PEDAGOGISCHE FICHE Nr 2 (Sporen van Herinnering 21)

Is een mens maar
60 000 RM waard?

I
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n de loop van september 1935 drukt
Adolf Hitler, de dictator van nazi-Duitsland, zijn wens uit
aan de arts Gerhard Wagner,
Reichsärzteführer (leider van de
artsen in het Derde Rijk), dat hij enkel nog een oorlog afwacht om

over te gaan op het systematisch
vernietigen van zogenaamde
“onnuttige monden”.
Personen die zich in een vergevorderde staat van fysische en/of
mentale mindervaliditeit bevinden en economisch noch ideologisch geen toekomst meer heb-

ben in de nieuwe op te bouwen
“biocratie”, zouden geëlimineerd
moeten worden aangezien zij de
ontwikkeling van het nieuwe
Duitsland (zouden) tegenhouden
of ondermijnen. Ten tijde van oorlog zullen medische zorgen eerst
en vooral toegediend moeten
worden aan de dappere en “nuttige” soldaat die gewond raakte
in de strijd en die gerepatrieerd
moet worden naar Duitsland om
er verzorgd te worden in die vrijgemaakte bedden die voorheen
bezet werden door die ongeneeslijke en “hopeloze” zieken…
Het is voornamelijk het klaarstomen van de Duitse bevolking dat
tijdens het vooroorlogse nazitijdperk een belangrijke inzet zal vereisen; mensen moeten het “nut”
ervan inzien. Hierbij komt de nadruk te liggen op de bijkomende
nanciële last voor en inzet van
elke Duitse burger!
Om dit doeleinde te bereiken
worden heuse campagnes opgezet. Raciale propaganda deinsde
er niet voor terug ideeën van lichamelijke en mentale minderwaardigheid die een last betekent voor de hele Duitse bevolking als wapen in te zetten om
een macabere gedachtegoed
stilaan in de huiskamer van elk
Duits gezin binnen te loodsen.
Johan Puttemans
Pedagogisch coördinator
vzw Auschwitz in Gedachtenis

Propagandamateriaal rond 1938

60 000 Rijksmark
kost deze erfelijke ziekte
aan de Volksgemeenschap
tijdens zijn leven

Volksgenoot,
dat is ook
jouw geld

NIEUW
VOLK
Het maandblad van de Dienst voor
Rassenpolitiek van de NSDAP

Uittreksel uit het decreet van de Reichminister van Binnenlandse Zaken d.d. 18.8.1939 betreffende meldplicht voor misvormde e.a. pasgeborenen.
A. Om antwoord te geven op wetenschappelijke vragen omtrent aangeboren misvorming en mentale achterstand is het noodzakelijk dat die
aandoeningen zo vroeg mogelijk geregistreerd worden.
B. (…) wanneer het pasgeboren kind tekenen van de volgende ernstige aangeboren afwijkingen vertoont:
1. Idiotie en mongolisme (in het bijzonder gevallen die met blindheid en doofheid gepaard gaan),
2. Microcefalie
3. Hydrocefalus (waterhoofd) in een vergevorderd stadium,
4. Allerhande misvormingen, in het bijzonder het ontbreken van ledematen, ernstige misvormingen van het hoofd en wervelkolom e.d.
5. Verlammingen inclusief de ziekte van Little.
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Lees

PEDAGOGISCHE
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Is een mens maar 60 000 RM waard?

Elk trimester verschijnt in SPOREN VAN HERINNERING een praktische pedagogische toepassing met bijhorende fiche die u in de klas kan gebruiken en verzamelen

NAAM
KLAS
Kan en mag men volgens jou een prijs op iemands leven plaatsen?

Indien dit het geval zou zijn: wie bepaalt die “kostprijs” en volgens welke criteria wordt die
“prijs” dan bepaald?

Wat zou de kostprijs bedragen van een gehandicapt familielid? Zou je het dan
aanvaarden dat een welbepaalde Staat hem/haar opkoopt aan deze prijs om hem/haar
te doden?

Zouden dergelijke affiches zoals die van de NSDAP nu nog mensen kunnen overtuigen?

Opmerkingen leerkracht
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