
ZATERDAG.!! MEI

grijsaards, waaronder die zich zelfs met behulp van twee stokken nauwelijks
konden voortbewegen.'!

Zaterdag II mei was er overdag haast niets te eten of te drinken, 's avonds
werd 'warm eten verstrekt van goede kwaliteit. Hierdoor werd de stemming
beter.'2 Zondagavond om zes uur moest men opeens het studiocomplex ver-
laten; men marcheerde naar het station Wassenaar op de lijn naar Scheve-
ningen; vandaar reed een trein volopgepakten eerst naar Den Haag, ver-
volgens van Den Haag naar het Centraal Station in Amsterdam. Niet ver
,daarvandaan stond hij stil. Een NSB'er die een onverwachte beweging
maakte,. werd toen door een nerveuze soldaat pardoes in een coupé neer-
geschoten, twee andere NSB' ers werden eveneens dodelijk getroffen, één
werd zwaar gewond." Omstreeks middernacht reed men het Centraal Station
binnen. Order werd gegeven, 'onbewegelijk te blijven zitten, daar', aldus
eenNSB'er, 'bij de minste beweging van buiten de trein op ons zou worden
geschoten.'! De volgende morgen werden de inzittenden in autobussen en
'één grote veewagen waar de personen ingegooid werden'," naar de Cavale--
riekazerne overgebracht, waar marechaussees, gewend om met gevangenen
om te gaan, voor de bewaking zorgden. 'Na twee uren wisten we reeds',
schreef een der opgeslotenen, 'dat wij in een paradijs waren beland. De
verzorging, de behandeling, het eten was er uitstekend."

Aanzienlijk minder gunstig was de situatie in de Centrale Markthallen te
Amsterdam waar leden van de Vrijwillige Burgerwacht de dienst uitmaakten.
Machinegeweren stonden constant van de omloop af op de massa der
geïnterneerden gericht die voortdurend aanzwol. Tenslotte werden honder-
den uit de hallen overgebracht naar een loods van het Blauwhoedenveem, 7

anderen naar een gebouw midden in de Jordaan ('waarvan, ik', bekende
procureur-generaal van Thiel later, 'eerlijk gezegd niet wist of die mensen er
levend afgekomen zouden zijn, want de Jordaan was dermate geladen ....
dat ik dacht: ze gaan er nu aan'"), weer anderen (ca. vijftienhonderd) naar de
loods 'Celebes' van de Maatschappij Nederland waar in zes uur hard werken
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