
DE JEHOVA'S GETUIGEN

de arrestatie der Jehova's Getuigen belast waren, illegaal gedrukte circulaires
waarin zij vermaand werden, huri hulpverlening aan de macht van Satan te
staken. Gevolg hiervan was dat de politie uitdrukkelijk instructie kreeg,
Jehova's Getuigen die 'op heterdaad betrapt werden op het colporteren met
brochures ofhet aanplakken van pamfletjes of biljetjes', in arrest te nemen en
over te dragen aan de Sicherheitspolizei; namen en adressen van aanhangers
diende de politie, 'ook al wordt van hen geen actie geconstateerd', aan de
Sicherheitspolizei te berichten, 'teneinde te voorkomen', schreef de Amster-
damse procureur-generaal, 'dat dergelijke personen, die misschien reeds
door de Sicherheitspolizei werden gehoord, ten tweeden male worden lastig
gevallen.'! Geloofde hij zèIf dat leugenachtig motief?

Begin juli' 41 zaten in de Cellenbarakken in totaal zes-en-zeventig Jehova's
Getuigen gevangen. In oktober kwam het toeval de Sicherheitspolizei te
hulp. In Amsterdam op zoek naar drukkers van illegale communistische
geschriften vond zij bij een drukkerij welker eigenaar, Wessel Eikelenboom,
ter camouflage lid geworden was van de NSNAP-van Rappard (hij drukte
haar weekblad), zetsel voor een publikatie der Getuigen. De drukker werd
geprest, al zijn contacten te noemen.ê Niet alleen werd nu het illegale maga-
zijn van de groep opgerold, maar nagenoeg aile leidende functionarissen,
onder hen Winkler, werden gearresteerd en daar vloeiden weer talrijke
andere arrestaties uit voort.

Het is onze indruk dat de Nederlandse groep deze haar in de herfst van '41
toegebrachte slag tijdens de bezetting niet te boven is gekomen."

*

De activiteit van een groep als de Jehova's Getuigen werd binnen de staf
van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD door een apart Rejerat
gevolgd dat gegevens over de 'Sekten' verzamelde; er waren daarnaast aparte
Rejerate voor de katholieke kerk en voor de protestantse kerken. Bij die
laatste twee Rejerate kwamen rechtstreeks of via de Aussenstellen der Sicher-
heitspolizei und des SD de rapporten binnen over hetgeen op zondag tijdens
de dienst door priesters en predikanten gezegd was. Er vonden in den lande

1Rondschrijven, I mei 1941, van de proc.-gen. Amsterdam (eNO, 10 c). 2 Eike-
lenboom was in die tijd ook drukker van Het Parool; dit werk heeft hij verzwegen.
• In het deel van ons werk dat aan de gevangenissen en concentratiekampen gewijd
wordt, zullen wij op de Jehova's Getuigen terugkomen.


