
HET DUITSE SYSTEEM

vooralook 'asocialen' en misdadigers in de concentratiekampen opgesloten.
Ten aanzien van het aantal homosexuelen merken wij op dat geen nauw-

keurige gegevens beschikbaar zijn. Het lijkt niet uitgesloten dat in totaal
minstens vele duizenden Duitse mannen en jongens op grond van de
beschuldiging: ge zijt homosexueel, in de concentratiekampen beland zijn-,
en er zijn aanwijzingen dat die beschuldigingen in sommige gevallen niet
meer waren dan beweringen die door jaloezie of andere gevoelsimpulsen
waren ingegeven. Leefde een kinderloze vrouw in voortdurend conflict
met haar man, dan kon haar mededeling aan de Duitse politie: 'Ik weet
zeker, dat mijn man er homosexuele contacten op na houdt', voldoende
zijn om hem in een concentratiekamp te doen belanden.

Wat de Jehova's Getuigen betreft: geschat wordt dat, gelijk reeds eerder
vermeld, in Duitsland vall '33 tot '45 ca. zesduizend in concentratiekampen
opgesloten zijn; hoevelen hunner tijdens de oorlog opgepakt zijn, weten
wij niet. Wij vermelden in dit verband dat Himmler in juli '44 voornemens
was, Hitler voor te stellen, de Bibelforscher in de kampen een bevoorrechte
positie te geven. 'Demit', zo stelde hij op schrift, 'schaffen wir !-InS die Aus-
gangsbasis zum Einsatz dieser Bibeljorscher in Ruseland in kommenden Zeiten
und haben damit die Emissäre, mit denen wir das russische Volk durch Verbreitung
der Bibe'[orscherlehre pazifizieren können'2 - meer dan een, overigens type-
rende, wensdroom was dat niet.

Inzake de 'asocialen' gaven wij reeds weer dat van september '42 af
diegenen hunner die een gevangenisstraf uitzaten, "zur Vernichtung durch
Arbeit' naar concentratiekampen overgebracht werden (waar zich toen
reeds talloze 'asocialen' bevonden tegen wie geen enkel rechterlijk vonnis
gewezen was) en dat hetzelfde geschiedde met Joden, Zigeuners, Russen,
Polen, Tsjechen en Duitsers die tot gevangenisstraffen van zekere duur
veroordeeld waren, alsmede met vele Sicherungsverwahrte: beroepsmisdadi-
gers die krachtens rechterlijk vonnis na het uitzitten van hun straf tot
opsluiting in een gesloten inrichting veroordeeld waren. Naast die Siche-
rungsverwahrte, die in de kampen op hun groene driehoek de letter S of
de letters SV kregen (die letters werden door de andere gevangenen meestal

1Een Duitse auteur, Heinz Heger, spreekt van 'einigen hunderttausend KZ-HäJilingen
mil dem rosa Winkel' (Heger: Die Manner mil dem rosa Winkel. Bericht cines Homo-
sexuellen über seine KZ-Hqfl van 1939-1945 (1972), p. 5), maar deze schatting is
stellig veel te hoog. 2 Doorslag van een brief, z.d., van Himmler aan Hitler,
gevoegd bij de brief, 21 juli 1944, van Himmler aan Kaltenbrunner, aangehaald in
F. Zipfel: Kirchenkampfin Deutschland 1933-1945 (1965), p. 201.


