
DE HEERSERS

Bitter stemde het hem dat hij, na de verloren oorlog onder duizend moei-
lijkheden terugkerend, door links-revolutionaire elementen al op het station
te Graz ontwapend werd. Spoedig was hij er commandant van een rechts
studentenbataljon; de studie schoot er bij in. In de jaren die volgden, was
Hanns Rauter haantje-de-voorste bij acties, conspiraties en gevechten, ener-
zijds tegen de Slowenen die in het Oostenrijks-Zuidslavisch grensgebied
woonden (maar aan de Freikorps-acties tegen de Polen in Opper-Silezië nam
hij ook deel), anderzijds tegen de Oostenrijkse socialisten en communisten
die Rauter onder het smalende begrip 'die Kommune' placht samen te vatten.
In ' 3 I belandde hij wegens deelneming aan een mislukte rechts-autoritaire
staatsgreep die door de Steirischer Heimatschute ondernomen werd, korte
tijd in de gevangenis; van dat in Stiermarken opgerichte semi-militaire corps
(dat bewapend was met uit regeringsmagazijnen gestolen geweren) was
Ranter de militaire leider.

Tevoren al had de leiding van de Steirischer Heimatschutz, die geen Joden
opnam en de hakenkruisvlag voerde, met de Oostenrijkse NSDAP samen-
gewerkt (Rauter persoonlijk had Hitler in '2I in München voor het eerst
ontmoet) - na de mislukte Putsch werd die samenwerking hechter en in '33
kwam het tot een overeenkomst: de Heimatschutz zou in de NSDAP opgaan.
Met de verwezenlijking van die overeenkomst maakte de partijleiding te
München evenwel geen haast. Dit was een van de redenen waarom de nu
ruim veertigjarige Rauter (nog steeds geen lid van de NSDAP, en hij zou
het nooit worden ook) graag op een aanbod van Himmler inging om officier
te worden in diens persoonlijke staf. Dat gaf hem ook meer status bij het
eigenlijke werk dat hij in die jaren deed: de organisatie van het in Oostenrijk
naar binnen smokkelen van de gelden die daar illegaal verdeeld werden onder
NSDAP' ers die brodeloos geworden waren of onder de familieleden van
NSDAP'ers die gevangen zaten; per jaar was hier een bedrag van 2 mln Rm,
mee gemoeid. Van zijn onmiddellijke superieur, de leider van het NSDAP-
Flüchtlingshilfswerk, verwierf Rauter zich hierbij de hoogste lof: 'Rassisches
Gesamtbild: gut. Charakter: tadellos. Wille: zäh und stark. Gesunder Menschen-
verstand: logisch und weithlickend. Nationalsoeialistische Weltanschauung:
tadellos' - enzovoort, enzovoort.'

Himmler was met deze strijdbare SS-officier hogelijk ingenomen. In
november '38 gaf hij hem de administratieve leiding van de SS-Oberab-
schniü Südost met als standplaats Breslau. Daar verwierf Rauter zich al on-
middellijk 'besondere Verdienste ... bei der reibungslosen Durchführung der
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