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landmacht, in hoofdzaak behorend tot de detachementen welke de ca.
twaalfhonderd Duitse parachutisten en militairen van de Duitse lucht-
landingstroepen bewaakt hadden die op 13 en 14 mei uit IJmuiden als
krijgsgevangenen afgevoerd waren (zij werden spoedig naar Canada over-
gebracht). Die landmacht-militairen werden in Londen verzameld en later
in mei naar een primitief kamp in Haverford-West gezonden (zie kaart I
op pag. 35). Zij vormden een gemengde groep, in tegenstelling tot de
mannen van de marine die met hun schepen, d.w.z. in normaal hiërarchisch
verband, gearriveerd waren. De bevelhebber der zeestrijdkrachten, vice-
admiraal J. Th. Furstner (hij was met vijftien marine-officieren op een
Scheveningse botter eerst naar Duinkerken gevaren en vandaar naar Enge-
land overgestoken), kon er spoedig greep op krijgen - voordien was het
nodige geregeld door de Nederlandse marine-attaché te Londen, luitenant-
ter-zee eerste klasse A. de Booy, die uitnemende relaties had met de Admi-
ralty. Generaal-majoor J. W. van Oorschot daarentegen, oud-chef van de
Nederlandse geheime dienst GS III, afgezet na het Venlo-incident, die als
hoofd van een door generaal Winkelman uitgezonden militaire missie op
12 mei in Londen gearriveerd was, moest zijn betrekkingen met het War
Office van de grond af gaan opbouwen; Nederland had in Londen geen
landmacht-attaché gehad.
Onder diegenen die tijdig Nederland hadden kunnen verlaten, bevonden

zich slechts weinig departementsambtenaren - Albarda, Bolkestein, van
Boeyen en van den Tempel waren er geheel van verstoken. De Geer en
Gerbrandy hadden de secretarissen-generaal van hun departementen mee-
genomen, resp. jhr. mr. A. M. C. van Asch van Wijck en mr. J. R. M. van
Angeren. Welter had nog van Londen uit opdracht gegeven dat vier hoofd-
ambtenaren van Koloniën naar hem toe dienden te komen (de vier hadden
zich in Ijmuiden op een Britse torpedobootjager kunnen inschepen). Ook
Steenberghe had op het laatste moment voor van Rhijn en zichzelf nog
twee hoofdambtenaren uit Den Haag kunnen ontbieden (ook zij waren via
Ijmuiden weggekomen") en zou (hetzelfde gold voor Welter) spoedig aan
hen enkele andere ambtenaren kunnen toevoegen die zich op 10 mei '40

op dienstreis in Parijs bevonden hadden. Dijxhoorn was vergezeld van zijn
twee adjudanten: luitenant-ter-zee eerste klasse J. E. A. Post Uiterweer en
kapitein van de generale staf mr. H. J. Kruls. Bovendien hadden drie
officierenvan GS III wier namen voorkwamen op een lijst van onmiddellijk

1NI. met de 'Texelstroom' die ook enkele honderden Duitse krijgsgevangenen
meenam.
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