, 
de alstoen door de Duitse autoriteiten tegen de Nederlandse 
burgerbevolking gepleegde oorlogsmisdrijven van mishande-
ling en deportatie van de burgerbevolking van bezet grondge-
bied en de misdrijven tegen de menselijkheid van uitroeiing, in 
slavernij voeren, deportatie en andere onmenselijke hande-
lingen, die gedurende bovenbedoelde oorlog werden bedreven 
tegen de Nederlandse burgerbevolking, en vervolgingen op 
grond van ras en godsdienst, een en ander in verband met het 
misdrijf van het voeren van een aanvalsoorlog, zijnde zulks 
onder meer geschied in de hierna volgende gevallen en onder 
de daarbij telkens vermelde omstandigheden; 

1. In de periode van September 1941 tot Mei 1944 heeft in 
Amsterdam de Zentralstelle für jüdische Auswanderung ge-
werkt, welk orgaan aanvankelijk diende voor het registreren 
van bepaalde joden, die zich toen in Nederland bevonden, en 
hunne vermogens, doch welke instelling reeds spoedig werd be-
last met de registratie van alle in Nederland verblijvende 
joodse personen; de door die instelling vastgelegde gegevens 
werden gebruikt bij de voorbereiding en de organisatie van de 
door de Duitsers uitgevoerde deportatie naar het kamp Wes-
terbork, en vandaar naar diverse kampen in Duitsland en Polen, 
van een zeer groot deel van de joodse burgerbevolking van het 

bezette Nederlandse grondgebied. Van bedoelde Zentralstelle 
was toen verdachte de feitelijke dagelijkse leider; 

2. In de jaren 1942 en 1943 zijn in Amsterdam door de Si-
cherheitspolizei und Sicherheitsdienst in samenwerking met de 
Ordnungspolizei, de Zentralstelle für jüdische Auswanderung 
en andere Duitse organen enige grote razzia's gehouden op 
joodse personen, die voor het overgrote deel naar Westerbork 
zijn gedeporteerd en vandaar naar een of meer Duitse en/of 
Poolse kampen, waar zij vrijwel allen om het leven kwamen. 
Deze razzia's zijn door verdachte mede-voorbereid en mede-ge-
organiseerd, terwijl twee dier razzia's te weten die van eind 
Juli 1943 en die van 28/29 September 1943 mede onder lei-
ding en toezicht van verdachte stonden. 

3. In of omstreeks het voorjaar van 1943 is te 's-Graven-
hage en is te Rotterdam door de Sicherheitspolizei und Sicher-
heitsdienst in samenwerking met de Ordnungspolizei, de Zen-
tralstelle für jüdische Auswanderung en andere Duitse organen 
een grote razzia gehouden op joodse personen, die voor het 
overgrote deel naar Westerbork zijn gedeporteerd en vandaar 
naar een of meer Duitse en/ of Poolse kampen, waar zij 
vrijwel allen om het leven kwamen. Verdachte heeft aan de 
uitvoering dier razzia's deelgenomen door te 's-Gravenhage en 
Roterdam na te gaan en te beslissen welke der gearresteerde 
Joodse personen van deportatie vrijgesteld konden of moesten 
worden. 

4. In het tijdvak van ongeveer September 1942 tot onge-
veer Mei 1943 zijn te Amsterdam vrijwel dagelijks kleine raz-
zia's op Joodse personen gehouden door de Zentralstelle für 
jüdische Auswanderung in samenwerking met het in de hulp-
kazerne gelegerde deel der Amsterdamse politie. Bij deze raz-
zia's, die alle in de avonduren en des nachts werden gehouden 
en die voorbereid en georganiseerd werden door en onder lei-
ding en toezicht stonden van verdachte, die veelal persoonlijk 
aanwezig was, zijn de arrestanten voor het overgrote deel in de 
Joodse Schouwburg samengebracht en vandaar getransporteerd 
naar het Centraalstation en/of het Amstelstation, vanwaar zij 
werden gedeporteerd naar Westerbork en vandaar naar een of 
meer Duitse en/ of Poolse kampen, waar zij vrijwel allen om 
het leven kwamen. Verdachte was belast met het toezicht op 
de bewaking en verzorging en behandeling der joodse arres-
tanten in de Joodse Schouwburg en tijdens hun transport naar 
voormeld(e) station(s) onder welke arrestanten zich zieken, 
gewonden, ouden van dagen en kleine kinderjen bevonden; 

verdachte had te beslissen over de vraag of bepaalde joodse 
arrestanten al dan niet voor arrestatie, transport en deportatie 
in aanmerking kwamen, en legde bij die beslissingen veelal 
hardvochtige maatstaven aan. Verscheidene dier arrestanten 
zijn gearresteerd en getransporteerd, hoewel zij daartoe uit 
hoofde van hun gezondheidstoestand of hun leeftijd allerminst 
geschikt of in staat waren; 

5. In of omstreeks het jaar 1943 zijn te Amsterdam door 
de Zentralstelle für jüdische Auswanderung in samenwerking 
met een of meer andere Duitse organen de volgende Joodse in-
richtingen ontruimd; 

De Wertheimstichting (inrichting voor ouden van dagen); 

Het Joodse jongens* en meisjesweeshuis; 

De Joodse Invalide (inrichting voor zieke en invalide per-
sonen) 

Het Nederlandse-Israelitische ziekenhuis; 

Het Portugees-Israëlitische ziekenhuis; 

Bij deze ontruimingen, die waren voorbereid en georgani-
seerd door en onder leiding en toezicht stonden van verdachte, 
zijn vrijwel alle in die inrichtingen verpleegde Joodse per-
sonen, waaronder ouden van dagen, ernstig zieken en kleine 
kinderen en alle althans vele Joodse personen, die tot het ver-
plegend en huishoudelijk personeel behoorden, gearresteerd en 
gedeporteerd naar Westerbork en velen hunner vandaar naar 
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een of meer Duitse en/of Poolse kampen, waar zij vrijwel 
allen om het leven kwamen. 

6. In of omstreeks Januari 1943 zijn des nachts te Apel-
doorn door de Zentralstelle für jüdische Auswanderung in sa-
menwerking met leden van de Ordnungspolizei en van de 
Waffen SS ontruimd de joodse inrichting genaamd „Het Apel-
doornse Bos," waarin toen een groot aantal joodse geestes-
zieken verpleegd werd en de joodse inrichting „Achisomog", 
waarin toen een aantal Joodse kinderen verpleegd werd, die 
moeTiijk opvoedbaar, debiel of geestesziek waren. 

Bij deze ontruiming, die was mede-georganiseerd door en 
mede onder de leiding en toezicht stond van verdachte, zijn 
nagenoeg alle op het tijdstip der ontruiming aanwezige aldaar 
verpleegde Joodse patiënten, waaronder ernstig krankzinnige 
en ook lichamelijk ernstige zieke personen en kinderen, gear-
resteerd, op uiterst ruwe wijze in vrachtauto's geladen, ge-
smeten en gepropt, naar het station gereden en aldaar even-
eens op uiterst ruwe wijze in goederenwagons geladen en ge-
smeten; in elke goederenwagon werden circa veertig meerder-
jarige patiënten geborgen, waarbij velen, ook zieken, op el-
kander kwamen te liggen; in sommige dier wagons werden in 
soortgelijke middelen als dwangbuizen gestoken ernstig krank-
zinnigen geplaatst; een aantal der patiënten waren slechts in 
nachtkleding gekleed, en enkele geheel ontkleed; noch voor be-
hoorlijke kleding en dekking in die wintertijd noch voor be-
hoorlijke ligging der zieken, noch voor enige sanitaire inrich-
ting was of werd gezorgd; voedsel werd hun totaal onvol-
doende verstrekt; de goederenwagons werden geheel gesloten, 
ook de luchtluiken, die van binnen uit niet geopend konden 
worden. In een of meer afzonderlijke wagons werd een aantal 
personen, behorend tot het verplegend personeel, geborgen. De 
aldus geformeerde trein werd daarop, naar verdachte wist, 
rechtstreeks naar Auschwitz gedirigeerd, gedurende welk 
transport, dat enkele dagen duurde, een aantal patiënten is 
overleden, terwijl de overigen en het medegevoerde verplegend 
personeel allen of bijna allen aldaar de dood vonden; 

7. Op of omtrent Vrijdag 14 Mei 1943 heeft verdachte te 
Westerbork tot een aantal aldaar geïnterneerde Joodse per-
sonen, die met niet-Joden gehuwd waren, een toespraak in de 
Duitse taal gehouden en hen daarbij voor de keuze gesteld van 
ofwel deportatie naar Polen op de eerstvolgende Dinsdag 
onder toevoeging in de Duitse taal van de woorden: „en U 
weet wat dat betekent", of wel het dulden van de door hem 
met het woord „sterilisatie" aangeduide operatieve behande-
ling, tengevolge van welke toespraak verscheidene Joodse per-
sonen, die in de vaste veronderstelling verkeerden, dat hun bij 
deportatie slechts de dood wachtte bedoelde sterilisatie hebben 
geduld, waarbij hun zwaar lichamelijk letsel werd toegebracht; 

Overwegende, dat het van algemene bekendheid is, dat van 
de in 1942, 1943 en 1944 naar Westerbork en van daar naar 
Duitse en Poolse kampen gedeporteerde Joodse personen 
vrijwel allen in deze kampen om het leven zijn gekomen; 

Overwegende, dat het van algemene bekendheid is, dat het 
in de jaren 1942, 1943 en 1944 onder de Duitsers in Neder-
land van algemene bekendheid was, dat de naar het Oosten ge-
deporteerde Joden een rampzalig lot tegemoet gingen. 

Overwegende, dat niet wettig en overtuigend is bewezen het-
geen aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hier-
boven als bewezen is aangenomen; 

Overwegende, dat de hiervoren bewezen verklaarde feiten 
opleveren de na te noemen oorlogsmisdrijven en misdrijven 
tegen de menselijkheid, en wel die vermeld onder: 

1.: „het voortgezet oorlogsmisdrijf van deportatie met het 
oog op slavenarbeid of voor enig ander doel van de burgerbe-
volking van of in bezet grondgebied" en „het voortgezet mis-
drijf tegen de menselijkheid van vervolging op grond van ras 
of godsdienst in verband met enig misdrijf behorende tot de 
rechtsmacht van de Internationale Militaire Rechtbank;" 

2. tot en met 6: „het voortgezet oorlogsmisdrijf van depor-
tatie met het oog op slavenarbeid of voor enig ander doel, van 
de burgerbevolking van of in bezet grondgebied," meermalen 
gepleegd; 

„het voortgezet misdrijf tegen de menselijkheid van vervol-
ging op grond van ras of godsdienst in verband met enig 
misdrijf behorende tot de rechtsmacht van de Internationale 
Militaire Rechtbank," meermalen gepleegd; 

„het voortgezet oorlogsmisdrijf van mishandeling (ill treat-
ment) van de burgerbevolking van of in bezet grondgebied," 
meermalen gepleegd; 

7: „het voortgezet oorlogsmisdrijf van mishandeling (ill 
treatment) van de burgerbevolking van of in bezet grondge-
bied"; 

„het voortgezet misdrijf tegen de menselijkheid van onmen-
selijke handelingen gedurende de oorlog bedreven tegen bur-
gerbevolking in verband met enig misdrijf behorende tot de 
Rechtsmacht van de Internationale Militaire Rechtbank"; 

Overwegende, dat het hierboven bewezen verklaarde straf-
baar is volgens de wet, omdat het oplevert voormelde oorlogs-
misdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid; 

Overwegende, dat verdachte deswege strafbaar is, omdat te 
zijnen aanzien geen strafuitsluitingsgronden zijn gebleken; 

Overwegende, dat ingevolge de hiervoren bewezen verklaarde 
en strafbaar verklaarde oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen 
de menselijkheid ten deze toepasselijk zijn de strafbepalingen, 
behorende bij de strafbare feiten volgens de Nederlandse wet, 
waarmede, de meeste overeenkomst vertonen de/het: 

onder 1 tot en met 6 genoemde misdrijven namelijk: het 
voortgezet misdrijf van door misbruik van gezag opzettelijk 
uitlokken van, het opzettelijk behulpzaam zijn bij en het opzet-
telijk inlichtingen verschaffen tot het plegen van mensenroof, 
meermalen gepleegd, mitsdien de artikelen 47, 48, 49, 56, 57 
en 278 van het Wetboek van Strafrecht; 

onder 1 tot en met 6 genoemde misdrijven, tevens: het 
voortgezet misdrijf van door misbruik van gezag opzettelijk 
uitlokken van, het opzettelijk behulpzaam zijn bij en het opzet-
telijk inlichtingen verschaffen tot het opzettelijk iemand we-
derrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden, 
meermalen gepleegd, mitsdien de artikelen 47, 48, 49, 56, 57 
en 282 van genoemd Wetboek; 

onder 4, 5 en 6 genoemde misdrijven tevens: het voortge-
zette misdrijf van mishandeling, meermalen gepleegd mitsdien 
de artikelen 56, 57 en 300 van dat Wetboek; 

onder 6 genoemde misdrijven tevens: 
het voortgezet misdrijf van mishandeling met voorbedachte 

rade, de dood tengevolge hebbende, mitsdien de artikelen 56 
en 301 van genoemd Wetboek; 

onder 7 genoemd misdrijf, namelijk: 
het voortgezet misdrijf van een ander door bedreiging met 

geweld gericht tegen die ander wederrechtelijk dwingen iets te 
dulden, mitsdien de artikelen 56 en 284 van dat Wetboek; 

een en ander - zijnde deze feiten gepleegd gedurende de tijd 
van de huidige oorlog — in verband met de artikelen 1, 11 «n 
12 van het Besluit Buitengewoon Strafrecht; 

terwijl tevens als strafverzwarende omstandigheid de ambte-
lijke hoedanigheid van verdachte dient te gelden en mitsdien 
de artikelen 44 van het Wetboek van Strafrecht en 21 van 
voornoemd besluit; 

Overwegende nu ten aanzien van de op te leggen straf: 
Aus der Fünten heeft een groot practisch aandeel genomen 

in de tenuitvoerlegging van de onmenselijke maatregelen tot 
vervolging en deportatie der Joden in Nederland, speciaal in 
Amsterdam, door de Duitse bezettende macht getroffen; hij 
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heeft er alzo toe medegewerkt dat tienduizenden en tienduizen-
den Nederlandse burgers van Joodse afkomst zijn opgespoord, 
bijeengedreven en hun ongeluk tegemoet gevoerd naar het 
kamp Westerbork en van daar naar de vernietigingskampen in 
Auschwitz, Birkenau e.a.; Aus der Fünten heeft hierbij grote 
onbarmhartigheid aan de dag gelegd, en er bestaat geen twijfel 
of hij heeft begrepen, dat terwijl hij de ongelukkige Joden aan-
bracht en overgaf, mannen en vrouwen, maar ook ouden van 
dagen, jonge kinderen en zieken, hij daarmee voor hen een 
rampzalige toekomst hielp openen, al wist hij niet in bijzonder-
heden, welke duivelse maatregelen hen daar wachtten; zowel 
zijn houding aan de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung 
te Amsterdam, als bij de razzia's aldaar, te Rotterdam en Den 
Haag, de ontruiming van de verschillende gestichten en van 
het Israëlitisch krankzinnigengesticht „Apeldoornse Bos", be-
horen tot de vreselijkste schanddaden van Duitse zijde in Ne-
derland bedreven, waarbij Aus der Fünten ook persoonlijk ge-
voelloze hardheid en initiatief heeft betoond; hem moet der-
halve een der zwaarste straffen worden opgelegd, waarover het 
Hof krachtens de wet beschikt; dat hem daarbij niet de dood-
straf wordt opgelegd vindt zijn reden hierin, dat naar 's Hofs 
bevinding de opperste en doorslaggevende verantwoordelijk-
heid voor de onmenselijke maatregelen tegen de Nederlandse 
burgers van Joodse afkomst gelegen heeft bij de hogere macht-
hebbers, de Jodenverdelging najagende als een algemeen 
stelsel Rauter en de kring van de Befehlhaber der Sicherheits-
polizei in Den Haag, terwijl hij zelf zich dcor deze leiding 
heeft laten gebruiken als een inderdaad veel te dienstijverig en 
meedogenloos instrument, zeer wel wetende wat hij deed en 
misdeed, maar toch in actie gehouden door degenen, die in ho-
gere bureaux gezeten de afschuwelijke plannen uitbroeden en 
doorgaven en een figuur als Aus der Fünten voor de volle 
jammer van de tenuitvoerlegging lieten opkomen; hen treft 
derhalve een veel zwaardere aansprakelijkheid dan die van de 
ondergeschikte in de eigenlijke zin van het woord, maar aan 
de andere kant wordt zijn aansprakelijkheid in zekere zin be-
grensd door de niets ontziende, steeds doordrijvende leiding 
van de hoogstgeplaatsten; op grond van deze overwegingen is 
het rechtvaardig hem de levenslange gevangenisstraf op te 
leggen; 

Gezien artikel 57 van het Wetboek van Strafrecht; 

Gezien de artikelen 1, 11 van het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht; 

RECHT DOENDE IN NAAM DER KONINGIN: 

Verklaart in voege als overwogen wettig en overtuigend be-
wezen dat verdachte de feiten bij dagvaarding, zoals deze na 
wijziging ter terechtzitting luidt te laste gelegd heeft begaan, 
en dat het aldus bewezene uitmaakt: namelijk het bewezene: 
onder 1 en 7: Het voortgezette misdrijf van: „gedurende de 
tijd van de huidige oorlog in krijgsdienst bij de vijand zich 
schuldig maken aan: 

Ie. enig oorlogsmisdrijf, als bedoeld in artikel 6 onder (b), 
en 

2e. enig misdrijf tegen de menselijkheid, als bedoeld in ar-
tikel 6 onder (c) van het Handvest, behorende bij de overeen-

komst van Londen van 5 Augustus 1945, bekend gemaakt bij 
Koninklijk Besluit van 4 Januari 1946 (S. no. G 5)"; 

onder 2. tot en met 6.: „Het voortgezette misdrijf van: ge-
durende de tijd van de huidige oorlog in krijgsdienst bij de 
vijand zich schuldig maken aan: 

Ie. enig oorlogsmisdrijf als bedoeld in artikel 6 onder (b) 
en 

2e. enig misdrijf tegen de menselijkheid als bedoeld in ar-
tikel 6 onder (c) van het Handvest, behorende bij de overeen-
komst van Londen van 5 Augustus 1945, bekend gemaakt bij 
Koninklijk Besluit van 4 Januari 1946 (S. no. G 5)", meer-
malen gepleegd; en tevens: 

„Het voortgezette misdrijf van gedurende de tijd van de 
huidige oorlog voor 15 Mei 1945 in krijgsdienst bij de vijand 
als meerdere opzettelijk toelaten, dat een zijner minderen 
zich schuldig maakt aan een oorlogsmisdrijf en een misdrijf 
tegen de menselijkheid als bedoeld in artikel 6 onder (b) en 
(c) van het Handvest, behorende bij de overeenkomst van 
Londen van 8 Augustus 1945 bekend gemaakt bij Koninklijk 
Besluit van 4 Januari 1946 (S. no. G 5)", meermalen gepleegd. 

Verklaart het bewezene en verdachte deswege strafbaar; 

Veroordeelt voornoemde verdachte FERDINAND HUGO 
AUS DER FÜNTEN tot gevangenisstraf voor de tijd van HET 
LEVEN; 

Verklaart niet bewezen hetgeen meer of anders is te laste 
gelegd; 

Spreekt verdachte daarvan vrij; 

Beveelt voor zoveel nodig de onmiddellijke gevangenne-
ming van de veroordeelde; 

Gewezen door: 
Prof. Mr. J. A. van Hamel, President, Mr. A. G. Lubbers 

sr. en Gen. maj. A. R. van den Bent, Raden, tegenwoordig 
in Raadkamer Mr. A. Cohen Tervaert, Substituut-Griffier en 
uitgesproken door Prof. Mr. J. A. van Hamel voornoemd 
ter openbare terechtzitting van voornoemd Bijzondere Ge-
rechtshof 27 December 1949. 

w.g. VAN HAMEL 

w.g. LUBBERS 

w.g. A. R. VAN DEN BENT 

w.g. COHEN TERVAERT 

Voor eensluidend afschrift: 
De Griffier der Arrondissements-
Rechtbank te Amsterdam, 
(w.g.) onleesbaar 
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IN NAAM DER KONINGIN 

De Bijzondere Raad van Cassatie, Eerste Kamer. 

Op het beroep van den Procureur-Fiscaal bij het Bijzon-
dere Gerechtshof te Amsterdam, requirant van cassatie tegen 
een sententie van het Bijzondere Gerechtshof te Amsterdam. 
Eerste Kamer, van den 27stcn December 1949, waarbij FER-
DINAND HUGO AUS DER FÜNTEN, geboren te Mühlheim 
a/d Ruhr fDld.), 17 December 1909, wonende in Duitsland, 
thans in bewaring gesteld in het „Kuis van Bewaring IX" te 
's-Gravenhage, werd schuldig verklaard aan: 

Voor wat het ;:ub 1 en 7 bewezen verklaarde betreft: 

„het voortgezette misdiiif van gedurende den tijd van den 
huldigen oorlog in krijgsdienst bij den vijand zich schuldig 
maken aan: 

1. enig oorlogsmisdrijf, als bedoeld in artikel 6 onder (6) en 
2. enig misdrijf tegen de menselijkheid, als bedoeld in 

artikel 6 onder (fl) van het Handvest, behorende bij ds over-
eenkomst van Londen van 5 Augustus 1945, bekend gemaakt 
bij Koninklijk Besluit van 4 Januari 1946 (S. no. G 5)", voor 
wat het sub 2 tot en met 6 bewezen verklaarde betreft, 

„het voortgezette misdrijf van: 

gedurende den tijd van den huidigen oorlog in krijgsdienst 
bij den vijand zich schuldig maken aan: 

1. enig oorlogsmisdrijf, als bedoeld in artikel 6 onder (b) en 
2. enig misdrijf tegen de menselijkheid als bedoeld in 

artikel 6 onder (c) van het Handvest, behorende bij de Over-
eenkemst van Londen van 5 Augustus 1945, bekend gemaakt 
bij Koninklijk Besluit van 4 Januari 1946 (S. no. G 5)", meer-
malen gepleegd; en tevens; 

„het voortgezette misdrijf van gedurende den tijd van den 
huidigen oorlog voor 15 Mei 1945 in krijgsdienst bij den 
vijand als meerdere opzettelijk toelaten, dat een zijner min-
deren zich schuldig maakt aan een oorlogsmisdrijf en ee:i 
misdrijf tegen de menselijkheid ais bedoeld in artikel 6 onder 
(/>) en (c) van het Handvest, behorende bij de overeenkomst 
van Londen van 8 Augustus 1945 bekend 2emaakt bij Konink-
lijk Bestuit van 4 Januari 1946 (S. no. G 5)" meermalen ge-
plcegd, en met toepassing van de artikelen 44, 47, 48, 49, 56, 
57, 278, 282, 284, 300, 301 van het Wetboek van Strafrecht 
en 1, 11, 12, 21 van het Besluit Buitengewoon Strafrecht, 
werd veroordeeld tot gevangenisstraf voor den tijd van het 
leven; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer van Driest: 

Gezien de aanzegging aan den gerequheerde vanwege den 
Procureur-Fiscaal van den dag voor de behandeling der zaak 
bepaald; 

Gehoord den gerequireerde omtrent zijn persoon en zijn 
persoonlijke omstandigheden: 

Gelet op het middel van cassatie, voorgesteld bij schriftuur, 
hetwelk tegen de strafmaat is gericht: 

Gehoord den waarnemend Advocaat-Fiscaal namens den 
Procureur-Fiscaal in zijn conclusie strekkende tot vernietiging 
van de sententie ten aanzien van de opgelegde straf en ver-
oordeling van gerequireerde tot de doodstraf; 

Overwegende dat bij de bestreden sententie ten laste van 
gerequireerde is bewezen verklaard: dat hij, te of nabij Am-
sterdam, *s-Gravenhage, Rotterdam, Apeldoorn, en Wester-
bork, in het tijdvak van op of omstreeks 1 September 1941 
tot op of omtrent 1 Mei 1944 aanvankelijk als zogenaamd 
Verwaltungsführer. daarna als de feitelijke dagelijkse leider 
van de tot de Sicherheitspolizei behorende Zentralstelle für 

jüdischc Auswanderung te Amsterdam, in de rang van SS. 
Hauptsturmführer, en aldus als toen in Krijgsdienst bij de 
vijand staande, in verband met de op 10 Mei 1940 aangevan-
'gen aanvalsoorlog van Duiitsland tegen Nedeirland, 
zowel alleen als te zamen en in vereniging met een of meer 
andere in dienst bij of van de vijand staande personen 
opzettelijk heeft bedreven oorlogsmisdrijven tegen de men-
selijkheid als bedoeld in artikel 6 onder b en c van het Hand-
vest, behorende bij de bij Koninklijk Besluit van Januari 1946 
{Staatsblad no. G. 5) bekend gemaakte Overeenkomst van 
Londen van 8 Augustus 1945, en als meerdere opzettelijk 
heeft toegelaten, dat een of meer zijner minderen zich aan 
een zodanig oorlogsmisdrijf en misdrijf tegen de menselijk-
heid schuldig maakten, en wel doordien hij, verdachte, als 
toen aldaar in voormelde kwaliteit in verband met vorenbe-
doelde aanvalsoorlog opzettelijk heeft medegewerkt aan het 
voorbereiden en organiseren van alsmede opzettelijk heeft 
leiding gegeven, deelgenomen en medegewerkt aan, alsook 
opzettelijk heeft toegelaten, dat zijn minderen medewerkten 
aan het voorbereiden en organiseren van een deelnemen en 
medewerkten aan, de alstoen door de Duitse autoriteiten tegen 
de Nederlandse burgerbevolking gepleegde oorlogsmisdrijven 
van mishandeling en deportatie van de burgerbevolking van 
bezet grondgebied en de misdrijven tegen de menselijkheid 
van uitroeiing, in slavernij voeren, deportatie en andere 
onmenselijke handelingen, die gedurende bovenbedoelde oor-
log werden bedreven tegen de Nederlandse burgerbevolking, 
en vervolgingen op grond van ras en godsdienst, een en ander 
in verband met het misdrijf van het voeren van een aanvals-
ooriog, zijnde zulks onder meer £eschied in de hierna volgende 
gevallen en onder de daarbij telkens vermelde omstandigheden: 

1. in de periode van September 1941 tot Mei 1944 heeft 
in Amsterdam de Zentralstelle für jüdische Auswanderung 
gewerkt, welk orgaan aanvankelijk diende voor het registre-
ren van bepaalde joden, die zich toen in Nederland bevonden, 
en hunne vermogens, doch welke instelling reeds spoedig 
werd belast met de registratie van alle in Nederland verblij-
vende joodse personen; de door die instelling vastgelegde ge-
gevens werd gebruikt bij de voorbereiding en de organisatie 
van de door de Duitsers uitgevoerde deportatie naar het kamp 
Westerbork, en vandaar naar diverse kampen in Duitsland en 
Polen, van een zeer groot deel van de joodse burgerbe-
vo'king van het bezette Nederlandse grondgebied. Van be-
doelde Zentralstelle was toen verdachte de feitelijke dagelijkse 
leider: 

2. in de jaren 1942 en 1943 zijn in Amsterdam door de 
Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst in samenwerking met 
de Ordnungpolizei, de Zentralstelle für jüdische Auswande-
rung en andere Duitse organen enige grote razzia's gehouden 
op joodse personen, die voor het overgrote deel naar Wester-
bork zijn gedeporteerd en vandaar naar een of meer Duitse 
en/of Poolse kampen, waar zij vrijwel allen om het leven 
kwamen. Deze razzia's zijn door verdachte medevoorbereid 
en mede-georganiseerd, terwijl twee dier razzia's te weten die 
van eind Juli 1943 en die van 28/29 September 1943 mede 
onder leiding en toezicht van verdachte stonden; 

3. in of omstreeks het voorjaar van 1943 is te 's-Graven-
hage en is te Rotterdam door de Sicherheitspolizei und Sicher-
heitsdienst in samenwerking met de Ordnungspolizei, de Zen-
tralstellc für jüdische Auswanderung en andere Duitse orga-
nen een grote razzia gehouden op joodse personen, die voor 
het overgrote deel naar Westerbork zijn gedeporteerd en van-
daar naar een of meer Duitse en/of Poolse kampen, waar 
zij vrijwel allen om het leven kwamen. Verdachte heeft aan 
de uitvoering dier razzia's deelgenomen door te 's-Graven-
hage en Rotterdam na te gaan en te beslissen welke der ge-
arresteerde joodse personen van deportatie vrijgesteld konden 
of moesten worden. 

4. in het tijdvak van ongeveer September 1942 tot onge-
veer Mei 1943 zijn te Amsterdam vrijwel dagelijks kleine raz-
zia's op joodse personen gehouden door de Zentralstelle für 
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jüdische Auswanderung in samenwerking met het in de Tulp-
kazerne gelegerde deel der Amsterdamse politie. Bij deze raz-
zia's, die alle in de avonduren en des nachts werden gehou-
den en die voorbereid en georganiseerd werden door en onder 
leiding stonden van verdachte die veelal persoonlijk aanwezig 
was, zijn de arrestanten voor het overgrote deel in de Joodse 
Schouwburg samengebracht en vandaar getransporteerd naar 
het Centraalstation en/of Amstelstation, vanwaar zij weiden 
gedeporteerd naar Westerbork en vandaar naar een of meer 
Duitse en/of Poolse kampen, waar zij vrijwel allen om het 
leven kwamen. Verdachte was belast met het toezicht op de 
bewaking en verzorging en behandeling der joodse arrestan-
ten in de Joodse Schouwburg en tijdens hun transport naar 
voormeld(e) station(s) onder welke arrestanten zich zieken, 
gewonden, ouden van dagen en kleine kinderen bevonden; 

verdachte had te beslissen over de vraag of bepaalde 
joodse arrestanten al dan niet voor arrestatie, transport en 
deportatie in aanmerking kwamen, en legde bij die beslissin-
gen veelal hardvochtige maatstaven aan. Verscheidene dier 
arrestanten zijn gearresteerd en getransporteerd, hoewel zij 
daartoe uit hoofde van hun gezondheidstoestand of hun leef-
tijd allerminst geschikt of in staat waren; 

5. in of omstreeks het jaar 1943 zijn te Amsterdam door 
de Zentralstelle für jüdische Auswanderung in samenwerking 
met een of meer andere Duitse organen de volgende Joodse 
inrichtingen ontruimd: 

De Wertheimstichting (inrichting voor ouden van dagen); 

Het Joodse jongens- en meisjes weeshuis; 

De Joodse Invalide (inrichting voor zieke en invalide per-
sonen); 

Het Nederlandse-Israelitische ziekenhuis; 

Het Portugees-Israëlitische ziekenhuis; 

Bij deze ontruimingen, die waren voorbereid en gecrgani-
seerd door en onder leiding en toezicht stonden van verdachte, 
zijn vrijwel alle in die inrichtingen verpleegde joodse personen, 
waaronder ouden van dagen, ernstige zieken en kleine kinde-
ren en alle althans vele joodse personen, die tot het verp!c-
gend en huishoudelijk personeel behoorden, gearresteerd en 
gedeporteerd naar Westerbork en velen hunner vandaar naar 
een of meer Duitse en/of Poolse kampen, waar zij vrijwel 
allen om het leven kwamen. 

6. in of omstreeks Januari 1943 zijn des nachts te Apel-
doorn door de Zentralstelle für jüdische Auswanderung in 
samenwerking met leden van de Ordnungspolizei en van de 
Waffen SS ontruimd de joodse inrichting genaamd ..Het Ape!-
doornse Bos", waarin toen een groot aantal joodse geestes-
zieken verpleegd werd en de joodse inrichting „Achisomog", 
waarin toen een aantal joodse kinderen verpleegd werden 
die moeilijk opvoedbaar, debiel of geestesziek waren. Bij deze 
ontruiming, die was mede-georganiseerd door en mede onder 
de leiding en toezicht stond van verdachte, zijn nagenoeg alle 
op het tijdstip der ontruiming aanwezige aldaar verpleegde 
joodse patiënten, waaronder ernstige krankzinnige en ook 
lichamelijk ernstig zieke personen en kinderen, gearresteerd, 
op uiterst ruwe wijze in vrachtauto's geladen, gesmeten en 
gepropt, naar het station gereden en aldaar eveneens op 
uiterst ruwe wijze in goederenwagons geladen en gesmeten; 
in elke goederenwagon werden circa veertig meerderjarige 
patiënten geborgen, waarbij velen, ook zieken, op elkander 
kwamen te liggen; in sommige dier wagons werden in soort-
gelijke middelen als dwangbuizen gestoken ernstig krankzin-
nigen geplaatst; een aantal der patiënten waren slechts in 
nachtkleding gekleed, en enkelen geheel ontkleed: noch voor 
behoorlijke kleding en dekking in die wintertijd noch voor 
behoorlijke ligging der zieken, noch voor enige sanitaire in-
richting was of werd gezorgd: voedsel werd hun totaal onvol-
doende verstrekt; de goederenwagons werden geheel gesloten, 

ook de luchtluiken, die van binnen uit niet geopend konden 
worden. In een of meer afzonderlijke wagons werd een aan-
tal personen, behorend tot het verplegend personeel, gebor-
gen. De aldus geformeerde trein werd daarop, naar verdachte 
wist, rechtstreeks naar Auschwitz gedirigeerd, gedurende welk 
transport, dat enkele dagen duurde, een aantal patiënten over-
leden is, terwijl de overigen en het medegevoerde verplegend 
personeel allen of bijna allen aldaar de dood vonden; 

7. op of omtrent Vrijdag 14 Mei 1943 heeft verdachte te 
Westerbork tot een aantal aldaar geïnterneerde joodse pcr-
sonen, die met niet-joden gehuwd waren, een toespraak in 
de Duitse taal gehouden en hen daarbij voor de keuze gesteld 
van ofwel deportatie naar Poien op de eerstvolgend; Dinsdag 
onder toevoeging in de Duitse taal van de woorden ,,en U 
weet wat dat betekent", of wel het dulden van de door hem 
met het woord ..sterilisatie" aangeduide operatieve behande-
ling, tengevolge van welke toespraak verscheidene joodse 
personen, die in de vaste veronderstelling verkeerden dat hun 
bij deportatie slechts de dood wachtte bedoelde sterilisatie 
hebben geduld, waarbij hun zwaar lichamelijk letsel werd toe-
gebracht; 

Overwegende ambtshalve: 
a. dat het Hof bij de quaüficatics van het bewezen ver-

verklaarde ten onrechte heeft aangenomen, dat gerequircerde 
zijn misdrijven in vijandelijken krijgsdienst heeft begaan, aan-
gezien hij deze, welke ook zijn rang bij de SS moge zijn ge-
weest, als leider van een afdeling van de Sicherheitspoüzei en 
derhalve in staatsdienst van den vijand heeft gepleegd; 

b. dat verder het Hof minder juist heeft beslist, dat de 
bewezen ve klaarde misdrijven alleen manr de meeste over-
eenkomst vertonen met de. overigens on juiste wijze door 
het Hof aangewezen, strafbare feiten volgens de Nederlandse 
wet, die bij vergelijking in aanmerking komen, aangezien zij 
daarvan zelfs stuk vcor stuk tevens de elementen bevatten en 
bij die vergelijking ook verzuimd heeft in aanmerking te nc-
men, dat gerequireerde bij het plegen van zijn misdrijven ge-
bruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid en middei, hem 
door den vijand en het feit der vijandelijke b?zeitin<r geboden, 
welke onjuistheid respectievelijk verzuim ten deze echter niet 
van practische betekenis zijn: 

Overwegende thans ten aanzien van de opgelegde straf: 

dat de Raad zich niet kan verenigen met <Sn. redengeving 
van het Hof, waarom gerequireerde voor de talrijke te zijnen 
laste komende afschuwelijke wandaden niettemin niet de dood-
straf verdient: 

dal toch. ook al zijn er hier te lande hoger geplaatste Duitse 
functionarissen werkzaam geweest, on wie voor het gebeurde 
een nog zwaardere algemene verantwoordelijkheid rust, dit 
niet voldoenden grond oplevert om de doodstraf te zwaar te 
achten voor een man als gerequireerde, die bij de duivelse 
vervolging van Jco_dse Nederlanders, onder wie ouden van 
dagen, kinderen, ziel:en en krankzinnigen, op zo stuitende 
wijze persoonlijk een rol heeft gespeeld; 

dat gerequireerde blijkens zijn daden en blijkens zijn vele 
uitlatingen een ontstellende onbarmhartigheid en gevoelloos-
heid jegens zijn slachtoffers heeft betoond, te afschuwelijker, 
omdat hij blijkens de overvloedige gegevens, die in de sen-
tentie vervat zijn, bekend is geweest met de uitrocüngspolitick 
van zijn Regering tegenover de Joden en daarmede heeft in-
gestemd; 

dat ook overigens de harteloosheid van gerequircerde op 
zo overtuigende wijze en in zovele opzichten is gebleken, dat 
de Raad tot geen andere slotsom kan komen dan de requirant, 
de Procureur-Fiscaal, n'. dat voor dit complex van - in vele 
gevallen sterk persoonlijk getinte - misdrijven slechts de dood-
straf een rechtvaardige vergelding vormt; 
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Overwegende ambtshalve: 

dat onder de in de bestreden sententie aangehaalde artike-
len ontbreekt artikel 27a Besluit Buitengewoon Strafrecht, 
welk verzuim de Raad met toepassing van artikel 442 Wet-
boek van Strafvordering zal herstellen; 

Vernietigt de bestreden sententie, doch alleen voor zoveel 
de niet-aanhaling van na te noemen artikel, na te melden on-
dcrdeel der qualificatie en de opgelegde straf betreft; 

Gezien, behalve de in de sententie aangehaalde artikelen, 
artikel 21a Besluit Buitengewoon Strafrecht; 

Opnieuw rechtdoende krachtens artikel 105 van de Wet op 
de Rechterlijke Organisatie; 

Vervangt in de qualificaties het woord „krijgsdienst" door 
het woord „staatsdienst"; 

Veroordeelt gerequireerde tot de doodstraf. 

Aldus gewezen bij de Heren Mrs. Prof. Dr. Verzijl, Vice-
President, Veegens, Prof. Dr. Kernkamp, Prof. Röling, 
Rechtsgeleerde Raadsheren, Luitenant-Kolonel Mr. van Driest, 
Militair Raadsheer, in het bijzijn van Mr. van Oordt, Griffier, 
en uitgesproken ter openbare terechtzitting van den twaalf-
den Juli 1900 vijftig. 

w.g. J. H. W. Verzijl; 

w.g. D. J. Veegens; 

w.g. W. J. A. Kernkamp; 

w.g. B. V. A. Röling; 

w.g. P. A. van Driest; 

w.g. H. van Oordt. 

Voor eensluidend afschrift, 
de Griffier: 


