
DUITS BELEID IN POLEN

terminologie l) behandeld: zij kregen minder loon dan andere arbeids-
krachten; op hun kledingstukken moest een grote P genaaid zijn; in open-
bare vervoermiddelen moesten zij in aparte ruimten plaats nemen, een fiets
mochten zij niet bezitten; het bezoeken van kerken, bioscopen, theaters en
dergelijke was hun verboden; huwelijken mochten zij niet aangaan, ook
niet met landgenoten; op sexuele omgang met Duitse vrouwen stond de
doodstraf
Niet anders was, in opzet, de behandeling die de Polen in het General-

gouvernement ten deel viel. Die opzet werd eind mei '40 nog eens duidelijk
door de Reiehsführer-SS, Himmler, aangegeven toen deze in een memo-
randum dat Hitler 'sehr gut ulld ric/aig' vond, betoogde dat uit 'diesem ganzen
Völkerbrei des Generalgouvernemcnts VOII fiillfze/m Millionen und die acht
Millionen der Ostprovinzeu' de 'rassiscli wertuollen' na zorgvuldige schifting
naar Duitsland overgeplaatst moesten worden. 'Den BegrifJ [uden hofJe ieh',
aldus Himmler, 'durch die Möglichkeit einer grossen Ausuianderung sámtlicher
juden natk Afrika oder SOlist in eine Kolonie völlig auslosdien xu sehen; wat
dan in het vroegere Polen overbleef, zou een 'fi,jhrerloses Arbeitsvo/k' zijn,
waarvoor een minieme mate van scholing voldoende was:

'Einfaches Ree/men bis liochstcns 500, Schreiben des Namens, eiue Lehre dass es ein
göttliehes Gebot ist, den Deutschen gehorsalll Zit sein lind ehrlich, jleissig und brau zu
sein. Lescn halte ieh nicht fiir erjorderlich'

lnderdaad werden in het Generolgouvernement alle instellingen van voort-
gezet en hoger onderwijs gesloten en werd er het lager onderwijs beknot.
Toch kon de opzet die Hitler en Himmler aangegeven hadden, slechtsvoor
een deel verwezenlijkt worden. Zij hadden, midden in een steeds heviger
wordende oorlog, de krachten niet om het Teujelsioerle te voltooien; ook
werd de afbraak van het economisch leven in het Generalgouveruement door
de eisen van de Duitse oorlogseconomie afgeremd; bovendien was het van
meet af aan een Duits belang, er het ontstaan van epidemieën te voorkomen
waarvan hun eigen strijdkrachten en ambtenaren slachtofferkonden worden;
en tenslotte waren er onder die ambtenaren soms Duitsers die weigerden
de normen van menselijkheid geheel uit het oog te verliezen. De bevel-
hebber van de Duitse strijdkrachten aan de Duits-Russische demarcatielijn,
generaal Blaskowitz, protesteerde al midden november '39 in een aan
Hitler gericht memorandum tegen het optreden van de links en rechts

1Hinunlers memorandum 'Eiltige Gedanken iiber die Behandlung der Frellldvölkischen
im Osten' is met zijnnotitie van 28 mei 1940 afgedrukt in de Vjli.]. ZIg., V (1957),
P·194-98.
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