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In de 'SD' -gevangenis te Haaren had in juni het grote proces plaatsge-
vonden tegen de topfiguren van de groep-'Zwaantje' (het Nederlandse
uiteinde van de Zweedse Weg) en de 'Dienst-Wim' - twee belangrijke
spionagegroepen. Vijf-en-veertig illegale werkers waren tot de doodstraf,
vier tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Die vonnissen moesten
door Christiansen bekrachtigd worden; hij moest dus ook vaststellen hoe
hij op de ingediende gratieverzoeken zou reageren. Christiansen was nog
bezig dat te overwegen (de dossiers lagen bij zijn staf) toen besloten werd
dat alle gevangenen die door Wehrmacht-rechtbanken berecht waren,
veiligheidshalve naar gevangenissen in Duitsland zouden worden over-
gebracht. Tot hen behoorden ook illegale werkers van de 'pilotenhulp"-
groep' Fiat Libertas' en van de spionagegroep- 'Albrecht' die in Utrecht
ter dood veroordeeld waren. De Utrechtse groep werd in autobussen
geladen, de bussen reden op 29 juli naar Haaren en nog diezelfde dag
werden ca. tweehonderd gevangenen, onder hen o.m. de veroordeelden
van de groep-'Zwaantje' en de 'Dienst-Wim', naar de gevangenis in
Anrath bij Krefeld overgebracht van waaruit zij later in andere gevange-
nissen in het westen van Duitsland zouden belanden - zonder hun
dossiers. Dat zou velen het leven redden.

Met betrekking tot de gevangenen in Vught daarentegen kon Deppner
zijn aanwijzingen geven. De vorming van de nodige executiepelotons
bood geen probleem; die konden uit leden van de Vught bewakende yde
en ode compagnie van het Wachbataillon Nord- West samengesteld worden.
Besloten werd, de executies in de avonduren te laten plaatsvinden en in
de onmiddellijke nabijheid van het kamp; overdag bevonden zich veelal
Kommandos van gevangenen op terreinen buiten de kampomheining,
maar van negen uur 's avonds af moesten alle gevangenen, voorzover
niet in de 'bunker' opgesloten, in hun slaapbarakken zijn - het enige wat
dezen zouden kunnen merken, was dat zij de salvo's van de executie-
pelotons zouden horen en vervolgens de aparte genadeschoten (een
schot in de hersenen of in de nek), dat zij daags daarna weggevoerde
gevangenen zouden missen en dat zij dan uit de schoorsteen van het
kampcrematorium dikke rookwolken zouden zien opstijgen.

Voor wij deze 'Deppner-executies' gaan behandelen, willen wij er op
wijzen dat begin augustus in Vught een belangrijke groep medewerkers
van de Trouw-groep gefusilleerd werd: drie-en-twintig illegale werkers.
Zij waren nog berecht, namelijk eind juli in Haaren waar zij toen
gevangen zaten. Belangrijke aanwijzingen zijn er dat Rauter van Himmler
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