
GROEPEN ARRESTANTEN

Tegen welke groepen heeft de Sicherheitspolizei actie gevoerd of laten
voeren?

Onmiddellijk na de Duitse invasie begon zij met het arresteren van meer
dan honderd illegaalons land binnengekomen Duitse emigranten en van
Nederlanders die in de vooroorlogse jaren of in de neutraliteitsperiode
contact hadden gehad met oppositionele kringen in Duitsland. In september
,40 vond nog een aparte actie plaats tegen functionarissen en leden van de
Kommunistische Partei Deutschlands die in ons land een schuilplaats gevonden
hadden. Toen waren evenwel ook al tal van andere acties van de Sicherheits-
polizei uitgevoerd. Zo bleef het doorgaan: geen vorm van verzet of van
illegaal werk is er geweest (wij hebben ze in ons vorige deel in hoofdstuk 8
opgesomd, in de paragrafen 'Verzet en illegaliteit' en 'illegale werkers')
die niet met talrijke arrestaties gepaard is gegaan.
Gearresteerd zijn demonstranten op verjaardagen van leden van het

koninklijk huis, personen die (in '40 en '41 kwam dat vaak voor) nationale
'symbolen' gedragen, en personen die aan de drie grote stakingen deelge-
nomen hadden: de Februaristaking van '41, de April-Meistakingen van '43
en de op 17 september' 44 afgekondigde Spoorwegstaking.

Gearresteerd zijn tallozen die zich, elk op hun wijze, tegen de gelijk-
schakelingspolitiek van de bezetter verzet hadden: bestuurs- en kaderleden
van de democratische politieke partijen, van de Nederlandse Unie, van de
vakbonden, soms ook van de protestantse schoolbesturen, en voorts predi-
kanten en geestelijken die in het openbaar van hun weerzin jegens het
nationaal-socialisme getuigd hadden, alsmede Jehova's Getuigen.'

Gearresteerd zijn jongeren die geweigerd hadden hun arbeidsdienstplicht
na te komen, studenten die de loyaliteitsverklaring niet hadden willen
afleggen, en gewone burgers die hun radiotoestel niet ingeleverd hadden.

Gearresteerd zijn (maar slechts in weinige gevallen) voormannen van het
bedrijfsleven die tegen de excessieve exploitatie van Nederland protest
hadden aangetekend, en talloze andere vooraanstaanden uit de samenleving
wier anti-Duitse gezindheid aan de bezetter bekend was (uit hun rijen werden
de groepen gijzelaars gevormd die wij in het vorige hoofdstuk behandelden).
Gearresteerd zijn personen die daden van geweld tegen individuele

Duitsers bedreven hadden, die in het bezit waren van wapens, munitie en
explosieven, die naar verboden zenders hadden geluisterd, die voor ver-
boden politieke partijen werkzaam waren geweest, die illegale publikaties

1Volgens de groep zelf zijn in ons land ruim vijfhonderd Jehova's Getuigen
gearresteerd van wie ruim honderd in de concentratiekampen omgekomen zijn.
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