
EXECUTIES IN VUGHT

koningin, voor ons volk dat op de drempel der vrijheid scheen te staan. Hij bad
dat ons volk de vrijheid die komen zou, waardig zou dragen. Hij vroeg om
eenheid na de vrede.

Rustig sprak hij, met klare, heldere stem, alsof geen vuurpeloton op hem
wachtte."

Dinsdagochtend, S september, klonken opnieuw de salvo's en de
genadeschoten. Er waren toen op zijn minst vier-en-vijftig slachtoffers.

Wij voegen toe dat zich onder de velen die in augustus en de eerste
dagen van september in Vught krachtens beslissingen van Deppner wer-
den gefusilleerd, van de in vorige delen genoemde illegale werkers ook
bevonden joop Westerweel die honderdvijftig tot tweehonderd Joodse
jongeren naar Frankrijk had helpen ontsnappen, en de grote organisator·
van het illegale financiële steunwerk in Friesland, Jan Evenhuis.

Zonder commentaar citeren wij tenslotte de volgende fragmenten uit
een verslag, opgemaakt op grond van naoorlogse mededelingen van
enkele leden van de yde en öde compagnie van het Wachbataillon Nord-
West2:

'4 augustus. Vele belangstellende SS'ers trekken mee naar de executieplaats als
gold het een openbare vermakelijkheid.

II augustus . is het vuurpeloton zingend afgemarcheerd. Uitgenomen
enkelen stormde de ganse compagnie het gelid uit om voor de fusillade zich
vrijwillig te melden ... Het vuurpeloton is getracteerd op sigaretten en een fles
jenever per drie man.

18 augustus ... Thans een vast aangesteld vuurpeloton. Ook is het verboden
naar de executie te gaan zien. De slachtoffers ondergaan half naakt de executie.
Hun kleren zouden naar Duitsland gezonden worden Er wordt slecht
geschoten en altijd nog na het gewerensalvo blijven er staan.'

*

Hoeveel gevangenen van eind juli tot in de eerste dagen van september
krachtens de door Deppner genomen beslissingen in totaal in Vught zijn
geëxecuteerd, is niet precies bekend. Vast staat dat het er op zijn minst
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