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Schmidt dat, ondanks Rauters voortgezette oppositie, eerst door Seyss-
Inquart en vervolgens door Christiansen aanvaard werd.
Diezelfde avond, 8 augustus, werd 'op bevel van de Weermachtsbevel-

hebber in Nederland' (Seyss-Inquart had er geen bezwaar tegen, de indruk
te wekken alsof hijzelf slechts uitvoerende instantie was) in de Nederlandse
pers en radio een officiële bekendmaking van Rauter gepubliceerd waarin
meegedeeld werd dat 'onverantwoordelijke elementen' daags tevoren
'een aanslag gepleegd (hadden) op een spoortrein der Duitse weermacht.
Een Nederlandse spoorwegbeambte is bij de vervulling van zijn plicht het
slachtoffer van deze aanslag geworden' (de man was in leven gebleven).
Hadden de daders van de aanslag zich niet vóór l4 augustus te middernacht
bij de politie gemeld of waren zij dan niet 'vooral door medewerking van de
bewoners des lands' opgespoord (de beloning van f lOO 000 werd vermeld),
dan zou 'teruggegrepen worden op een aantal gijzelaars die met hun leven
voor dergelijke daden van sabotage borg staan.' Dat 'aantal' werd niet nader
gespecificeerd. Er zijn aanwijzingen dat aan Duitse kant de afspraak gemaakt
was dat men, als Nederlanders daarnaar informeerden, meedelen zou dat aan
een aantal van vijftig gedacht werd. Dat zou er de schrik injagen!

*
Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat er van de zijde van de daders ernstig over
gedacht is, zichzelf bij de politie te gaan melden. Dat doende zouden zij
immers niet alleen hun eigen leven verspelen maar ook dat van anderen in
gevaar brengen: zij moesten aannemen dat de barbaarse Duitse verhoor-
methoden tot talrijke arrestaties in hun kring konden leiden waaruit nieuwe
doodvonnissen zouden voortvloeien. Bovendien wist niemand hunner met
zekerheid dat de bezetter inderdaad gijzelaars zou gaan fusilleren; deed hij
dat wèl, dan kon overigens het effect van deze evidente rechtsschending de
verzetsgeest alleen maar ten goede komen.

Het scheelde niet veel of Dorm its en de zijnen vielen de Duitsers in handen.
Schreieder was, in tegenstelling tot Rauters opinie, al spoedig tot de con-
clusie gekomen dat Engeland met de aanslag niets te maken had. Op zater-
dag 8 augustus had hij een van de gevangen genomen agenten van het
Bnglandspiel naar Rotterdam meegenomen en deze had bevestigd dat het
trotyl en de wijze waarop de aanslag voorbereid was, er op wezen dat de
Britse sabotagedienst SOB er buiten stond. Die conclusie werd nog bevestigd
door het Kriminaltechnische Institut der Sicherheitspolizei te Berlijn waaraan
Schreieder een specimen van het trotyl toegezonden had; dit instituut deed


