קוך ,קרל אוטו )(1945-1897
ואילזה )(1967-1906
) .(Karl Otto Koch, Ilse Kochמפקד מחנות ריכוז ואשתו הסדיסטית .קרל אוטו נולד
בדרמשטט ) ,(Darmstadtסיים בית-ספר למסחר והיה פקיד בבנק .בסוף מלחמת-העולם
הראשונה נפצע ונשבה בידי הבריטים ,והיה בשבי עד אוקטובר .1919
ב 1930-הצטרף קרל אוטו למפלגה הנאצית וכעבור שנה לס"ס .ב 1934-מלא תפקידי פיקוד
שונים במחנות הריכוז זקסנבורג ) (Sachsenburgאסטרוגן ) (Esterwegenוליכטנבורג )
] ,(Lichtenburg [Prettinוב 1935-מונה למפקד בית-המאסר הנודע לשמצה קולומביה
האוס שבברלין .ב 1936-היה מפקד מחנות הריכוז אסטרוגן וזקסנהאוזן.
אותה שנה נשא לאשה את אילזה קלר ,ילידת דרזדן .באוגוסט  1937מונה קרל אוטו למפקד
מחנה בוכנולד שהוקם אז ,והועלה לדרגת ס"ס שטנדרטנפירר; אילזה ק' מונתה למפקחת
ס"ס במחנה שבפיקוד בעלה ,ובמהרה נודעה בסדיזם הקיצוני שלה כלפי האסירים,
ובתאוותה המינית הבלתי-מרוסנת ,בעיקר עם אנשי הס"ס שומרי המחנה.
בספטמבר  1941מונה קרל אוטו ק' למפקד מחנה מידנק ,שהיה אז מחנה שבויים סובייטים
של הופן ס"ס בלובלין .אתו עברה אילזה ,וגם שם המשיכה במעשי האכזריות שלה ובפעילות
מינית עם שומרי המחנה שמקרב הס"ס .בעת פיקודו של קרל אוטו הורחב מאוד המחנה,
הובאו אליו אסירים ,בהם יהודים ,נבנו משרפות ,וגדל מאוד מספר האסירים שנרצחו
במיידנק .ביולי  1942היתה בריחה של אסירים רבים מהמחנה ,ק' הושעה מתפקידו ,הועמד
לדין אך בפברואר  1943זוכה .הוא מלא תפקידי ארגון ביחידות משמר הדואר ,אך באוגוסט
 1943נאסר ,הואשם במעילות ,בזיוף מסמכים ,באיומים על פקידים וב'פשעים אחרים' .נראה
שה'פשעים האחרים' הוסוו האשמות על רציחות מחוץ להוראות ועל אוספים של פיסות עור
אדם עם ציורי קעקע וראשי אדם מצומקים; אילזה נהגה לבחור בעצמה באסירים שאת עורם
ביקשה ,לאחר שיירצחום ,בשביל האוסף שלה ובשביל האהילים למנורותיה .בראשית 1945
נידון קרל אוטו למיתה בבית-הדין העליון של הס"ס )(Oberste Ss Und Polizeigericht
ובאפריל  1945הוצא להורג.
אילזה המשיכה בתפקידה כמפקחת בבוכנולד ,ועם שחרור המחנה נאסרה בידי האמריקנים.
ב 1947-הועמדה למשפט ונידונה למאסר עולם .אך ב 1949-שוחררה משחנן אותה הנציב
העליון האמריקני הגנרל לושיוס קלי .בלחץ דיוני ועד הסנט בוושינגטון נאסרה שנית ובינואר
 1951נידונה למאסר עולם .ב 1967-התאבדה בכלאה.
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