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“R. werd op 21-12-1943 gearresteerd, omdat hij
bij een slager 700 gr. worst had gestolen.”
Citaat uit het kaartregister van de Gestapo over Igor Rudchin

Politiegeweld en dwangarbeid
De geheime staatspolitie Osnabrück
De geheime staatspolitie (Gestapo) was een van de belangrijkste terreur
instrumenten van de nationaalsocialistische machthebbers. De centrale
van de Gestapo Osnabrück bevond zich in de westvleugel van het slot.
Van hieruit bewaakten de medewerkers de bevolking van de regio
Osnabrück. In de Tweede Wereldoorlog richtte de Gestapo zich vooral
op buitenlandse vrouwen en mannen die voor dwangarbeid naar Duitsland
waren gedeporteerd. Vervolgd werd wie zich aan de gedwongen arbeid
onttrok of verzet pleegde tegen racistische discriminatie.
De tentoonstelling gaat over de maatregelen van de Gestapo
tegen vrouwelijke en mannelijke dwangarbeiders. Er kan ook zelfstandig
worden onderzocht wie er door de Gestapo werd vervolgd. De macht van
de Gestapo wordt getoond en de mensen die die macht uitoefenden.
Na de oorlog kwamen de daders er vanaf met lichte straffen. De vervolgden
kregen echter nauwelijks maatschappelijke erkenning en raakten lang in
vergetelheid.
De Herdenkingsplaatsen Gestapokelder en Augustaschacht vormen
een historische eenheid. Op de beide locaties is een gezamenlijke perma
nente tentoonstelling te zien rond het thema ‘Politiegeweld en
dwangarbeid’. De herdenkingsplaatsen kunnen afzonderlijk worden
bezocht, in willekeurige volgorde.

“Waarom [heb je gestolen]? Ik had honger. […]
Hij begon met een zweep op mijn rug te slaan. […]
hij sloeg en sloeg maar door.”
Igor Rudchin
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In het vizier van de Gestapo
De Gestapo Osnabrück vervolgde mensen die tot de politieke oppositie
werden gerekend of niet pasten binnen het racistische wereldbeeld van
de nationaalsocialisten. Het ging vooral om communistische,
sociaaldemocratische en Joodse vrouwen en mannen, aanhangers van
religieuze gemeenschappen zoals de Jehova‘s getuigen, om
homoseksuelen, zogeheten ‘asocialen’ en mensen met beperkingen en
psychische aandoeningen. D
 aarnaast ging het om buitenlandse vrouwen
en mannen. In de regio Osnabrück waren vanaf 1940 vrouwen en mannen
die dwangarbeid verrichten de grootste groep die werd vervolgd.
Aangezien de Duitse oorlogseconomie afhankelijk was van de werkkracht
van deze mensen, strafte de Gestapo alle pogingen om aan deze
dwangarbeid te ontkomen hard af. Het regime vreesde bovendien dat er
opstanden zouden uitbreken onder de vrouwen en mannen die voor
dwangarbeid naar Duitsland waren gedeporteerd. Binnen het
nationaalsocialisme werden ze beschouwd als mindere mensen dan
Duitsers. Om die reden moest de Gestapo eventuele contacten met de
Duitse bevolking voorkomen en vervolgen.

Politieagenten in plaats van rechters
De SS en de politie breidden geleidelijk de bevoegdheden van de Gestapo
uit voor het bestraffen van buitenlandse werkkrachten. Na maart
1940 kon de Gestapo iedereen waarvan gezegd werd dat hij of zij niet goed
werkte of die niet naar zijn of haar werk kwam opsluiten in een
concentratiekamp. Voor geslachtsverkeer met Duitse vrouven konden
Poolse mannen de doodstraf krijgen. In september 1942 stemde de
minister van justitie in met het voorstel van het hoofd van de SS om de
strafvervolging van vrouwen en mannen uit Polen en de Sovjet-Unie over
te laten aan de politie. Daardoor raakten deze mensen de mogelijkheid
kwijt van verdediging voor een rechtbank. Het wetboek van strafrecht zou
voor hen niet meer gelden, zodat de Gestapo ze zo hard mogelijk kon
bestraffen, ter afschrikking. In bijzondere gevallen droeg de Gestapo in
Duitsland werkende mannen en vrouwen uit Polen of de Sovjet-Unie over
aan de rechtbanken. De voorwaarde voor een dergelijke procedure was
dat de doodstraf al bij voorbaat vaststond.
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Rondschrijven van het Reichssicherheitshauptamt (RSHA)

Gedwongen te werken

Verzet

Igor Rudchin werd op 15 mei 1927
geboren in Sebastopol/Krim. Eind 1941
bezette het Duitse leger Simferopol/Krim,
waar het gezin toen woonde. In augustus
1942 werd hij voor dwangarbeid
gedeporteerd naar Duitsland. Hoewel hij
geen kracht meer had en vermagerd was,
moest hij toch zwaar lichamelijk werk
doen voor de Klöckner-fabriek in
Georgsmarienhütte.

In de herfst van 1943 wisten meer
dan 100 krijgsgevangenen uit Osnabrück
te vluchten. Zij werden bij het vluchten
geholpen door Raymond Vinclair en Louis
Bertin, twee Fransen die dwangarbeid
moesten verrichten bij de ‘Reichsbahn’,
de toenmalige Duitse spoorwegen. Een
verklikker verried beiden aan de Gestapo.
Vinclair en Bertin werden meerdere dagen
hier in de kelder van het slot gevangen
gezet en door de Gestapo verhoord.

In december 1943 stal Igor Rudchin
worst bij een slager. Hij werd betrapt door
een voorbijganger en toen overgedragen
aan de Gestapo Osnabrück. Na de
ondervraging werd hij door Gestapofunctionaris Friedrich Kicker mishandeld
met een zweep. Omdat hij probeerde de
zweepslagen te ontwijken, werd ook
Kickers collega, die Rudchin vasthield,
geraakt door de zweep. Woedend
ranselden ze Rudchin nu samen af, tot
hij buiten bewustzijn raakte. Door deze
mishandelingen liep hij blijvende
gehoorschade op. De Gestapo noteerde
op de registerkaart alleen dat Igor
Rudchin een waarschuwing en correctie
had gekregen en op 24 december 1943
uit de gevangenis was ontslagen.

“Het hoofd van de Rijks-SS is
met de minister van justitie van
het Rijk overeengekomen dat de
criminaliteit onder werkende
burgers uit Polen en de SovjetUnie altijd door de politie moet
worden bestreden en dat er alleen
een strafrechtelijke procedure
zal plaatsvinden als de politie van
mening is dat een dergelijke
strafrechtelijke procedure gewenst
is.”

JeanMarie Vinclair ging op zoek naar het
verleden van zijn geëxecuteerde oudoom
en maakte daarover een film voor de
tentoonstelling.

[ LANDESARCHIV NRW | ABTEILUNG
RHEINLAND ]
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[ GEDENKSTÄTTEN GESTAPOKELLER UND
AUGUSTASCHACHT ]

Keldertrap
De trap leidde naar de eigen gevangenis
van de Gestapo en naar andere
kelderruimten. De gevangenen werden
voor ondervragingen ook naar de
kantoren boven gebracht.

Igor Rudchin in december 1941
in Simferopol/Krim. Na de oorlog
ging hij daarheen terug en werkte
vele jaren voor de zeescheepvaart.
Hij trouwde en werd vader van
twee kinderen. Igor Rudchin stierf
in 2017, o
 p 90-jarige leeftijd.
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Raymond Vinclair,
ongedateerd
(vermoedelijk rond 1938)
[ JEAN-MARIE VINCLAIR ]
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De ‘Rijksdagbrandverordening’
van 28 februari 1933
§1
“De artikelen 114, 115, 117, 118,
123, 124 en 153 van de grondwet
van het Duitse Rijk worden tot
nader order opgeschort. Op grond
van deze opschorting zijn
beperkingen toegestaan van de
persoonlijke vrijheid, van het recht
op vrije meningsuiting, inclusief de
persvrijheid en van de vrijheid van
vereniging en vergadering, evenals
ingrepen in het brief-, post-,
telegraafen telefoongeheim,
opdrachten tot h
 uisdoorzoekingen,
beslaglegging op goederen en de
beperking van e
 igendom, ook als
bovengenoemde maatregelen
buiten de voorheen gebruikelijke
wettelijke begrenzingen vallen.”

Dodelijke macht
De nationaalsocialistische machthebbers gaven de Gestapo
bevoegdheden die die van een democratisch politieapparaat ver te boven
gingen. De Gestapo kon niet alleen vervolging instellen en mensen
arresteren, maar kon ook zonder rechterlijk vonnis eigenmachtig
straffen opleggen en voltrekken. Ook het doden van gevangenen lag in
hun macht. Zij konden hun maatregelen uitvoeren zonder rechterlijke
controle. Een van hun belangrijkste vormen van terreur was de ‘Schutz
haft’, een soort voorlopige hechtenis waarmee ze mensen voor
onbepaalde tijd konden opsluiten in een concentratiekamp. Het martelen
van gevangenen werd gebagatelliseerd als ‘strengere ondervraging’.
De macht van de Gestapo ten top was de ‘speciale behandeling’,
wat neerkwam op het doden van gevangenen. Beslissingen over leven en
dood lagen eerder nog bij het hoofdkantoor van de rijksdienst voor de
veiligheid resp. bij het hoofd van de Rijks-SS zelf. In de loop van de
oorlog verschoof deze bevoegdheid stapsgewijs naar de hoofden van de
plaatselijke afdelingen van de Gestapo.
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De ‘Rijksdagbrandverordening’ van 28 februari
1933 vormde een beperking van de grond
rechten. De nationaalsocialisten gebruikten
deze noodverordening om hun heerschappij
verder uit te bouwen. Dit was de wettelijke
basis voor de willekeurige maatregelen van de
Gestapo. Er was geen sprake meer van
onaantastbare persoonlijkheidsrechten.
[ REICHSGESETZBLATT | TEIL 1 |
JAHRGANG 1933 | NR. 17 ]
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Cellencomplex
De gevangenen van de Gestapo zaten
vaak maar een paar d
 agen vast in de
cellen in de kelder van het slot. Daarna
werden ze vrijgelaten of naar een
andere locatie overgebracht en daar
opnieuw gevangen gezet.

De medewerkers van de Gestapo gebruikten
een van de schuilkelders in deze kelder om
gevangenen te ondervragen en te martelen.
Daarbij sloten ze de deuren en vensterluiken, 
om te zorgen dat het geschreeuw van de
mensen die mishandeld werden niet naar
buiten kon doordringen. Op de foto uit 2019
is een vensterluik te zien dat bewaard is
gebleven.
[ GEDENKSTÄTTEN GESTAPOKELLER UND
AUGUSTASCHACHT ]
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Carrière bij de Gestapo
In het voorjaar van 1944 werkten er 34 mannen en 7 vrouwen bij het
bureau van de Gestapo Osnabrück. Bijna tweederde van de mannen was
afkomstig uit andere beroepen en had geen politieopleiding. Velen van
hen hadden voor de oorlog al gesolliciteerd. Later kwamen daar nog
oorlogsinvaliden en ‘Volksduitsers’ uit Oost-Europa bij. Maar eenderde
van de mannen had beroepservaring en was opgeleid tot politieagent.
De meeste oudgedienden bij de politie werden pas laat lid
van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP),
waarschijnlijk uit opportunisme. Veel van de mensen die afkomstig
waren van andere beroepen waren al langer nationaalsocialisten.
Veel functionarissen en medewerkers waren in bezet gebied
betrokken bij interventies van de SS en de politie, waarbij misdaden
1

tegen de burgerbevolking plaatsvonden. Deze mannen kwamen met ruwe
gewoonten terug naar het Duitse Rijk. Als medewerkers van de Gestapo
hadden ze veel vrijheid van handelen. Zo kwam het dat zelfs eenvoudige
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Fritz Rascher,
geboren op 14 mei
1914 in Gera, was
de zoon van een
meester-schilder.
Hij werd op zijn
achttiende lid van
de SS en de
NSDAP. Rascher
studeerde in Jena pedagogiek, psychologie en filosofie. Naast zijn beroep als
leraar op een lagere school werkte hij als
opleider bij het 47e SS-regiment. Daarna
maakte hij vanaf 1941 carrière binnen de
veiligheidspolitie en de veiligheidsdienst
(SD). Eind 1943 kreeg hij de leiding over
de Gestapo Osnabrück, die in 1944 het
Arbeitserziehungslager (AEL) Ohrbeck
oprichtte. Voor hij in januari 1945 werd
overgeplaatst naar Berlijn, werd onder
leiding van Rascher een dwangarbeider
uit de Sovjet-Unie geëxecuteerd in een
loods van het goederenstation van
Osnabrück. In april 1945 verdween de

medewerkers aanbevelingen konden doen over iemands strafmaat.
vader van twee kinderen spoorloos,
nadat hij bij het afscheid nemen van zijn
vrouw het volgende zei: “Ik moet gaan
en keer nooit meer terug”. In 1950 werd
hij door het kantongerecht Gera dood
verklaard, maar volgens zijn dochter
woonde hij in Zuid-Amerika, waar hij
vermoedelijk in het jaar 2000 gestorven is.
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Dienstvertrekken van de Gestapo
De westvleugel van het in 1673 voltooide
slot werd ingericht als paardrijhal.
Van 1937 tot 1938 werd hij voor de
Gestapo omgebouwd tot dienstvertrekken.
Die g
 ebruikte de westvleugel tot 1940
en – na een onderbreking – vanaf 1943,
tot het einde van de oorlog. In 1953
werd in het herstelde bouwwerk de
pedagogische hogeschool van Osnabrück
gehuisvest en vanaf 1973 de universiteit.

De enige bekende groepsfoto van
medewerkers van de Gestapo
Osnabrück, genomen in 1940 of 1941.
De mannen en vrouwen die ook in het
voorjaar van 1944 nog bij het bureau
werkten zijn gemarkeerd.
De medewerkers van de Gestapo
werden vaak afwisselend ingezet
bij verschillende bureaus binnen het
Duitse Rijk en in bezet gebied.
[ NIEDERSÄCHSISCHES LANDESARCHIV |
STANDORT OSNABRÜCK ]
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Fritz Rascher
SS-Hauptsturmführer [kapitein]
Regeringsassessor Hoofd van de
Gestapo Osnabrück.
Niet gedateerde foto (rond 1938)
uit een personeelsdossier van de SS.
[ BUNDESARCHIV | BERLIN ]
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In het net van de Gestapo

Geobserveerde en vervolgde personen
Om overzicht te houden over de mensen die
gezocht, geobserveerd of vervolgd werden,
maakte de Gestapo Osnabrück een
kaartenregister aan. Er zijn in totaal 49.390
van deze registerkaarten uit de jaren 1933 tot
1945 overgeleverd. Meestal werden hierop
persoonsgegevens vermeld, zoals naam,
geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat,
beroep, geloofsrichting en nationaliteit.

In het veld ‘Sachverhalt’ [feitelijke informatie]
noteerde de Gestapo aanvullende informatie.
Daarbij kon het gaan om een opsporingsbevel,
een verdenking, of een gebeurtenis die leidde
tot een waarschuwing of bestraffing.
Bovendien vermeldde de Gestapo door welke
sectie het geval in behandeling was genomen
en of er een dossier over bestond.

Medewerkers van de politie, functionarissen van de NSDAP en
medewerkers en ambtenaren van staatsinstellingen en gemeentelijke
instellingen waren verplicht om met de Gestapo samen te werken. Iedere
man of vrouw kon daarbij zelf beslissen hoever hij of zij wilde gaan.
Om illegale groeperingen te kunnen ontmaskeren en de mensen
daaromheen te kunnen doorlichten, werkte de Gestapo met
‘vertrouwensmensen’ (V-Leute). Deze samenwerking kon zowel ontstaan
op basis van vrijwilligheid als worden afgedwongen door de Gestapo.
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Vertrouwensmensen bespioneerden de mensen uit hun eigen omgeving
en konden op die manier profiteren van het vertrouwen dat de mensen
die bespioneerd werden in hun stelden.
Ook de bevolking hielp de Gestapo bij zijn werkzaamheden.
Wie anderen verklikte door aangifte te doen of verdachtmakingen uit
te spreken, deed dit om allerlei verschillende redenen. Meestal bleven
de vrouwen en mannen die anderen verklikten anoniem en handelden
op eigen initiatief. Zo kwam de Gestapo veel te weten over het privéleven
van mensen, zonder daarvoor zelf in actie te hoeven komen.
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Wehrmacht

Vertrouwens
mensen

Tuchthuizen
Gevangenissen

Politie

Hilde Reinköster werd op
19 juni 1921 geboren in
Insingdorf/district Melle.
Zij werkte als dienstmeisje in
het district Melle, toen zij in
1941 de krijgsgevangene
Joseph Grzeskowiak leerde
kennen. Grzeskowiak was zes
jaar o
 uder dan zij en kwam uit
Działyń/Polen.

Een kleermaker, die ook post
rondbracht, verklikte beiden
bij de lokale afdeling van de
NSDAP. Wilhelm Dröge was in
Altenmelle/district Melle het
plaatselijke hoofd van de
NSDAP. Hij en zijn adjudant
droegen Hilde Reinköster
in december 1941 over aan
de Gestapo Osnabrück.

[ HILDE REINKÖSTER | VERMOEDELIJK 1939 | MECHTHILD JÜSCHKE ]

[ WILHELM DRÖGE, VERMOEDELIJK
ROND 1948. | NIEDERSÄCHSISCHES
LANDESA RCHIV | STANDORT OSNABRÜCK ]
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De Gestapo Osnabrück
maakte in januari 1942 een
registerkaart over Hilde
Reinköster aan. Op 28 april
1942 doodde de Gestapo
Joseph Grzeskowiak in een
bosgebied bij Riemsloh/
district Melle. Hilde
Reinköster ging op 8 august
1942 voor een jaar naar het
concentratiekamp voor
vrouwen in Ravensbrück.
[ NIEDERSÄCHSISCHES LANDES
ARCHIV | STANDORT OSNABRÜCK ]

NSDAP

Informanten
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Verdoezeld en vergeten
Nadat de Duitsers in mei 1945 capituleerden, werd de Gestapo door de
geallieerden tot een criminele organisatie verklaard en werden de
vroegere medewerkers vastgehouden in interneringskampen. Tijdens de
gerechtelijke procedures voor denazificatierechtbanken werd alleen
vervolging ingesteld vanwege lidmaatschap van een criminele
organisatie. Uiteindelijk hoefde slechts een heel klein aantal van hen
voor de rechtbank verantwoording af te leggen voor hun daden.

1

Over het verdere leven van veel mensen die door de Gestapo
Osnabrück werden vervolgd, is niets bekend. Wie naar Duitsland werd
gedeporteerd, keerde vaak uiteindelijk terug naar het eigen land van
herkomst of emigreerde. De vervolgden hadden te lijden onder wat zij
hadden meegemaakt. Vaak zwegen zij erover. Zij die wisten te overleven
kregen maar zelden een schadeloosstelling.
Medewerkers van de universiteit van Osnabrück schonken in
1995 een herdenkingsplaquette voor de binnenplaats van het slot. Hierop
wordt, bij het vroegere bureau van de Gestapo, herinnerd aan hen die
door de Gestapo werden vervolgd. In 2001 nam een burgervereniging, in
samenwerking met de u
 niversiteit, het initiatief tot de Herdenkingsplaats
Gestapokelder.

2
1
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Ongedateerde groepsfoto van de
Gestapo Pardubitz/nu Tsjechische
Republiek, waarop Helmuth Mieth
te zien is in SS-uniform (tweede rij,
zesde van links). De Gestapo Pardubitz
was op 24 juni 1942 betrokken bij de
vernietiging van de plaats Ležáky.
Er werden 34 vrouwen en mannen
doodgeschoten, bijna alle 13 kinderen
die werden afgevoerd werden vermoord.
[ NATIONALGEDENKSTÄTTE LEŽÁKY ]

Helmuth Mieth was van 1937 tot 1945
lid van de Gestapo. Hij was eerst
werkzaam in Osnabrück, maar werd in
1939 overgeplaatst naar het ‘Protecto
raat Bohemen en Moravië’. Tijdens
zijn denazificatieproces beweerde hij
op 9 september 1946 dat hij tijdens de
oorlog had gediend in de Wehrmacht,
het toenmalige Duitse leger. Daarmee
wist hij met succes aan strafvervolging
te ontkomen.
[ NIEDERSÄCHSISCHES LANDESARCHIV |
STANDORT OSNABRÜCK ]
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