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de politiedienst en dook onder. Hij beweerde in '74 in een dagblad-
interview' dat Dijkman hem ten tijde van zijn benoeming als comman-
dant van de Puttense groepjes gezegd had, uit Amsterdam instructie te
hebben ontvangen 'om de linkse invloeden te elimineren'. Daargelaten
of die instructie is gegeven (elk bewij s ontbreekt), Witvoets gezag werd
ook door het RVV-groepje erkend en onder zijn bevel werden enige
sabotage-acties ondernomen en werd bovendien hulp verleend aan en-
kele Airbornes om te ontsnappen uit een krijgsgevangenentransport; een
van die Airbornes, de Engelsman Keith BanweIl, sloot zich bij Witvoets
mannen aan.

In overeenstemming met de bevelen van Thijssen welke wij eerder
vermeldden, gaf Dijkman eind september aan Witvoets groep opdracht
om Duitse personenauto's en alleenrijdende motorordonnansen te over-
vallen. Dijkman en Witvoet overwogen eerst, daartoe een kabel ofketting
over de grote weg Nijkerk-Harderwijk te spannen maar bij nader inzien
(die ketting of kabel kon door een Duitse vrachtauto kapot gereden
worden), leek het hun beter, bij de actie gebruik te maken van een brengun
- een licht machinegeweer, afkomstig uit een van de droppings op de
Veluwe ten bate van de Raad van Verzet.

In de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 september ging Witvoets
groep vanuit haar hoofdkwartier (Enny's Hoeve, een in de bossen tussen
Putten en Voorthuizen gelegen, eenzame boerderij) voor het eerst de
hinderlaag leggen. Witvoet had daar zes leden voor aangewezen: Oos-
terbroek, Dankaart, Helsdingen, van Heessen, Hora Siccama en Slot-
boom - zelf trok hij zich terug in een nabijgelegen huis waar hem, zo
zei hij, na de actie rapport moest worden uitgebracht. De zes constateer-
den dat de volgens Witvoets nauwkeurige aanwijzingen opgestelde bren-
gun dwars door een boerderij zou schieten, gaven het plan op en gingen
aan Witvoet rapport uitbrengen; zij troffen hem aan in een toestand van
grote nervositeit.

In de volgende nacht: die van zaterdag 30 september op zondag I
oktober, werd de hinderlaag opnieuw gelegd. Witvoet bleef nu bij zijn
mannen; die waren ditmaal zeven in getal, want BanweIl was ook van
de partij. Witvoet, Oosterbroek en Hora Siccama hadden gebruik gemaakt
van een door Oosterbroek bestuurde vrachtauto waarmee 'ze BanweIl
hadden opgehaald, de overige vier waren komen fletsen. De auto met de
op de kabine gemonteerde brengun werd bij de Oldenallerbrug opgesteld,
uitkijkposten werden uitgezet. Het was toen kort na middernacht. Na vijf
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