1. Personenstandsaufnahme vum 10. Oktober 1941 1
Sinn d’Lëtzebuerger Däitscher ?
D’Nazien huelen un, dass d’Lëtzebuerger Däitscher sinn, déi hire Bezuch zu deenen
aneren Däitsche verluer hunn, well se d’Gewunnecht haten, Franséisch ze schwätzen
an ze denken. De Gauleiter verbitt also de Gebrauch vun där Sprooch, souguer fir gängeg Wierder wéi „Merci“ oder „Awar“. Hien ordonéiert och, dass Nimm a Virnimm,
déi Franséisch kléngen, mussen an däitsch Nimm a Virnimm ëmgeännert ginn. Aus engem „Jean Meunier“ gëtt esou zum Beispill e „Johannes Müller“. Mee net aus all Lëtzebuerger gëtt esou e „richtegen“ Däitschen. Well verschiddener vun hinne gehéieren
nämlech net zur däitscher „Rass“, sou wéi d’nationalsozialistesch Ideologie se definéi- ert,
zum Beispill déi, déi italienescher, franséischer oder belscher Ofstamung sinn. Firze
wëssen, wien als „richtegen“ Däitsche soll ugesi ginn, organiséiert de Gauleiter eng
Vollekszielung.
„Arier“ an „Net-Arier“ – An der rassistescher Ideologie vum Nationalsozialismus bezeechent „Arier“ e Member vun der „wäisser Rass“. Ënnert dëse bilden déi Däitsch
d‘„Herrenrasse“. „Net-Arier“ sind dëser Logik no Membere vu „mannerwäertege Rassen“. Dorënner fale besonnesch d’Judden.

Wéi ass aus der Vollekszielung vum 10. Oktober 1941 e „Referendum“ ginn ?
Eng Vollekszielung erméiglecht engem Staat, seng Awunner ze zielen an hir perséinlech Donnéeën ze sammelen: Numm, Virnumm, Alter, Adressen, asw. Op de Formulairë vun der Vollekszielung vum 10. Oktober 1941 muss een och seng Nationalitéit,
Mammesprooch a „Rass“ uginn an ob ee jiddesch ass oder net. D’Resistenz rifft dozou op, fir dës Froe mat „dräimol Lëtzebuergesch“ ze beäntweren. Si wëll esou aus
deem, wat ursprénglech als Vollekszielung geduecht war, e „Referendum“ maachen,
dat heescht eng Ofstëmmung iwwert d’Onofhängegkeet vum Land. Ganz vill Leit befollegen d’Uweisunge vun der Resistenz an dat, obwuel d’Gefor grouss ass, vun den
Däitschen identifizéiert ze ginn. Wéi vill sinn et der? Genuch, fir dass d’Vollekszielung
annuléiert gëtt. D’Resistenz huet gewonnen. No dëser Erniddregung léisst de Gauleiter 200 Resistenzler festhuelen. Zwee vun hinne ginn am Februar 1942 gekäppt.

De Raymond Petit, 1920 gebuer, ass Schüler am Iechternacher Kolléisch, wéi déi
Däitsch d’Land iwwerfalen.
Am September 1940 grënnt hie mat enger Handvoll Kolleegen eng Resistenzorganisatioun. No an no organiséieren si e Reseau an de Lëtzebuerger Schoulen a Lycéeën,
hëllefe Leit, fir d’Land ze verloossen, verdeele Fluchblieder. Well hie sech verdächteg
gemaach huet, muss de Raymond de Lycée verloossen, dat Joer, wou hie säi Premièresexamen hätt sollte maachen. Am Oktober 1941 hëlt hie ganz aktiv un der Campagne
géint de „Referendum“ deel. Well déi Däitsch hannert him sinn, muss hie sech verstop1
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pen. Hien ass bestänneg op der Sich no zouverlässege Persounen, bei deenen hie fir
e puer Wochen ënnerkomme kann. Am Abrëll 1942 kënnt d’Gestapo him zu Bäerdrëf
op d’Spuer. Ier se hie kënne festhuelen, schéisst de Raymond sech am Alter vun 22 Joer
an de Kapp.
Hei as en Original Flugblat, dat d‘Resistenz am ganze Land verdeelt huet, fir datt d‘Lëtzebuerger ob di dräi essentiell Froen giwwen dräimol mat Lëtzebuerger äntweren:

