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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Inventaris van de Belgische dossiers in het archief van de United Nations War Crimes Commission

INVENTARIS VAN DE BELGISCHE DOSSIERS IN HET ARCHIEF VAN DE
UNITED NATIONS WAR CRIMES COMMISSION

1 Freiherr von Hammerstein, Oberfeldkommandant van Brussel: 
executie van gegijzelden te Brussel in januari 1943

2 Schmidt, Obersturmführer en kampcommandant van Breendonk: 
moord, foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden in 1940-1941

3 Pohls, adjunct van de kampcommandant van Breendonk: moord, 
foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden in 1940-1941

4 Leist, adjunct van de kampcommandant van Breendonk: moord, 
foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden, eind 1940-eind 1941

5 Muller, adjunct van de kampcommandant van Breendonk: moord, 
foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden in 1940-1941

6 Bertram, Oberfeldkommandant van Luik: executie van gegijzelden 
te Luik op 4 januari 1943

7 Kirsch, onderofficier in het kamp van Breendonk: moord, foltering 
en internering van burgers in onmenselijke omstandigheden

8 Muller, onderofficier in het kamp van Breendonk: moord, foltering 
en internering van burgers in onmenselijke omstandigheden

9 Walter Obler, voormaan in het kamp van Breendonk: moord, 
foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden, eind 1940-eind 1941

10 Schumacher, bewaker in het kamp van Breendonk: moord, foltering
en internering van burgers in onmenselijke omstandigheden

11 Gunther Edmund Werner von Hammerstein-Equord II, 
Oberfeldkommandant van Brussel: executie van gegijzelden in 
februari-maart 1944

12 Bernhard von Claer, Oberfeldkommandant van Luik: executie van 
gegijzelden van mei 1943 tot begin september 1944
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13 Metzger, onderofficier in de gevangenis van Doornik: foltering van 
burgers

14 von Walther, Oberfeldkommandant van Mons: executie en 
deportatie van gegijzelden in 1942 en 1944

15 Neumann, onderofficier bij de Feldgendarmerie en werkzaam in het
kamp van Beverloo: foltering van burgers in het kamp in 1943

16 Alexander Ernst Hermann von Falkenhausen: bevelen strijdig met 
art. 43-46 van de Conventie van den Haag, deportatie en executie 
van gegijzelden tijdens de bezetting

17 Anoniem, onderluitenant van de Geheime Feldpolizei: foltering van 
gevangenen in de burelen van de GFP te Brussel tijdens de periode
maart-september 1941

18 Hansen, Oberfeldwebel en werkzaam in de gevangenis van Sint-
Gillis: foltering van gevangenen tijdens de periode maart-
september 1941

19 Hans Frank, gouverneur-generaal van Centraal en Zuidoost-Polen 
en 58 andere personen: mishandeling, foltering en moord op 
gevangenen in het concentratiekamp te Majdanek

20 Adolf Hitler en de Duitse regering: medische experimenten en 
massamoord op burgers in Auschwitz-Birkenau over de jaren 1943-
1944

21 Chemilefski of Chmilefski, Hauptsturmführer en commandant van 
het concentratiekamp van Vught: moord op Belgische burgers in 
september 1943

22 I. Schmidt, kampcommandant van Breendonk, en 50 andere 
personen actief in het kamp: moord, diefstal, foltering en 
wreedheden tegen gevangenen

23 Adolf Hitler en de Duitse regering: moord, internering, foltering en 
confiscatie van bezit van burgers

24 Zeven (hoofd)bewakers van de gevangenis van Rheinbach: 
foltering van Belgische burgers over de jaren 1941-1945

25 Hinricher, Oberleutnant bij de marine-artillerie: willekeurige 
arrestaties en moorden op Belgische burgers van juni tot augustus 
1944
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26 von Kamptz, bevelhebber van een SS-groep en Luitenant-Generaal 
bij de politie: deelname aan moorden en folteringen in België vanaf
27 januari 1945

27 Baumann, SS-lid, en Bachinger, Oberleutnant: mishandeling van 
gevangenen in België vanaf augustus 1944

28 Dugben, Oberleutnant van Stalag 10C te Nienburg en diverse 
personeelsleden van de Stalag: moorden en foltering te 
Wolfringhausen, december 1940-februari 1941

29 Adolf Hitler, 26 leden van de Duitse regering,11 leden van het SS-
hoofdkwartier te Berlijn-Branienburg, 18 garnizoensleden van het 
concentratiekamp Buchenwald en diverse leden van de SS-
Totenkopf-Standarte Thüringen: misdrijven in het concentratiekamp
van Buchenwald

30 Otto Röttig, Inspecteur-generaal van de gevangenenkampen in 
Duitsland, Kurt Braun, Rudolf Koch-Erpach en 6 personen werkzaam
in de gevangenis te Görlitz: moorden tussen 25 maart en 8 mei 
1944

31 Adolf Hitler, Goering, von Ribbentrop, von Falkenhausen, Eggert 
Reeder en 8 personen werkzaam bij de Kunstschütz en de 
Einsatzstab Rosenberg: plundering en confiscatie van kunst over de
jaren 1941-1944

32 De directeur en drie personeelsleden van de gevangenis van 
Siegburg: mishandeling van gevangenen

33 Kratz, hoofd van het kamp te Eberstad en Haag (of Hag), bewaker 
in het gelijknamige kamp: onmenselijke behandeling van 
gevangenen (vanaf maart 1944)

34 A. Prause, korporaal: brandstichting te Maffles op 2 september 
1944

35 von Gliszizynsky, Oberleutnant en Ortskommandant van 
Vlamertinge: verkrachting te Vlamertinge op 1 juni 1944

36 Luitenant Colp, hoofd van de Feldgenadermerie te Doornik: 
verminking van een burger te Brasménil op 24 november 1941

37 Hambeck, Oberst van Regiment 991 van Divisie 977: moorden te 
Chapelle à Oye op 3 september 1944

38 Werner Icks, Oberleutnant en Herman Jackel, kapitein uit München: 
moorden te Doornik en Ville-Pommeroeul in september 1944
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39 Alfred Paul Reckzeh, Oberfeldwebel bij de Feldgendarmerie te 
Doornik: internering en foltering van burgers te Doornik, plundering
en confiscatie van hun goederen

40 Gustav Zerfusc en Gottfried Enetz, Feldgendarmerie te Hasselt, en 
Willy Hirschfeld en Ludwig Kaupmann, Feldgendarmerie te Sint-
Truiden: moord te Zepperen op 24 december 1943

41 Kurt Kuhner, SS-soldaat: executie van een Belgisch soldaat te 
Marche en Famenne op 6 september 1944

42 Emiel Schaufeler, majoor en commandant van het 77e 
infanteriebataljon van de Wehrmacht en diverse (onder)officieren 
binnen dit bataljon: moorden, gewelddaden en brandstichting te 
Foret op 6 september 1944

43 Franz Straub (Kriminaldirektor), Helmuth Viets, speciaal agent Max,
Herman Cuypers, Paulsen en Rudolf Rathke: diverse moorden en 
mishandelingen in o.m. Brussel en de regio van leuven

44 Walter Peschges, Karl Schreiner en diverse andere Duitse 
militairen: moorden en vernieling van eigendommen te Goegnies-
Chaussée op 3 september 1944

45 Alexander Moeckel, majoor-commandant van bataljon Stab III JR 
517, en Arthur Hohenberg, geneesheer bij dit bataljon: misdrijven 
te Virelles-lez-Chimay eind mei-begin juni 1940

46 Hildebrecht, hoofd van de Feldgendarmerie te Vielsalm en zes 
leden van deze eenheid: diverse misdrijven tijdens de zomer van 
1944

47 Bernhard Hartl, Reichbankoffassistant: moord op een Belg te 
Bertrix op 4 maart 1944

48 Flint, Oberleutenant van het 438e grenadiersregiment en Edwig 
Schepper, soldaat in dit regiment: betrokkenheid bij moorden te 
Quevaucamps op 4 september 1944

49 Diverse leden van de Gestapo/Sipo betrokken bij moorden in o.m. 
Bande, Bourcy en Noville (Luxemburg) rond 24 december 1944

50 Ewald Morgenstern, luitenant: executie van een Belg en een Pool te
Havré op 2 september 1944

51 Rotwanger, luitenant van een SS-eenheid: gijzelneming te Forrières
op 7 januari 195
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52 Bauer, luitenant van een SS-divisie: executie van een Belgisch 
krijgsgevangene te Marche en Famenne op 6 september 1944

53 Vijf personen van de Geheime Feldpolizei, Kreiskommandatur en 
gevangenis te Charleroi: foltering, internering in onmenselijke 
omstandigheden en confiscatie van bezit

54 Engelmann, luitenant bij de Gestapo te Bergen: verkrachting te 
Bergen in december 1944

55 Edgard Ruppers, Oberfeldwebel bij de Feldgendarmerie te Frasnes: 
verwonding van een burger

56 Drischer, majoor en commandant van een munitiedepot te Boussu:
vernieling van eigendommen op 2 september 1944

57 Schuster, Schulz en Reingold, commandanten in bataljon 623 en 
Walter Lachmann, chauffeur: moord op vijf Belgische burgers te 
Petit-Enghien op 3 september 1944

58 Diverse officieren en soldaten van de Leibstandarte Adolf Hitler, 
eerste divisie Panzergrenadiere: massamoord op minstens honderd
personen te Stavelot, 19-20 december 1944

59 Diverse officieren en soldaten van de 4e compagnie van 
Wehrmacht-bataljon 771: verwoestingen, schending van de regels 
van het Rode Kruis en mishandeling van gewonden of 
krijgsgevangenen te Foret op 6 september 1944

60 Hesselschwerdt, Oberfeldwebel: brandstichting en verwoesting van
eigendom te Chièvres op 2 september 1944

61 Klerberger, SS-Obersturmführer: moord op vijf burgers en executie 
van een gegijzelde te Esneux, eind augustus-begin september 
1944

62 Hans Mevissen en Fritz Stender: betrokkenheid bij de moord op drie
Belgische burgers en brandstichting van huizen te Rouillon, Hun, 
Warnant en Rivière op 4-5 september 1944

63 Franz Brushewitz, FLAK-Oberfeldwebel, en Willy Reineck, FLAK-
brigadier: mishandeling van een Belgisch burger te Arsimont in juli 
1942

64 Diverse officieren en soldaten van de 1ste divisie van SS-
Panzergrenadiere en het 1ste SS-verkenningsbataljon: moord op 
diverse burgers te Renardmont en Stavelot op 19-20 december 
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65 Luitenant Bauer van het 497ste infanterieregiment en vier 
ondergeschikten (Schulz, Gerold, Schlee, Schurz): moord op twee 
burgers te Sars-La-Bruyère op 4-5 september 1944

66 Wadebach, commandant van het strafkamp Rheinische Zellwoll 
A.G. te Siegburg en 12 ondergeschikten: internering van burgers in 
onmenselijke omstandigheden en moord op drie gevangenen 
tijdens de oorlog

67 Peter Werner en Hans Muller, hoofden van de Organisation Todt bij 
de firma Wiener & Trachter te Hingzen: foltering van burgers in 
1943

68 Herman Stiertz en Fritz Kelner, hoofden van de Organisation Todt 
bij de firma Wiener & Trachter te Hamme: foltering van burgers in 
1943

69 Willem Custermann, eigenaar van een steenbakkerij te Freiburg: 
foltering van burgers in 1943

70 Brauns, kampleider te Ilsenburg: foltering van burgers in 1943

71 Philippe Worn, bakker te Frankfurt-am-Main: foltering van burgers 
in 1941

72 Rudolf Rolf: foltering van burgers te Bielefeld in 1943

73 Albert Schefler, landbouwer te Meissnesrode: mishandeling van 
krijgsgevangenen in 1941

74 Weiss, SS-Sturmführer en kampcommandant van Neuengamme, en
46 officieren en bewakers uit het gelijknamige kamp: moord en 
internering van burgers in onmenselijke omstandigheden over de 
jaren 1940-1944

75 Kremer, onderofficier in het kamp van Gievenbeck en een 
anonieme dokter in datzelfde kamp: foltering van burgers op 27 
maart 1945

76 Georg Rosendael of Rosenthal: moord op een kind te Mont-sur-
Marchienne op 9 april 1941

77 Robert Reickel, onderofficier en een aantal soldaten: moord op vijf 
burgers te Petit Enghien op 3 september 1944

78 Fritz Sokel, commandant van het kamp van Kalha, en zes 
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kampleden: moord op honderden burgers in het gelijknamige kamp
over de jaren 1944-1945

79 Een groep van 32 soldaten: moord op 13 burgers, plundering en 
brandstichting te Anhée op 4 september 1944

80 Diverse soldaten uit de 32e Companie, Xve divisie van het 
Afrikakorps: moord op 3 burgers en brandstichting in 114 woningen
te Saint-Léger op 5 september 1944

81 Negen personen (gestapoleden, officieren of Feldwebels): 
mishandeling van krijgsgevangenen te Limburg-Lahn en 
Herschbach bei Selters

82 Henri Jung, industrieel te Sythen: mishandeling van 
krijgsgevangenen

83 Jull Giulues, uitbater van een cementfabriek te Schwanebeek: 
foltering van burgers in december 1944

84 Vijf SS-leden van het concentratiekamp te Mainz: moord en 
internering van burgers in onmenselijke omstandigheden over de 
jaren 1943-1945

85 Scheun, commandant van het kamp van Wattenburg bij Potsdam: 
foltering van burgers in 1944

86 Stepelman en Petenhausen, SS-ers en bevelhebbers van de 
cokeovens te Gneisenau: mishandeling van krijgsgevangenen over 
de jaren 1940-1945

87 Breitvinger, gevangenisbewaker te Oberderdingen: foltering van 
burgers in 1944

88 Karl Sulberg, architect in de chemiefabriek te Margels: foltering van
burgers in 1943-1944

89 Philip Müller: foltering van burgers in KDF Stadt in 1943-1944

90 Felix Jemclaude, commandant van het kamp bij de Erla-fabrieken te
Chemnitz: foltering van burgers in 1943

91 Elbrecht, de directeur en 12 personeelsleden van de gevangenis te 
Ziegenhain: foltering van burgers en internering in onmenselijke 
omstandigheden tussen 1942 en 1945

92 Rippes, Zwin en Stanneker: foltering van burgers in de fabriek 
Büssing-Nag te Braunschweig in 1944
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93 Kümmel, lid van de Organisation Todt: foltering van burgers te 
Alten Essen in 1943-1944

94 Lopfer, directeur van de gevangenis van Wolfenbüttel en 35 
personeelsleden: foltering van burgers en internering in 
onmenselijke omstandigheden over de jaren 1940-1945

95 Heinrich Himmler, diens stafmedewerkers, de kommandant en het 
bewakingspersoneel van het concentratiekamp van Dachau: moord
en foltering van Belgische politieke gevangenen, medische 
experimenten op mensen

96 Lubeck of Nubeck, commandant van het concentratiekamp van 
Neu-Kamerun te Halberstadt: foltering van burgers in 1944

97 Fichmeyer, kampleider van de Auto-Union fabrieken te Zwickau: 
foltering van burgers in 1943

98 von Mele en von Sturdt, hoofden van Einsatgruppe L van de 
gestapo: moord en foltering van burgers te Houffalize op 23-25 
december 1944

99 Weichsel: foltering van burgers en vernieling van eigendom te 
Tavigny op 12-15 januari 1945

100 Julius Schoeffer, onderofficier: moord op een Belgisch burger te 
Bande op 14 juni 1942

101 SS Panzerdivision Hohenstaufen: moord en foltering van een 
Belgisch burger te Jevigne op 20-21 december 1944

102 Herman Bussenschutt, lid van de Gestapo: plundering en 
verwoesting van eigendom te Couvin in juli 1944

103 Majoor Corneille, bevelhebber van de batterij 1240 van de 
kustverdediging, en zeven ondergeschikten:moord op vier leden 
van de Witte Brigade te Oostduinkerke op 8 september 1944

104 Hauptmann Hoffmann en Ortsgruppenleiter Könneke van het kamp 
Elwerath-Nienhagen: moord op twee arbeiders (waaronder een 
Belg) op 11 april 1944

105 Horst Müller: foltering van burgers in het Arbeitscommando te 
Ostenrode (Harz) in februari 1945

106 Wendel, commandant van het kamp van Kaisergarten bij Solingen, 
en drie medewerkers: foltering van burgers in 1944-1945
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107 De commandant van het kamp van Duisburg (Lager Dora II) en 
Schumacher, het nazihoofd in dit kamp: foltering van een Belgisch 
burger in augustus 1944

108 Nikolai, Hendrich en Charles Auguste Schnoeck: moord, foltering en
deportatie van Belgische burgers te Jalhay-Surister op 22-23 
oktober 1944

109 Onderofficier Emiel Billemans of Bellman en 68 andere personen: 
moord en foltering van drie Belgen te Sint-Andries en Varsenare (bij
Brugge) op 4 september 1944

110 Oberleutnant Giesen, hoofd van de Feldgendarmerie van Aarlen: 
moord op een Belgisch burger te Cugnon-Mortehan op 12 augustus
1944

111 Ruthl, commandant van het kamp van Krefeld en de niet nader 
genoemde bevelhebber van het kamp van Rheydt: foltering van 
burgers in 1943

112 Hem Heimduck, landbouwer te Westenbocken: slechte behandeling
van een krijgsgevangene in 1942

113 Lore, bewaker in de gevangenis van Sigburg, en S.S. Drunnel, 
hoofd van het kamp van Oberg-Glenne: foltering van burgers

114 Majoor Schultz: moord op vier Belgische burgers te Banneux op 5 
september 1944

115 Kirchdorfer, Obersturmführer en commandant van het kamp van 
Woippy, en de SS-officieren in dit kamp: internering van burgers in 
onmenselijke omstandigheden in 1944

116 Onderofficier Fuchs en een onbekende Hauptfeldwebel: verwonding
en onmenselijke behandeling van krijgsgevangenen op de weg van 
Graudenz naar Hammerstein op 18 januari 1945

117 Willy Hirschfeld (of Hirschfelt), commandant van de 
Feldgendarmerie te Sint-Truiden en Ludwig Kaufman(n): moord op 
een Belgisch burger te Zeppen op 24 december 1943

118 L. Prause en een andere, onbekende soldaat: brandstichting te 
Maffles op 2 september 1944

119 Kolonel Schlee, bevelhebber van het 437ste infanterieregiment en 
drie ondergeschikten: moorden en gijzelneming van burgers te 
Sars-la-Bruyère op 4-5 september 1944
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120 Marinus Drent, Sturman SS: moord op een Belgisch burger te Asse 
op 3 september 1944

121 Karl Haag, directeur van het penitentiair centrum van de citadel 
van Luik, en Leo Mennicken, Feldgendarm: moord op 22 Belgen op 
4 september 1944, foltering en mishandeling van gevangenen in 
de citadel van Luik tijdens de bezetting

122 Vijf officieren van de Leibstandart SS Adolf Hitler: plundering en 
vernieling van eigendom te Bierwart op 5 september 1944

123 Burkhaus, Obersturmführer en hoofd van Feldpost nr. 11707 en 
diverse leden van deze post: verkrachting van een Belgische vrouw
te Falmignoul

124 Zeven SS-leden: plundering van hotel Château d'Ardennes te 
Houyet op 4 september 1944

125 Tuschman, Feldwebel bij het 10de Sicherungsregiment: slagen en 
verwondingen aan NMBS-agenten te Eigenbrakel op 3 en 6 
augustus 1944

126 Martin Schwaebe, Gauamtsleiter: plundering te Robertville 
(Malmédy) op 1 september 1944

127 Kacha, Kommandolid in Stalag 13C te Hammelburg: mishandeling 
van krijgsgevangenen

128 Kranefeld, hoofd van de firma Deilman te Wernigrode: foltering van
een dwangarbeider

129 Roth, hoofd van het kamp van Essen, en Willy Göbel, adjudant-
hoofd: foltering van geïnterneerden in 1944-1945

130 Alfred Weber, opzichter in de fabriek Julius Kohler te Limbach: 
foltering van dwangarbeiders over de jaren 1943-1945

131 Vik Klaus: mishandeling van krijgsgevangenen te bockel over de 
jaren 1940-1945

132 Richard Gellinck, hoofdarbeider in de fabrieken van Magdeburg: 
foltering van burgers in 1944

133 Leiding en bestuur van het kamp van Niederooden: internering van 
burgers in onmenselijke omstandigheden, juni-oktober 1944

134 Vogelbein en Rockfort, bewakers van de fabriek Damag te Essau: 
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foltering van burgers, oktober 1944-maart 1945

135 Pauwel Koch, opzichter van de cokesovens Adolphe Willekens te 
Oker am Harz: mishandeling van burgers, december 1944-april 
1945

136 Emile Theuring: foltering van een burger te Halle

137 De commandant, officieren en soldaten van Dienststelle Feldpost L 
13353: vernieling van eigendom en historische monumenten te 
Bauffe op 2 september 1944

138 Majoor Holenia, bataljoncommandant: moord op twee Belgen te 
Gedinne op 5 september 1944

139 Epsom, commandant van het kamp van Schandelah 
(Braunschweig), en negen personen verbonden met dit kamp: 
terrorisme, foltering, uithongering en internering in onmenselijke 
omstandigheden van burgers in 1944-1945

140 Adolf Hitler en dertien personen uit diens regering: deportatie en 
dwangarbeid van burgers vanaf 1942

141 Vijf officieren uit de eerste compagnie van het 669ste bataljon: 
moorden, folteringen en XXX te Villers St.-Gertrude, Burnontige, 
Ferrières en Werbomont van 29 augustus tot 7 september 1944

142 Het hoofd van de Gestapo te Malmédy: pogingen tot 
denationalisatie, arbitraire verbanning en inbreuken op de regels 
van het volkerenrecht en de conventie van Den Haag van juni 1940
tot maart 1943

143 Tien personen uit de generale staf van het vliegveld te Florennes: 
foltering, massadeportatie en internering in onmenselijke 
omstandigheden van burgers uit Cerfontaine, Senzeilles en 
Charleroi in 1944

144 H. Kollmann, Hauptsturmführer en diverse militairen uit diens SS-
eenheid: moord op burgers, brandstichting, arbitraire arrestaties en
mishandeling van burgers te Amay op 3-4 september 1944

145 Eduard Strauch, Obersturmbahnführer, en Arthur Lucke, leden van 
de Gestapo te Luik: moord op drie burgers in de citadel van Luik, 
eind augustus 1944

146 Feldwebel German: mishandeling van krijgsgevangenen te Worms, 
februari-maart 1945
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147 Marcus Traegher, Oberfeldwebel verbonden aan de 
Feldgendarmerie te Charleroi: moord, foltering en internering in 
onmenselijke omstandigheden van burgers, plundering en 
confiscatie van bezit te Charleroi in 1943- 1944 en moord op een 
burger in Saint-Remy op 22 juni 1944

148 Guy Pourrain, lid van de NSKK, en Paul Weise, officier: moord op 
een burger te Geraardsbergen op 5 september 1943

149 Rentsch, Obersturmbanführer en hoofd van de Gestapo te 
Hannover, en 48 bewakers van het kamp van Lande-Weser: moord 
en foltering van burgers over de jaren 1942-1945

150 De commandant, de officieren, de bewakers en de SS-soldaten van 
het concentratiekamp van Mauthausen: moord, foltering en 
mishandeling van Belgische burgers vanaf 1942

151 De commandant, de bewakers en de SS-soldaten van het 
concentratiekamp van Nordhausen-Dora: moord en foltering van 
Belgische burgers over de jaren 1940-1945

152 Een onbekende kolonel, officieren en SS-soldaten van diverse 
regimenten en Willy Jobst, SS-soldaat: verkrachting en gedwongen 
prostitutie van vrouwen te Faulx-les-Tombes in de nacht van 4 op 5 
september 1944

153 De directie en de bewakers van het kamp van Rollwald: internering 
van burgers in onmenselijke omstandigheden in 1944-1945

154 De directie en het personeel van het kamp van Merkel te 
Gelsenkirchen: foltering en internering van burgers in onmenselijke
omstandigheden in 1943-1945

155 Adolf Weiss, commandant van het kamp van Waldlager-Muhldorf, 
en Hauptmann Willi Braun: moord en foltering van politieke 
gevangenen in 1944-1945

156 Vijf Duitse officieren en een soldaat: moorden, executie van 
gegijzelden, plunderingen en vernieling van eigendom te Herstal 
en Rabozée op 5-7 september 1944

157 Fritz Brauntmayer, Wakter Straube, Blaasberg, Bolf Herzog en Fritz 
Muller: moord en foltering van diverse burgers te Brussel over de 
jaren 1940-1944

158 Erben, beenhouwer te Spindelmühle: mishandeling van 
krijgsgevangenen in 1940-1941
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159 Georges Weisminger, bewaker in het Zuchthaus van Ludwigsburg: 
moord en foltering van burgers te Oberderdingen in de jaren 1943-
1945

160 Windek, Laufenberg en Vandenbrikenbeul: foltering van burgers 
langs het traject van Siegburg naar Bautzen op 18-24 september 
1944

161 Paul Wingler, verpleger in de fabriek Quoler te Limbach: foltering 
van Belgische burgers tijdens de winter van 1944-1945

162 Reuter, Hauptmann van de 5de compagnie van Landesschutz 216 
te Schlossberg: inzet van krijgsgevangenen voor niet toegelaten 
werkzaamheden te Schaki in 1945

163 Karel Paulomat en Heins Becker: moord op een Belgisch 
krijgsgevangene en mishandeling van krijgsgevangenen te 
Schlossberg op 25 oktober 1943

164 387 personen werkzaam in het concentratiekamp te Buchenwald: 
moord en foltering van talloze (Belgische) politieke gevangenen 
over de jaren 1938-1945

165 Zeven Duitse officieren: moord op een Belgisch burger te Aulnois 
op 3 september 1944

166 Generaal Eggert Reeder: executie van gegijzelden, deportatie van 
burgers en machtsmisbruik tijdens de bezetting te Brussel over de 
jaren 1940-1944

167 Generaal von Falkenhausen: deportatie en executie van 
gegijzelden, deportatie van Belgische mannen en vrouwen voor 
dwangarbeid te Brussel over de jaren 1940-1944

168 Zeven personen uit de Militärverwaltungsoberrat en elf leden van 
de Gestapo te Brussel en de OFK's van Brussel, Gent en Luik: 
executie van gegijzelden te Brussel over de jaren 1940-1944

169 Gérard Kling, SS-Untersturmführer, en Jakob Mauss, SS-
Sturmscharführer: foltering van burgers en diefstal in Ronse, Gent 
en het kamp van Breendonk vanaf december 1942

170 Hermann Keller, SS-Oberrottenführer: moord en foltering van 
Belgische burgers en exorbitante opeisingen in het 
concentratiekamp van Dachau over de jaren 1941-1944

171 Richter, Ruppert, Scholtz, Trinkels en Wagner, werkzaam in het 
concentratiekamp van Dachau: moord en foltering van diverse 
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burgers over de jaren 1940-1945

172 Oscar Schatt en vier andere personen werkzaam in het 
concentratiekamp van Dachau: foltering van burgers van 19 juni 
1942 tot 29 april 1945

173 Swartz, Sturmführer van het concentratiekamp van Dachau: moord
en foltering van burgers over de jaren 1940-1945

174 Martin Weiss, commandant van het concentratiekamp van Dachau 
en zeven andere stafleden/officieren: moord en foltering van 
burgers vanaf 1943

175 von Eisfeld, Sturmbanführer en commandant van het 
concentratiekamp van Dachau, zes officieren en Prof. Breuer, 
psychiater: moord en foltering van burgers sinds 1943

176 Heinrich Dingler en Alphonse Schulze: moord op een 
gepensioneerd majoor uit Brussel in het kamp van Dachau, eind 
maart 1945

177 Baumgartner, Hauptsturmführer, twee officieren en zes 
geneesheren in het concentratiekamp van Dachau: moord en 
foltering van burgers over de jaren 1940-1945

178 Oberleutnant Gross en luitenant Wittman: moord op een burger en 
brandstichting in twintig huizen te Grandmenil op 5 september 
1944

179 Conrad Brienbrieken, soldaat: moord op een dertienjarige jongen te
Lathuy op 19 mei 1944

180 Majoor Sormenleiter en twaalf andere personen: oorlogsmisdaden 
(moorden) te Montgauthier (Dinant) op 20 september 1943

181 Vier officieren en diverse soldaten van de Nachschuppe SS, Six 
Abteilung: moord op een burger, brandstichting in drie hoeven en 
diefstal van vee te Dolembreux op 5-7 september 1944

182 Twaalf personen, werkzaam in of verbonden aan de gevangenis 
van Hagen zijn de kommando's: mishandeling en foltering van 
burgers, internering van burgers in onmenselijke omstandigheden 
tussen 1942 en 1945

183 De commandant, de bewakers, de SS-soldaten en diverse personen
werkzaam in het concentratiekamp van Belsen: moord en foltering 
van burgers over de jaren 1940-1945
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184 De commandant, de bewakers, de SS-soldaten en diverse personen
actief in het concentratiekamp van neuengamme: moord en 
foltering van burgers en internering van burgers in 
mensonwaardige omstandigheden over de jaren 1940-1945

185 De commandant en het personeel van het concentratiekamp van 
Ravensbrück: moord en foltering van burgers over de jaren 1940-
1945

186 De commandant en het personeel van het concentratiekamp van 
Sachsenhausen-Oranienburg: moord en foltering van burgers, 
internering van burgers in onmenselijke omstandigheden over de 
jaren 1940-1945

187 De commandant en het personeel van het concentratiekamp van 
Sachsenhausen: moord en foltering van burgers over de jaren 
1940-1945

188 De commandant(en), de officieren, de bewakers en de SS-soldaten 
van het concentratiekamp van Gross-Rosen: moord en foltering van
burgers, internering van burgers in onmenselijke omstandigheden 
over de jaren 1940-1945

189 De commandant, de bewakers en de SS-soldaten van het kamp van
Duisburg: moord en foltering van burgers over de jaren 1940-1945

190 Vijf personen (Feldwebels en (onder)officieren) van de Geheime 
Feldpolizei: foltering van burgers te Kortrijk, Gent, Ronse en Brugge
over de jaren 1942-1944

191 Pieter Walter, onderofficier: moord op een burger te Brustem op 11 
juli 1944

192 Maarschalk Model, generaal Eugen Muller en majoor Schoeffel: 
diefstal en plundering te Chaudfontaine begin september 1944

193 Dr. Canaries, Standartenführer, en Ehlers, Obersturmbannführer: 
moord en foltering van burgers in het kamp van Breendonk over de
jaren 1940-1944

194 Zeven Hongaarse en Roemeense SS-bewakers en vijf 
Arbeitsführers in het kamp van Breendonk: moord en foltering van 
burgers over de jaren 1940-1944

195 Franz Dubbel, adjudant: moord op een burger te Perwez op 3 
september 1944

196 Richard Dilger, kapitein van de 23ste Uhland, en Alois Bach (zelfde 
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eenheid): mishandeling van een Belgisch echtpaar te Harbaco 
(Frankrijk) in mei 1940

197 Hauptsturmführer Werner en diverse militairen: moord op twee 
burgers te Mesnil-Sainte-Blaise op 5-6 september 1944

198 Richard Schnoor, Stabfeldwebel, en twee andere personen: moord 
op vier Belgen, foltering en diefstal te Stavelot over de periode 
maart 1943-september 1944

199 Kolonel Porchi (of Parchi), Bernhard Kemper en Robert Frische: 
diefstal te Monceau sur Sambre in de nacht van 2 op 3 september 
1944

200 De Oberfeldkommandant van Luik in juli 1944 en een onbekend 
aantal soldaten: moord op 5 burgers, willekeurige arrestatie en 
deportatie van een hondertal personen en diefstal te Werpin, Soy, 
Ferai-Chêne, Menille, Trinal en Wy op 20 en 26 juli 1944

201 Kottman (majoor of kolonel): executie van zes personen te 
Elsenborn-Kalterherberg op 10 september 1944

202 Bellitz, Duits douanier, en een collega-douanier: mishandeling, 
diefstal en moordpoging op twee Belgische burgers te Peruwelz op 
29 mei 1943 en te Bon-Secours op 3 juni 1943

203 Hermann, bewaker van het kamp van Neuengamme: foltering van 
Belgische burgers over de jaren 1940-1945

204 Schramme, SS-Hauptman: moord en foltering van burgers te 
Neuengamme van juli 1943 tot 1945

205 Graaf von Bassweitz-Behr, SS-Generaal en verantwoordelijke voor 
de concentratiekampen in Noord-Duitsland, Pauli en Thumann, 
commandanten van het kamp van Neuengamme: o.a. moorden, 
executie van gegijzelden, foltering, uithongering, internering van 
burgers in onmenselijke omstandigheden, dwangarbeid van 
burgers voor militaire doeleinden, mishandeling van gewonden en 
krijgsgevangenen in en rond Neuengamme over de jaren 1940-
1945

206 Hans, bewaker in het concentratiekamp van Neuengamme: moord 
en foltering van burgers in 1944

207 Franke, Uhlmann en Neumann, militairen in het concentratiekamp 
van Neuengamme: moord en foltering van burgers in 1942

208 Johann Kick, Untersturmführer, hoofd van de Gestapo en het 
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politiek departement in het concentratiekamp van Dachau, en 
twaalf medewerkers: moord en foltering van burgers over de jaren 
1940-1945

209 Beck, SS-Sturmführer en 24 andere personen (hoofdzakelijk 
Gestapoleden uit München): moord en foltering van burgers in het 
concentratiekamp van Dachau over de jaren 1940-1945

210 Majoor Max (von) Miller: diefstal en plundering in het kasteel van 
Baron de Pitteurs te Ordingen in mei 1940

211 Achttien leden van de Feldgendarmerie, twee bewakers uit de 
gevangenis van Aarlen en vier Gestapoleden: moorden, executie 
van gegijzelden en deportatie van 44 burgers in Aarlen en 
omgeving op 24-25 augustus en 1-3 september 1944

212 Twee officieren, een Feldgendarm en een onbekend aantal SS-
soldaten: moord op 13 burgers, foltering en willekeurige 
brandstichting te Sohan-Pepinster en Theux op 5-6 september 
1944

213 Hubert Dick, SS-Obersturmführer, Hans Cuyrin (of Ceyrim) en een 
onbekend aantal SS-soldaten: moord op 9 burgers, plundering en 
brandstichting in 28 woningen te Verdenne op 6 september 1944

214 Ruhe, kampcommandant te Brugge, een divisiegeneraal en vier 
officieren: moord op drie burgers te Beernem op 5-6 september 
1944 en moord op twee burgers te Oedelem op 9 september 1944

215 31 personen van het (leidingevend) personeel in het 
concentratiekamp van Flossenburg: moord en foltering van burgers
over de jaren 1940-1945

216 Zes personen werkzaam in het concentratiekamp van Flossenburg: 
foltering van burgers in december 1944 en in 1945

217 Zes personen werkzaam in het concentratiekamp van Flossenburg: 
moord, foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden in februari-maart 1945

218 Feldwebel Blass, inspecteur bij de Geheime Feldpolizei: foltering 
van burgers in het concentratiekamp van Flossenburg in februari-
maart 1945

219 Vier personen werkzaam in het concentratiekamp van Flossenburg:
moord, foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden over de jaren 1943-1945
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220 Max Korgl, Aumeier en Egon Zill, commandanten in het 
concentratiekamp van Flossenburg: moord, foltering en internering 
van burgers in onmenselijke omstandigheden in 1943

221 Groep van meer dan 100 personen in diverse échelons van het 
bezettingsapparaat in België (Sipo, S.D., Feldpolizei, enz.): moord, 
foltering, onmenselijke behandeling, arbitraire arrestatie en 
plundering van duizenden Belgen in diverse steden en dorpen 
tijdens de bezetting

222 Erich Holm, SS-Oberscharführer en leider van afdeling IV B binnen 
de Gestapo te Antwerpen: foltering van burgers te Antwerpen in 
1942-1943

223 R. Lander, onderofficier bij het Duitse Rode kruis: moord op zeven 
Belgische burgers te Termonde op 4 september 1944

224 Hermann, bewaker van het kamp van Neuengamme: moord en 
foltering van Belgische burgers over de jaren 1940-1945 (dubbel 
van nr. 203)

225 Schramme, SS-Hauptman: moord en foltering van burgers te 
Neuengamme van juli 1943 tot 1945 (dubbel van nr. 204)

226 Franke, Uhlmann en Neumann, militairen in het concentratiekamp 
van Neuengamme: moord en foltering van burgers in 1942 (dubbel 
van nr. 207)

227 Hans, bewaker in het concentratiekamp van Neuengamme: moord 
en foltering van burgers in 1944 (dubbel van nr. 206)

228 Negen officieren en personen werkzaam in het concentratiekamp 
van Neuengamme: moord en foltering van burgers over de jaren 
1940-1945

229 Zeitler, SS-commandant binnen het concentratiekamp van 
Mauthausen: moord en foltering van burgers in 1943-1944

230 Zes personen werkzaam in het concentratiekamp van Mauthausen:
moord en foltering van burgers van mei 1942 tot mei 1945

231 Frans Krüger, Hauptmann: diefstal en plundering te Forges op 29 
mei 1940

232 Rentsch, Obersturmbanführer en hoofd van de Gestapo te 
Hannover, en 42 personen werkzaam in het kamp van Lande-
Weser: moord, foltering en uithongering van burgers over de jaren 
1943-1945
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233 Franz Ziereis, commandant van het concentratiekamp van 
Mauthausen, en vier officieren werkzaam in dit kamp: moord en 
foltering van burgers over de jaren 1940-1945

234 I. Ettluyer, commandant van het concentratiekamp van 
Mauthausen, en vier andere officieren/commandanten: moord en 
foltering van burgers over de jaren 1940-1945

235 De Commandoführer van de steengroeve van Mauthausen: moord 
en foltering van burgers van april 1943 tot april 1945

236 SS-Oberscharführer Pleisner, twee officieren en drie dokters: moord
en foltering van burgers te Gusen-Mauthausen vanaf februari 1941

237 Het hoofd van blok nr. 14 in het concentratiekamp van Mauthausen
en kampchef Bachmayer: moord en foltering van burgers vanaf 
1942

238 De hoofden van blok nr. 16 en nr. 19 in het concentratiekamp van 
Mauthausen en SS-adjudant Backmeyer: moord en foltering van 
burgers vanaf 5 september 1942

239 Hermans, bewaker in het concentratiekamp van Mauthausen: 
foltering van burgers vanaf 2 mei 1945

240 Feldgendarme Hilpert: moord op eeb joods burger, foltering en 
deportatie van burgers te Antwerpen op 22 oktober 1942

241 Oswald Tittel, SS-Rottenführer, en Willy Jobst (of Jabst), vertaler uit 
Frankrijk: moord op burgers te Méan op 4 september 1944

242 Diverse Feldgendarmen uit de SS-divisie Adolf Hitler en vier SS-
officieren: moord op burgers te Méan op 4 september 1944

243 Acht Duitse officieren: moord op twee Belgische burgers en 
verwonding van burgers te Quévy-le-Grand op 3 september 1944

244 Dallmer, Oberleutnant en commandant van de gevangenis van 
Graudenz, en vier andere officieren: moord, foltering en internering
van burgers in onmenselijke omstandgheden

245 Majoor Boeme en luitenant-kolonel Muller: moord op twee burgers 
te Angleur op 14-16 mei 1940

246 Hugo Wolff, SS-Unterscharführer, en SS'er Fritz Thaeler: moord op 
een Belgisch burger te Noorbeck (Nederland) op 3 september 1944
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247 De hoofden van blok nr. 9 en blok nr. 23 in het concentratiekamp 
van Flossenburg: moord en foltering van burgers van 20 januari tot 
10 maart 1945

248 Karl Orth, dokter in het concentratiekamp van Esterwegen 
(Papenburg), de commandant en alle bewakers van dit kamp: 
moord, foltering, verkrachting en internering van burgers in 
onmenselijke omstandigheden over de jaren 1940-1944

249 De generale staf en het personeel in het kamp van Mechelen: 
foltering, deportatie en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden en confiscatie van bezit, van juli 1942 tot 
september 1944

250 De directeur, de verplegers, het keukenpersoneel en het hoofd van 
de bewakers in de strafinrichting van Ebrach: moord en foltering 
van burgers, van augustus 1944 tot januari 1945

251 De commandant van de kampen te Schwechat, Florisdorf en 
Mödling, alsook de rapport-Führer van de kampen van Florisdorf en 
Mödling: moord en foltering van burgers vanaf 1944

252 Fritsch, Hauptsturmführer en commandant van het kamp van 
Ellrich, tien officieren en alle bewakers in het gelijknamige kamp: 
moord, foltering en uithongering en internering van burgers in 
onmenselijke omstandigheden in 1944-1945

253 Officieren Werther en Walter Rumpf: plundering van de woning in 
de avenue Fonsny 41 te Brussel op 3 september 1944

254 Untersturmführer von Ditfurth, Johann Prehauser en Joseph Klein: 
vernieling van eigendom te Mormont op 5 september 1944

255 Hauptsturmführer Wöst en Ernst Königseder, Feldwebel: plundering
te Waremme op 29 augustus 1944

256 Alfred Sekett of Sickert, lid van de Gestapo: vernieling van 
eigendom en brandstichting te Rosée op 2 september 1944

257 Otto Dri, geneesheer van de fabriek Pforzhein: slechte behandeling
van krijgsgevangenen in de gelijknamige fabriek tijdens de oorlog

258 Luitenant Ulrich: moord op drie burgers, deportatie van 96 
personen en willekeurige arrestaties te Ecaussine d'Enghien op 8 
juni 1944

259 Feldwebel Hans Peckman, diens ondergeschikte en drie militairen: 
moord en foltering van burgers te Berneau op 5 september 1944
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260 Rudolf Nicolai, diens echtgenote en Bob Nicolai: plundering, 
confiscatie van bezit en buitensporige opeisingen over de jaren 
1942-1944

261 Jungclaus, hoofd van de politie in België, en 11 andere personen: 
executie en deportatie van gegijzelden te Brussel en Pessoux in 
augustus en september 1944

262 Luitenant-generaal von Schwering: executie van twee Belgen te 
Glons op 7 september 1944

263 Veldmaarschalk Wilhelm Keitel, generaal Walter von Brauchitsch en
twee andere personen: vernietling van een monument te Leuven 
op 16-17 mei 1940

264 Oberleutnant Wallot en 25 andere personen van Feldpost 16572: 
plundering en vernieling van eigendom te Pepingen in februari 
1944 en op 3 september 1944

265 Schmidt en Holmein (of Holmeier): moord op een Belgisch burger 
te Gembloux op 4 september 1944

266 Karl Straumeyer, Hauptmann van de SS-Division Das Reich: moord 
op drie verzetsleden te Bra-sur-Lienne op 7 september 1944

267 SS-er Hans Zimmer: moord op twee burgers te Leignon op 6 
september 1944

268 Hippler: executie van een Belgisch burger te Celles op 3 september
1944

269 Majoor Schicker, Kreiscommandant te Doornik: deportatie van 
burgers te Blaton op 10 oktober 1943

270 De commandant van Waffen SS Feldpost 58116: moord op twee 
burgers te Anderlues op 1 september 1944

271 Kranich, lid van de Duitse politie te Charleroi: moord op een 
Belgisch burger te Marchienne-au-Pont op 24 april 1942

272 Luitenant Herbrandt en Feldwebel Smitz: moord op een burger te 
Evergem op 7 september 1944

273 Majoor Schültze, commandant van het derde infanterieregiment 
van het zesde leger, en de soldaten van deze eenheid: moord op 
vijf burgers te Wielsbeke op 26 mei 1940 en moord op een burger 
te Koolskamp op 28 mei 1940
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274 SS-Hauptsturmführer Heinrich Putsch en Sturmbanführer Kunstler, 
commandant van het concentratiekamp van Flossenburg: moord 
en foltering van burgers te Flossenburg in 1940-1941

275 Schauknacht, soldaat of onderofficier, en vier Duitse militairen: 
moord op drie burgers en vernieling van eigendom te Sint-
Huibrechts-Lille op 16 september 1944

276 Generaal Ertmann en 20 militairen: moord op zes burgers en 
plundering te Kinrooi in september 1944

277 Een onbekende Duitse officier en een soldaat: moord op twee 
burgers en vrijwillige brandstichting te Wervik op 4 september 
1944

278 Helmut Rudert en zeven andere personen: moord op vier burgers 
en brandstichting te Strijpen op 3 september 1944

279 Dudler en Hartmünd (of Hartwick): foltering van burgers in het 
concentratiekamp van Esterwegen vanaf april 1943

280 Rudolf Czeitschner en diverse andere Duitse soldaten: moord op 
een burger en plunderingen te Beringen op 7 september 1944

281 Generaal Ertmann en een onbekend aantal Duitse soldaten: 
diefstal en afpersing van burgers te Ophoven in september 1944

282 Hans Schmidt, SS-Hauptscharführer, en Antkoviak, SS-
Oberscharführer: confiscatie van eigendom in het 
concentratiekamp van Natzweiler op 27 april 1945

283 Het hoofd van het kamp van Präzifix en drie andere personen 
werkzaam in dit kamp: moord en foltering van burgers over de 
jaren 1943-1945

284 Kurt Stubbe, Hauptman van de Abwehrstelle in België: foltering van
burgers te Antwerpen en Charleroi, januari 1942-juni 1943 + 
Generaal von Falkenhausen en 49 personen (militair bestuur, SS, 
leiding van het kamp van Breendonk): wreedheden begaan in het 
kamp van Breendonk tijdens de bezetting

285 Generaal Friedrich Paulus en 392 officieren en soldaten: o.m. 
moord, foltering en mishandeling van burgers te Vinkt, plundering 
en vernieling van bezit in deze gemeente van 25 tot 31 mei 1940

286 Otto Rechter, lid van de Kriegsverwaltungsrat: internering van 
burgers in onmenselijke omstandigheden, dwangarbeid voor 
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militaire doeleinden, confiscatie van eigendom en oplegging van 
collectieve straffen te Dinant over de jaren 1941-1944

287 Obergruppenführer Karl Brandt en twaalf andere personen: moord, 
foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden in Duitsland tijdens de oorlog

288 Karl Schmitt, lid van het Bergbaureferat te Luik, en Heintzmann: 
deportatie en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden te Luik van 1941 tot eind 1943

289 Oberfeldmeister Trummel: vernieling van eingendom te 
Beauvechain op 4 september 1944

290 24 personen (doorgaans officieren) werkzaam in het 
concentratiekamp van Natzweiler (en Schörzingen): moord, 
foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden tijdens de oorlog

291 Kurth Stratman en vijf andere personen: moord op burgers te 
Achêne op 7 september 1944

292 Heinrich Kölker en diverse andere militairen: moord op vier burgers
te Astene op 4 september 1944

293 Corthausen, Reichenbick en Foest: foltering van een burger in de 
burelen van de Geheime Feldpolizei te Gent in december 1943 en 
in 1944

294 Oberst Meyer (of Mayer): moord op 18 burgers en brandstichting te
Sovet op 4 september 1944

295 Diverse officieren en soldaten van een Gestapo- of 
Sicherheitsdetachement te Bourcy en 7 andere personen: moord 
op vier burgers en verwonding van personen te Bourcy op 20 
december 1944 en de daaropvolgende dagen

296 De leden van een detachement binnen de Gestapo, 
Sicherheitsdienst of Feldgendarmerie te Hodister: moord op twee 
burgers en verwonding van personen te Hodister op 27 of 28 
december 1944

297 Luitenant Hannes Michaeleis en de leden van een 
panzercompagnie: executie van vijf gegijzelden en verwonding van
burgers te Fraiture op 4 september 1944

298 Brigadeführer Lammerding, acht officieren en alle leden van het 
Sondernkommando van de Gestapo bij de tweede SS-
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Panzerdivision: moord op drie burgers en foltering van burgers te 
Roche en Wierin tussen 10 en 12 januari 1945

299 Remes, leider van het kamp verbonden aan de fabriek Glaswerke-
Rhur te Karnap-Essen, en vier andere personen verbonden aa dit 
kamp: mishandeling van Belgische dwangarbeiders van juli 1944 
tot de bevrijding

300 Hans Stienens, Mathias Morren en Egon Leichel, soldaten: moord 
op vijf burgers en twee verzetsleden te Eine op 4-6 september 
1944

301 August Muedder (of Munder), onderofficier van de 
Feldgendarmerie: moord op twee burgers en plundering te 
Erquelinnes op 30 juni 1944

302 Oberstleutnant Friedrich von der Heydte, luitenant-generaal Chill 
en 27 andere personen: moord en foltering van burgers en 
plunderingen te Olmen, Meerhout, Balen-Neet en diverse dorpen in
de provincie Antwerpen van 3 tot 13 september 1944

303 66 personen (doorgaans officieren en bevelhebbers): moord, 
foltering, verkrachting, plundering en vernieling van bezit te 
Hechtel, Helchteren, Kinrooi en Ophoven, van 5 tot 21 september 
1944

304 Onderofficier Heinrich Hagenaecker: moord, foltering en deportatie 
van gevangenen te Hal-Leerbeek in 1944

305 SS-er Rudy Nolde: moord op een burger te 's Gravenbrakel op 18 
februari 1944

306 32 personen (doorgaans officieren): moord, executie van 
gegijzelden, foltering, deportatie van burgers, plundering en 
vernieling van eigendom te Alleur-lez-Liège op 4 september 1944

307 Hauptmann Quast, Kreiscommandant te Bergen: foltering, 
deportatie en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden te Mons op 24 augustus 1944

308 Kurth, hoofd van de Werbestelle te Luik: deportatie en internering 
van burgers in onmenselijke omstandigheden, dwangarbeid van 
burgers voor militaire doeleinden te Luik over de jaren 1940-1944

309 Onderofficier Peter Mees: moord op een burger te Vosselare op 14 
november 1943

310 Bernhard Dohmen, NSDAPer en burgemeester van Herbesthal: 
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moord, foltering, deportatie en internering van burgers in 
onmenselijke omstandigheden, inzet van dwangarbeiders voor 
militaire doeleinden, usurpatie van souvereiniteit, poging tot 
denationalisatie van burgers in de bezette gebieden en plundering 
te Welkenraedt, Lontzen en Henri-Chapelle tijdens de bezetting

311 Divisiegeneraal Sievers en zes officieren: vernieling van de toren 
van de kerk van Hoogstraten op 23 oktober 1944

312 De hoofden en belangrijkste beambten bij de Sicherheitspolizei en 
de Sicherheitsdienst te Antwerpen (24 personen): moord en 
foltering van burgers te Antwerpen van juni 1940 tot september 
1944

313 Conrad Woste, commandant van het kamp van Mastholte, Kaspar 
Sudahl en Herman Groszerode, bewakers in het gelijknamige kamp:
foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden, mishandeling van krijgsgevangenen over de 
jaren 1942-1945

314 Josef Wagner, Oberwachtleiter in de Werkschutz van de Duitse 
wapen- en munitiefabrieken te Herstal: foltering en internering van 
burgers in onmenselijke omstandigheden, inzet van dwangarbeid 
voor militaire doeleinden

315 Rudolf Amthor, Hauptwachtmeister in de gevangenis van 
Untermassfeld, en twee bewakers in deze gevangenis: moord, 
foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden over de jaren 1940-1945

316 Gamradt, directeur van de gevangenis van Diez-Lahn, en tien 
andere personen werkzaam in deze instelling: moord, foltering en 
internering van burgers in onmenselijke omstandigheden over de 
jaren 1940-1945

317 Hosel, hoofd van het concentratiekamp van Ganacker (onderkamp 
van Flossenburg): moord, foltering en internering van burgers in 
onmenselijke omstandigheden in 1945

318 Johann Goeden, luitenant bij de Geheime Feldpolizei: moord, 
deportatie en willekeurige arrestatie van burgers te Bergen over de
jaren 1941-1944

319 Rieder, onderofficier van de Feldgendarmerie te Aarlen: foltering 
van burgers te Aarlen in 1944

320 Förster, commissaris van de Gestapo te Aken: foltering van burgers
te Aken in 1940
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321 Dr. Canaris, SS-Standartenführer, Gustave Künning, SS-
Oberscharführer, en 16 andere personen: moord en executie van 
20 gegijzelden te Gosselies op 24 augustus 1944

322 Richard Jungclaus, Polizeiführer van België en Noord-Frankrijk, en 
drie andere bevelhebbers: moord en executie van gegijzelden te 
Hoei, Waver, Gent en Brussel van 1 tot 6 augustus 1944

323 De hoofden, instructeurs en voornaamste beambten van groepen 
131 en 8 van de Geheime Feldpolizei des Heeres (99 personen): 
moord, foltering, deportatie en internering van burgers in 
onmenselijk omstandigheden en confiscatie van bezit te Gent, 
Kortrijk, Oudenaarde, Brugge, Ronse, Wenduine en De Haan over 
de jaren 1940-1944

324 Dietrich platt, tuinier van de firma Bandeisenwalswerke te 
Dinslaken, en vijf andere personen: foltering van burgers te 
Dinslaken ove de jaren 1940-1945

325 Alfred Zemsch en 20 andere leden van het vijfde regiment van de 
Fallschirm Jäger: moord, executie van gegijzelden, plundering en 
vernieling van eigendom te Jemappes op 2 en 3 september 1944

326 Schack, directeur van de Deschimag A.G. Weser, en 11 personen 
verbonden aan de firma of het kamp van Blumenthal: moord, 
foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden in 1944-1945

327 Lefevre, commandant van het kamp van Sandborstel (Stalag XB), 
en twee bewakers van dit kamp: moord op een krijgsgevangene en
mishandeling van krijgsgevangenen tussen 1940-1944

328 Eugène Niessner, Oberfeldwebel bij de Geheime Feldpolizei: 
foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden te Gent en Oudenaarde over de jaren 1942-1944

329 Hermann Fusst, onderofficier van de Geheime Feldpolizei: foltering 
en internering van burgers in onmenselijke omstandigheden, 
confiscatie van eigendom te Gent over de jaren 1942-1944

330 24 personen werkzaam in de gevangenis van Aken: foltering en 
internering van burgers in onmenselijke omstandigheden over de 
jaren 1940-1945

331 Anton Engel, directeur van de houtfabriek te Dreihacken (bij 
Marienbad): mishandeling van krijgsgevangenen in 1942-1943
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332 Hauptmann Gogolin en acht andere personen: systematische 
terreur op de burgerbevolking in Henegouwen en de Ardennen in 
1944, met daarin opgenomen een aanklacht tegen vijf Duiste 
officieren voor moord op twee burgers te Itterbeek op 3 september 
1944

333 De hoofden, instructeurs en voornaamste beambten van groep 3, 
738 en 739 van de Geheime Feldpolizei (129 personen): foltering, 
deportatie en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden en confiscatie van eigendom te Charleroi, Bergen,
Namen, Doornik en Ath over de jaren 1940-1944

334 Diverse soldaten van Feldpost 10731 en een onbekende 
legereenheid: moord op drie burgers te Bergen op 2 september 
1944

335 Luitenant-kolonel Nowak, bevelvoerend officier in het kamp van 
Prenzlau en drie andere personen werkzaam in dit kamp: 
mishandeling van krijgsgevangenen en inbreuk op de regels van 
het Rode Kruis te Prenzlau op 31 december 1944

336 Dertien officieren of Feldwebels van de Geheime Feldpolizei: 
moord, foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden, plundering en confiscatie van eigendom in bezet 
België

337 De hoofden, instructeurs en voornaamste beambten van groep 530
van de Geheime Feldpolizei des Heeres (163 personen): moord, 
foltering, deportatie en internering van burgers in onmenselijk 
omstandigheden en confiscatie van eigendom te Brussel over de 
jaren 1940-1944

338 Frimberger, commandant van het fort van Hoei: foltering, 
uithongering, verkrachting en internering van burgers in 
onmenselijke omstandigheden in Hoei tijdens de bezetting

339 SS-man Becker en een onbekende soldaat: moord op een Belgisch 
politiek gevangene in het kamp van Grossenlendorf rond 8 april 
1945

340 Sturmbannführer Muller, commandant van de gelijknamige 
eenheid, en alle personen in deze eenheid: brandstichting in vijf 
woningen te Fouron Saint-Martin op 5-6 september 1944

341 Heinrich Lanwehr, Oberwachtmeister in het strafkamp van 
Harsewinckel, en acht andere personen werkzaam in dezelfde 
inrichting: moord en foltering van burgers over de jaren 1943-1945
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342 Kapitein Hergert en tien officieren in diens groep: moord op 37 
verzetslieden rond Charleroi in februari 1944

343 De hoofden, instructeurs en voornaamste beambten van groep 13, 
610 en 648 van de Geheime Feldpolizei des Heeres te Luik (73 
personen): moord, foltering, internering van burgers in 
onmenselijke omstandigheden en confiscatie van eigendom te Luik
over de jaren 1940-1944

344 De hoofden, instructeurs en voornaamste beambten van groep 13, 
610 en 648 van de Geheime Feldpolizei des Heeres te Antwerpen 
en Brussel (82 personen): moord, foltering, internering van burgers
in onmenselijke omstandigheden en confiscatie van eigendom over
de jaren 1940-1944

345 Richard Winter, Hendricks en Hugo Lehmann, werkzaam in het 
kamp van Missburg: moord en foltering van burgers te Missburg in 
1944-1945

346 Rudolf Vrecko, verpleger in de gevangenis van Kaisheim: foltering 
van burgers in de gelijknamige gevangenis in 1944-1945

347 Karl Röttger, lid van de eenheid SS-Panzergrenadiere Division 9, en 
de commandant van dit regiment: moord op vier burgers in 
Evelette op 7 september 1944

348 Wilhelm Rath, kampcommandant van de Sondernlager van de 
Gestapo te Essen, en 13 personen verbonden aan het kamp of de 
Krupp-fabrieken in de omgeving: foltering en internering van 
burgers in onmenselijke omstandigheden te Essen tussen 1941 en 
1945

349 Krausenbaum en drie andere bewakers in de gevangenis van 
Essen: foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden tussen 1942-1944

350 Commandant von Rohm, luitenant Haunt (of Hount) en diverse 
leden van de vijfde compagnie van het infanteriegreiment onder 
hun leiding: moord op drie verzetsleden en brandstichting in een 
woonst te Vlessart op 9 september 1944

351 48 Duitse officieren en soldaten: moord, executie van gegijzelden, 
mishandeling en deportatie van burgers, plundering, confiscatie en 
vernieling van eigendom te Chassepierre, Dohan, Saint-Médard-
Orgéo, Orgéo en Bertrix in augustus 1944

352 Karl Welsch, Johann Friedrich Barthel en Johann Bergdolt: 
mishandeling van krijgsgevangenen in Meinheim über 
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Gunzenhausen tussen 1940 en 1945

353 Arnim Renner en Walter Gwiosda, soldaten in een 
Luftwafferegiment: moord op twee burgers en vernieling van 
eigendom te Herentals op 5 september 1944

354 Fritz Klinkenberg, werkzaam in de gevangenis van Hannover: 
moord op een gevangene op 8 april 1945

355 Het hoofd van de gevangenis van Dortmund en 45 personen 
werkzaam in de gevangenis of een van de naburige kampen: 
moord, foltering en internering van burgers in onmenselijke 
omstandigheden tussen 1942 en 1945

356 Otto Hack, lid van de Zollgrenspolizei: foltering van burgers aan de 
Belgisch-Hollandse grens (Sas van Gent) van mei 1943 tot 
september 1944

357 Ramrath, lid van de Gestapo in Aken: moord op een Belgisch 
burger te Sart-lez-Spa op 3 juni 1942

358 Siegfried Sternberg, vaderlandsloze en hoofd van de Joden in het 
kamp van Greditz: foltering van burgers te Greditz in 1943

359 Heinrich Bernard Hashagen, Friedrich Maas en Gunther Warnke: 
moord op een Belgisch arbeider te Bremen op 17 april 1945

360 Oscar Rubel, Otto Zellers en twee onbekenden: moord op een 
burger te Cugnon in augustus 1944

361 Obersturmführer Conrad, hoofd van het bataljon SS-
Panzergrenadiere, vierde regiment, Divisie "Das Reich": diefstal en 
plundering te Battice, begin spetemebr 1944

362 Franz Imann, opzichter in de fabrieken Rathgeber te München-
Moosach, en Obman Flieher: foltering van burgers te München-
Moosach van begin 1941 tot eind 1942

363 Konopatzki, commandant van het strafkamp te Lendringsen, en 
vier andere personen: foltering van burgers te Lendringsen tussen 
1940 en 1945

364 Vier leden van de SS-Panzergrenadiere: moord op twee Belgische 
burgers te Yves-Gomezée op 3 september 1944

365 De officieren en soldaten van de infanterie-eenheid nr. 59473 
binnen de marine: moord op burgers en gebruik van explosieve 
munitie te Graide en Bièvres op 1 september 1944
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366 Vier Duitse officieren: moord, massa-arrestatie, plundering en 
vernieling van eigendom te Nieuwerkerken (arrondissement 
Hasselt) op 1 augustus 1944

367 Oberinspektor Tretow: vernieling van eigendom te Huizingen tijdens
de nacht van 2 op 3 september 1944

368 Bevelhebber von Stulp en 59 andere personen: executie van zes 
gegijzelden te Marche en Famenne begin september 1944

369 Adolf Strunck, Reichsbahnoberinspektor en Lüdig Heckner, 
ondergeschikte: verwonding van burgers te Schaarbeek op 1 april 
1941

370 Majoor Jürgens, commandant van het eerste bataljon van het 
Fliegeregiment nr. 53 binnen de Luftwaffe, en alle leden van diens 
compagnie: vernieling van eigendom te Grimbergen op 3 
september 1944

371 Meldekoof, commandant van de 577ste compagnie, en diverse 
leden hierin: moord en foltering van twee verzetslieden te Otrange 
en Fologne op 6 september 1944

372 De leden van groep 743 van de Geheime Feldpolizei des Heeres 
(64 personen): moord, foltering en internering van burgers in 
onmenselijke omstandigheden in België, van mei 1943 tot de 
bevrijding

373 Oberin Pless, directrice van de gevangenis van Bûtzow, haar 
plaatsvervanger en Kurt Eberhardt, geneesheer in deze 
gevangenis: systematische terrorisering en internering van burgers
in onmenselijke omstandigheden

374 Willems Graf, kamphoofd van de machinefabriek te Esslingen, en 
"Marion", Poolse tolk in het kamp van Wel (nabij Esslingen): 
foltering van burgers te Esslingen en Wel in 1944-1945

375 Heinrich Kuna, commandant van de kampen van Bodenbach en 
Leitmeritz, en vier personen werkzaam in deze kampen: moord op 
een Belgisch burger en foltering van burgers in beide kampen, 
tussen 1942 en 1944

376 Feldwebel Franck en vijf andere leden van Wehrmachteenheid 
09139.G.: moord en foltering van minstens één verzetslid te 
Thibessart op 27 juli 1944

377 Walter Röhnelt: moord op een burger te Maissin op 6 oktober 1943 
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en moord op een burger te Bertrix op 28 maart 1943

378 Willy Heuer, Hauptman in de Wehrmachtgevangenis te Brugge: 
moord, foltering en internering van personen in onmenselijke 
omstandigheden, confiscatie van eigendom in de 
Wehrmachtgevangenis tijdens de bezetting

379 Majoor Schilling, lokaal commandant, en zes ondergeschikten: 
moord op 21 personen te Merksem op 6 september 1944

380 Paul korthe, Oberscharführer: moord op een burger te Beauvechain
op 3 september 1944

381 Ludwig Engelhard, douanesecretaris te Hombourg: moord op een 
Amerikaanse krijgsgevangene te montzen op 25 mei 1944

382 Schmitz, douanier in het douanebureau te Hombourg: moord op 
een Amerikaanse krijgsgevangene te montzen op 25 mei 1944

383 Gustave Ruster: moord op een Amerikaanse krijgsgevangene te 
Mons in 1944

384 Mebous, SS-agent te Walbreibach: mishandelingen van 
krijgsgevangenen te Walbreibach in 1943

385 Fritz Hermann, fabriekswacht bij Junckers te Alberstadt: foltering 
van burgers

386 Een Oberscharführer en 20 à 25 Duitse SS-soldaten van de 
Panzerdivisie "Das Reich": moord op 7 Belgische burgers aan de 
vijvers van Gérard-Wez nabij Reharmont, 9 september 1944

387 Een anonieme SS-officier en een SS-eenheid: moord op vier 
burgers in de regio rond Blaugies (Henegouwen) op 3 september 
1944

388 Onbekende SS-soldaten: moord op vier burgers te Hasselt op 5 
september 1944

389 SS-Panzerdivisie Adolf Hitler: moord op vier Belgen te Modave op 7 
september 1944

390 Soldaten van diverse legereenheden: moord op vijf Belgen te 
Quenast op 4 september 1944

391 SS-eenheid binnen de divisie Hitler: verwoesting van eigendommen
te Terwagne op 8 septemebr 1944
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392 De kolonel en een aantal onbekende soldaten van het 17de 
infanterieregiment: verwoesting van eigendommen te Binderveld 
op 12-13 mei 940

393 Egie Braag, Obergefreiter: moord op een burger te Lombardsijde, 9 
september 1944

394 Rudolf Foss uit Köningsberg: foltering van burgers en confiscatie 
van bezit te 's Gravenbrakel op 17-18 november 1942

395 SS-officieren en -soldaten van een niet nader genoemde 
legereenheid: foltering en moord op twee Belgen te Ville-My op 9 
september 1944

396 Niet nader genoemde Duitse soldaten: moord op twee Belgen te 
Havay op 3 september 1944

397 Generaal Baum: moord op een Belg en twee Fransen te Conneux 
op 6 september 1944

398 Reissinger, hoofd van een gelijknamige eenheid in de 9de 
Panzerdivisie: mishandeling, diefstal en moord op negen burgers te
Kumptich en Dorbeek op 5 september 1944

399 Emile Braun, Erich Karl Franz Frisch, Karl von Holtz, Gustav Ruden 
en Albert Marie Zintler (III L): betrokkenheid bij diverse moorden 
tijdens de bezetting
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