
DE TERREUR BEGINT

Schicht, tinten ein furchtbares Material. Die [uden, das grallenhafteste, was tnan
sich überhaupt vorstellen konnte": - uit die opvatting vloeide zijn beleid voort.
In een bespreking met generaal Keitel, de chef van het Oberkollln1ando der
Wehrmacht (de kleine staf die hem als opperbevelhebber terzijde stond) gaf
Hitler er medio oktober de richtlijnen voor aan:

'Es muss verhindert werden, dass eine polnixhe Intelligellz sick als Führersehieht
arifmaeht. III dem Lande sol/ ein niedriger Lebensstandart bleiben; w;r wol/en dort nut
Arbeitskräfte schöpfen ... Die Durclifühmng bedingt einen hanen Volkstumskampf
der keine gesetzlichen Bindungen gestattet ... Die Fiihrung des Gebietes muss es UrIS

ernlögliehen, aueh das Reiehsgebiet von [uden und Polaeken ZIJ reinigen,'-

'Billige Sklaven', zo vatte een der aanwezigen sommige passages uit
Hitlers uiteenzetting samen. 'NuT eine Befehlsgewalt: Generalgouverneur.
Scha_fJung einer totalen Desorganisationl Keine Mitwirkung von Reichsstellent
Das Reich so11 den Generalgouverneur befähigen, dieses Teufelswerk zu voll-
enden.'3
Deze en dergelijke directieven werden met ijver gevolgd - en niet alleen

met ijver: ook met haatdragende bezetenheid. In hun paniek hadden Polen
in de weken van het Duitse offensief tussen de vier- en vijfduizend leden
van de Duitse minderheid (de Z.g. Volksduitsers) die zij van directe hulp
aan de binnenrukkende Wehrlllacht verdachten, om het leven gebracht;
Hitler gaf persoonlijk opdracht, in de berichtgeving het aantal slachtoffers
te vertienvoudigen" - die propaganda bleef niet zonder effect. Van oudsher
waren vele Duitsers al geneigd, Polen als minderwaardigen te beschouwen,
van die minderwaardigen werden nu ook moordenaars gemaakt jegens
wie men zich alles permitteren kon. Het 'Teufelswerk' kon beginnen.
Binnen enkele maanden tijd werden alleen al in de geannexeerde gebieden,

waar vier-vijfde van de bevolking toch nog uit Polen bestond, enkele tien-
duizenden leden van de Poolse intelligentsia door de Einsatzieonunandos van
de Sicherheitspolizei of door gewapende formaties van Volksduitsers ge-
executeerd of in geïmproviseerde concentratiekampen samengeperst waar
zij spoedig stierven. Katholieke kerken werden gesloten, kloosters in beslag
genomen, geestelijken verdreven of gearresteerd, soms ook gefusilleerd.
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