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beidsbeurs werd er 'bestormd door honderden en honderden die Of reeds
door hun werkgever waren ontslagen Of zulks verwachtten èf'hun werk niet
konden bereiken." 'Velen hadden (niet beseffend wat oorlog was) de vlaggen
uitgestoken en toen een draaiorgel vaderlandse liederen begon te spelen, leek
die eerste oorlogsdag enigszins op een nationale feestdag."
Inderdaad: het element van nationale saamhorigheid was niet afwezig

- eerder was die saamhorigheid op die eerste oorlogsdag sterker dan zij ooit
op een van de traditionele nationale feestdagen geweest was. Men was één:
één volk dat door eenzelfde vijand besprongen werd. Rangen en standen
vielen weg - elk was Nederlander. De melkboer, de slager, de bakker, de
buren met wie men misschien nooit meer dan een vage groet gewisseld had
- zij werden opeens als.lot- en landgenoten beschouwd. 'Beslist opvallend
was', noteerde een Haags ambtenaar, 'dat nu de hoogste en de laagste amb-
tenaren broederlijk door elkaar liepen, waar anders een diepe kloof de
rangen gescheiden hield. Van werken was geen sprake."

In dat veranderd bestaan viel een deel van de normale communicatie-
middelen weg. De gehele post kwam onder censuur te staan, maar aangezien
daar op dat moment nog geen aparte organisatie voor opgebouwd was,
kon men het eventueel doorgeven van staatsgevaarlijke berichten (van de
Vijfde Colonne viel alles te verwachten!) slechts op één wijze voorkomen:
de bestelling van brieven, briefkaarten en drukwerken werd gestaakt,
zulks met uitzondering van kranten, periodieken en dienststukken." Boven-
dien werden 'met het oog op een zo vlot mogelijke behandeling van over-
heidsgesprekken' (maar heeft ook niet hier de beduchtheid voor de Vijfde
Colonne een rol gespeeld?) alle particuliere telefoonaansluitingen verbroken;
alleen artsen (die overigens voor hun patiënten onbereikbaar werden)
behielden met enkele andere groepen personen hun telefoon": hun allen werd
die rode door een bekendmaking van generaal Winkelman 'ten strengste
verboden, hun toestel door derden te laten gebruiken." Het binnenlands
telegraafverkeer bleef vrij. Niemand had zich afgevraagd wat daar het effect
van zou zijn. Dat openbaarde zich onmiddellijk: zoveel duizenden mensen
wilden op die eerste oorlogsdag aan familieleden of bekenden per telegram
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