
DE VIJF VAN ROTTERDAM

gevoerd), maar uiteraard vooral op vrijdag de rade, Te middernacht zou
het Duitse ultimatum aflopen. Die vrijdag konden de gijzelaars uit de
Rotterdamse dagbladen van donderdag kennis nemen van twee verklaringen,
de eerste van twee-en-dertig vooraanstaande Rotterdammers, de tweede
van negentien protestantse kerkelijke gemeenten te Rotterdam - in beide
verklaringen was een beroep gedaan op de bezetter, de levens der gijzelaars
te sparen, maar was ook de aanslag op de Duitse trein scherp veroordeeld.
Beide verklaringen werden door althans een deel der gijzelaars principieel
afgekeurd.
Met goedkeuring van Christiansen hadden, zoals wij reeds in deel 6

(hoofdstuk 2) beschreven, Seyss-Inquart, Rauter en Schmidt inmiddels
vastgesteld wie, als de daders van de aanslag zich niet alsnog zouden aan-
melden of alsnog gegrepen zouden worden, gefusilleerd zouden worden.
Eerst hadden zij vijf Rotterdammers uitgekozen, maar op voorstel van
Schmidt was, vermoedelijk op donderdag 13 augustus, besloten om twee
van de vijf te vervangen door twee anderen met wie, naar Seyss-Inquart,
Rauter en Schmidt aannamen, koningin Wilhelmina zich in het bijzonder
verbonden voelde: o.E. G. graaf van Limburg Stirum, een nazaat van een
van de leden van het Driemanschap van 1813, en A. baron Schimmel-
penninck van der Oye, in wie de Duitsers vermoedelijk (maar dan ten
onrechte) een afstammeling zagen van de raadpensionaris uit de Franse
tijd. Van Limburg Stirum bevond zich al onder de gijzelaars te Gestel,
Schimmelpenninck woonde op Schouwen; hem had de 'SD' in mei en
juli '42 vergeefs gezocht op een oud Haags adres. Hij werd nu op vrijdag 14
augustus gearresteerd en naar Gestel overgebracht. Daar bevond zich onder
de gijzelaars ook een van de drie Rotterdammers wier namen gehandhaafd
waren: mr. R. Baelde, De twee andere Rotterdammers, Chr. Bennekers
en W. Ruys, behoorden tot de gijzelaars die in juli opgepakt waren - zij
zaten in Haaren opgesloten.
Aan Duitse kant was vastgesteld dat de vijf geselecteerden, mocht het

zo ver komen, omstreeks zonsopgang gefusilleerd zouden worden op een
open plek in de bossen bij Goirle, even bezuiden Tilburg; daarvóór zouden
zij samengebracht worden, niet in Haaren dat dicht bij Tilburg ligt, maar
in het niet ver van Den Bosch gelegen Gestel. Daar zouden in de nacht
Baelde, van Limburg Stirum en de pas binnengebrachte Schirnmelpenninck
met zo min mogelijk gerucht op hun slaapzaal van hun bedden gelicht
worden (de Duitsers waren bevreesd voor daden van verzet van de overige
gijzelaars) - vóórdien zouden Bennekers en Ruys uit Haaren naar Gestel
worden overgebracht.
Vrijdagavond trok opeens een groot aantal gewapende Duitse militairen
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