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CONCENTRA TIEKAMPEN IN NEDERLAND

sluiten die Min het kamp een korte straftijd ondergingen Mer vastgehouden
werden in afwachting van hun transport naar een ander kamp.
Welke groepen?
Eind februari '41 de bijna vierhonderd Amsterdamse Joden (mèt enkele

uit Den Haag) die bij de razzia's in de hoofdstad op 22 en 23 februari '41
gegrepen waren (zij werden naar Buchenwald doorgezonden); begin maart
een kleine tweehonderd achttien- tot dertigjarige inwoners van Sommelsdijk
(Goeree-Overflakkee), die volgens de 'Meldungen aus den Niederlanden'
gearresteerd waren 'als Vergeltungsmassnahme' (zij werden dus strafgijzelaars)
'fiir [ortgesetzie Beleidigungen und Belástigungen von Wehrmacht- und Polizei-
angehörigen'l (een maand detentie); begin mei bijna honderd officieren
van het rste luchtvaartregiment, verdacht van samenwerking met drie
hunner die met 2 Fokker G-1'S naar Engeland ontsnapt waren (zes weken
detentie); medio mei ruim tweehonderd Nederlandse arbeiders die bij de
Organisation Todt op een Duits vliegveld bij La Rochelle gewerkt hadden,
daar last hadden veroorzaakt en onder geleide en blocper trein naar Nederland
teruggezonden waren (binnen een week vrijgelaten); begin juni ca. drie-
honderd bij een razzia in Amsterdam gegrepen Joden (spoedig doorge-
gezonden naar Mauthausen) ; eind juni negentig voormannen van de Anti-
Revolutionaire Partij en het Christelijk Nationaal Vakverbond (na twee
maanden werden vijftig vrijgelaten en veertig aan de groep der Indische
gijzelaars in Buchenwald toegevoegd), alsmede ruim vierhonderd preventief
gearresteerde communisten (benevens enkele anarchisten en leden van de
Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij en van het Nationaal Arbeids-
secretariaat), aan wie spoedig nog bijna tweehonderd andere cornmunisten
toegevoegd werden (van die zeshonderd werden tweehonderd vrijgelaten,
de overigen werden naar Amersfoort overgebracht); begin juli de burge-
meester, drie plaatselijkepredikanten en zestien andere burgers van Maassluis,
allen als strafgijzelaarsgearresteerd omdat een in de gemeente teruggekeerde
politieke gevangene een grootse huldiging ten deel gevallen was (ook die
gijzelaars werden naar Amersfoort overgebracht); begin september dertig
inwoners van Rijnsburg waar Koninginnedag-' 41 (31 augustus) met uit-
bundigheid gevierd was (naar Amersfoort) - en tenslotte zaten in die tijd,
wegens demonstraties voor het vorstenhuis, in Schoorl ook nog vier-en-
twintig andere Nederlanders gevangen van wie wij niet weten, waar en
wanneer zij gearresteerd zijn.

Men kan uit deze gegevens afleiden dat Schoorl, voordat het eind oktober
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