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Dat de gijzelaars in Haaren en Gestel met heftige verontwaardiging kennis
genomen hadden van de executie van vijf hunner, spreekt vanzelf ('de
bloedige strepen die nu getrokken worden, zijn, vrees ik', schreef Banning
aan zijn gezin, 'in geen twee generaties uit te wissen"), maar naast die
verontwaardiging was er ook een begrijpelijke angst voor het eigen lot.
Wie zouden de volgende slachtoffers zijn? Volgens welke criteria hadden
de Duitsers Baelde, Bennekers. van Limburg Stirum, Ruys en Schimmel-
penninck eigenlijk uitgekozen? Dat was niemand duidelijk. Menigeen
besloot, voortaan jegens de bezetter een zekere voorzichtigheid in acht te
nemen. Kort na de r sde augustus werden de gijzelaars man voor man in de
bureaus van de Kommandanten geroepen waar hun een reeks politieke
vragen voorgelegd werd die zij in Haaren schriftelijk, in Gestel mondeling
moesten beantwoorden. Zodra de eerste ondervraagden hadden kunnen
meedelen, hoe die vragen eigenlijk luidden, werd in Haaren door de kamp-
leiding geadviseerd, het antwoord op de vraag 'königstreu?' uit de weg
te gaan door in te vullen: 'Ik beschouw het Koninkrijk der Nederlanden als
nog in oorlog met Duitsland' . Volgens Linthorst Homan waren er op
de ca. zevenhonderd gijzelaars die op dat moment in het kamp aanwezig
waren, niet meer dan vijf of zes die de vraag 'leonigstreu?' met een een-
voudig 'ja' beantwoordden (Homan zelf was een van die vijf of zes), en
vulde ongeveer twintig procent achter de vraag: 'deutschfreundlich?' 111:

'Nicht deutschjeindlich", 2 In Gestel werd, aldus Vestdijk,

'op de vraag 'königstreu?' meestal wel bevestigend geantwoord ... Maar er
werd ook gevraagd: 'deutschfreundlich?' ... Dan mocht men gaan draaien ... Als
mijn geheugen mij niet bedriegt, heb ook ik het in de cultuur gezocht en het
was zeker de waarheid geen geweld aangedaan, toen ik verklaarde, altijd veel
aan de Duitse cultuur te hebben gehad - een toch nogal lafhartig antwoord,
waarvan de ironie ál te diep verscholenwas.'3

Dr. J. W. Meijer Ranneft, oud vice-president van de Raad van Neder-

1 Brief,3I aug. 1942,vanW. Banningaanzijngezin(DoeII-375A, a-26). 2 J. Lint-
horst Homan: 'Korte notities' (22april 1945),p. 12(CommissieOnderzoekNeder-
landseUnie, II c). a S. Vestdijk: 'Sint Michielsgestel',Maatstaf, mei 1956,p. 134.
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