

                      

Door Max van den Berg
Begin mei 1943 schreef Therese Mueller, verpleegster in een Duits militair hospitaal, een brief aan haar zoon Ernst,
die als dienstplichtig soldaat van de Duitse weermacht aan het Oostfront was ingezet. In die brief kwam de volgende
passage voor: ‘Ernst doe voorzichtig, ik wil niet als Heldenmoeder huilen om het verlies van mijn zoon.’ De brief werd
onderschept door de censuur en aan de SD doorgegeven. Half mei werd Therese gearresteerd en voor het krijgsgerecht
gesleept. Daar werd geconcludeerd dat Therese haar zoon had opgehitst om te deserteren. Wegens ondermijning van
de weerstand van het Derde Rijk (wehrkraftzersetzung) werd ze ter dood veroordeeld. Dit vonnis werd in hoger beroep
bevestigd. Volgens Hitlers bepaling werden doodvonnissen tegen vrouwen door onthoofding voltrokken. Op 25 mei
1943 maakte een valbijl aan het leven van moeder Therese een einde. Zij was een van de 30.000 leden van de Duitse
weermacht die door een wrede militaire nazi-justitie ter dood werden veroordeeld.
twee belangrijke maatregelen genomen die het democratische karakter
Robert Stamm
-

de Weimar-wetgeving moesten worVan der Lubbe, een
Leidse anarchist, werd in
een schijnproces in Leipzig ter dood veroordeeld
en onthoofd.

verraderlijke activiteiten ter dood veroordeeld en

Helmuth Huber

-

-

Enige voorbeelden:
Karl Schapper werd in 1879 geboren

kerk en ging als geestelijke werken

de onverenigbaarheid van de kerk
met het nationaalsocialisme werd
Karl Schapper,
Duitse verzetsman.



contact met militaire tegenstanders

het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden

Het militaire gerecht

Enige voorbeelden

De rechtsbevoegdheid van de militaire rechtbanken

Bruno Binnenbesel

eventuele oorlogsgebieden en eventueel bezette
-

vreemde zenders en het gehoorde doorvertellen in kerkelijke

Robert Uhrig

buitenland konden deze vonnissen worden omgezet

Datzelfde jaar werd hij gearresteerd en in het tuchthuis van
mer gaf hij het ondergrondse blad Informatie

-

Verscherping terreur in 1939
Hans Leipelt
Duitse weerstandsvermogen (wehrkraftversetzung)

Om deze wet nog extra kracht bij te zetten volgt de

hij af en meldde zich bij de arbeidsdienst en nam als soldaat deel aan
-

een chemiestudie aan de universiveroorzaken achterdocht en wantrouwen binnen
kwam met de antifascisten Marthe
-

De verzetsman H. Leipelt.

-

-

een kankergezwel dat uit het levenskrachtige

Militaire doodseskaders
en onder vernederende omstandigheden voor de

Mocht de oorlog in de eerste twee jaren een zegenrijke veld-



geren van bevelen en natuurlijk het overal geldende beginsel:
-

den gezet en de matrozen het heft in handen namen
angst voor een herhaling werden hier tussen 1940

Nacht und nebel-acties deden tegenstanders van het regiem

Enige voorbeelden
steeds hoger om uiteindelijk in het algemeen in doodstraf te

Wolfgang Nowack
tantieerde hij zich steeds duidelijker van het nazibe-

Enkele voorbeelden
Gustav Stief verloor als 21-jarige soldaat bij gevechten aan het
met een mijnenveger zelf een einde aan de oorlog te
verraadde hem en na zijn arrestatie werd hij in een snelrecht
werd bij de justitie gemeld en Wolfgang moest voor

August Karsten

-

dels waren ook zijn vier vrienden gearresteerd en ook

-

Emil Streiter was orkestdirigent maar moest wegens zijn kritiek

Walter Heinz
Gedenksteen voor Alfred Gail (20 jaar) en zijn twee makkers die
na het einde van de oorlog alsnog werden geëxecuteerd.

en eind 1944 vrijgelaten en bij een strafbewakingseenheid in
Alfred Gail meldde zich als 17-jarige jongen bij de
zich later naar Wenen door te slaan om aldaar aan het illegale

Zij beiden werden met allerlei restant van de marine

De marine, een verhaal apart



gelsen niet af te wachten maar zich zelfstandig door
-

werden ze niet door een militaire rechtbank veroordeeld maar

werden gevangen gezet en wegen desertie voor het

-

-

Opmerkelijke getallen
Gerhardt Engel
hij contacten onderhouden met de Nederlandse

tot de verbazingwekkend lage straf van 2 jaar en 4

6000 burgers werden terechtgesteld

werd hij uit de gevangenis ontslagen en kon hij met

Hitlers bevel viermaal genegeerd
hij begenadigd en zijn veroordeling tot 2 jaar en 4

Proces Stauffenberg uitzonderlijk
zich af te vragen of het nazi-regiem Duitsland niet
-

-

heim en vele anderen besloten om in de zomer toe
-

de stad binnen en drie dagen later volgden de Amerikaanse

-



Genua deed zich iets unieks voor uit de geschiedenis van de
dat de twee als deserteurs zouden worden ingeslo-

Moord op de Schellingwouderdijk

-

van Duitse zijde werd gesteld dat een doodstraf
Terwijl Amsterdam al vijf dagen bevrijdingsfeesten
-

bevond hij zich in een havenverde-

nier zag in dit marsbevel een dreiDe matroos Rainier Beck.

instantie trok hij in bij zijn zuster

verlaten had en in de Amsterdamse Archillesstraat een heime-

hadden geen middelen ter verdediging en na terugtrekking van de rechters bleek het vonnis in 5 minu-

-

nadese legerleiding en die stelde zich in verbinding
de verantwoordelijkheid bij de Duitsers zelf lag en de
joor Pearce kon zijn oren niet geloven maar moest

-

begon het tot de beide mannen door te dringen dat

nen werden aan de dijk gezet en in aanwezigheid van
-



-

-

Voor het Rijksdaggebouw in Berlijn staat een monument ter nagedachtenis aan de 96 door Hitler vermoordde parlementsleden.

Bella Ciao, het lied van de Italiaanse partizanen,
nog steeds populair in dat land.

Herdenkingsmonument voor Duitse deserteurs die naar
Zweden vluchtten.

Straatgevechten in Parijs waar de verzetsbeweging de strijd met
het Duitse bezetting garnizoen aan ging.

Monument In Berlijn ter herinnering aan Duitse burgers die in die
stad Joden hielpen met onderduiken.

Goring op het Rijksdagbrand proces, waar Van der Lubbe ter dood
werd veroordeeld maar tot woede van Hitler 4 communisten wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken werden.



