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kleinere nationaal-socialistische partijen - hoofdzakelijk, maar niet uitslui-
tend; ook een aantal voormannen van de Communistische Partij Nederland
en van revolutionair-socialistische groeperingen moest opgepakt worden.'
Mr. van Thiel had instructie gegeven dat de arrestaties in zijn ressort plaats
moesten vinden in de nacht, volgend op de eerste oorlogsdag, en dat de ruim
achthonderd gearresteerden dan overgebracht dienden te worden naar de
voormalige rijkswerkinrichting te Hoorn.ê Elders in den lande waren over-
eenkomstige voorbereidingen getroffen. Uit de drie noordelijke provincies
zou men de te arresteren personen overbrengen naar een kamp in Gaaster-
land, 3 uit Limburg, Noord-Brabant en Zeeland naar een kamp in Ellewouts-
dijk dat op Zuid-Beveland gelegen was, recht tegenover Terneuzen."
Voor wij nu weergeven hoe die arrestaties en interneringen in hun werk

gingen, moet eerst melding gemaakt worden van enkele algemene bekend-
makingen die het Algemeen Hoofdkwartier op de ochtend van de eerste
oorlogsdag deed uitgaan. Dag- en weekblad van de NSB (Het Nationale
Dagblad en Volk en Vaderland) en het dagblad van de CPN (Het Volksdagblad)
werden verboden; verboden werd eveneens de verspreiding van alle 'pam-
fletten, vlugschriften en dergelijke drukwerken'. 5 Voorts werd het aan alle
'hier te lande wonende of verblijvende Duitsers of vreemdelingen van
Duitse oorsprong verboden, zich buitenshuis te begeven'6 - zulks betekende,
dat de tienduizenden Duitse vluchtelingen die in ons land asyl gevonden
hadden, hun woning niet mochten verlaten en dus voor de meest simpele
inkopen op slag afhankelijk werden van de hulp van Nederlandse vrienden
of bekenden. Al die regelingen werden door de radio en de pers bekendge-
maakt en vergrootten de nervositeit: de binnenlandse vijand was wèl sterk
als de autoriteiten het nodig achtten, zo drastische maatregelen te treffen!
Van de voormannen der CPN werd, voorzover bekend; slechts de vier-

en-zestig jaar oude Wijnkoop gearresteerd die in de partij nauwelijks meer
invloed had; hij kwam uit Amsterdam in Hoorn terecht: 7Deleider der NSB,
Mussert, ontsprong de dans. Al enkele weken tevoren had zijn adjudant een
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1 Voor vrijheid en socialisme. Gedenkboek van het Sneevliet-Herdenkings-Comité (1953),
p. 34'. • 'Algemene regeling tot internering van gevaarlijke Nederlanders en
vreemdelingen in het ressort van de procureur-generaal, fungerend directeur van
politie te Amsterdam', z.d. (Enq., punt a, gestencilde bijl. 92). 3]. J. Leeninga en
E.]. Westra: En tàch staat de Martini. Groningen onder Duits schrikbewind (1945), p. 7.
• E. L. M. H. Speyart van Woerden, IS dec. 1955. 5 'Algemene 'bekendmaking
no. 37 van de opperbevelhebber van land- en zeemacht', 'Ia mei 1940, gepubliceerd
in de dagbladpers van die datum. 6 'Algemene bekendmaking no. 39', a.v.
7 A.]. Koejemans: David Wijnkoop. Een man in de strijd voor het soiidlisme EI967),
p.286.
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