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minuten kwam er al een Duitse auto aan. Met het groot licht van de
vrachtauto werden de inzittenden verblind; zij begonnen vrijwel onmid-
dellijk te vuren, werden met de brengun beschoten en luttele seconden
later was de Duitse wagen in de berm van de weg tot stilstand gekomen.
In die wagen hadden vier militairen van de Luftwaffe gezeten, allen
behorend tot de Hermann Goering-divisie waarvan een bataljon in de
Nederlandse kazerne te Harderwijk was gelegerd: een Oberleutnant Eg-
gert, een Leutnant Sommer en twee onderofficieren. Eggert bleef, in de
knie gewond, bij een sloot liggen, Sommer die o.m. een schot in de buik
had gekregen, wist in het pikdonker weg te kruipen, zo ook de twee
onderofficieren van wie één lichtgewond was.

Witvoets groepje was inmiddels, mede doordat spoedig een tweede
Duitse auto was komen aanrijden (deze reed door), in grote verwarring
geraakt, 'in paniek', zei Dankaart later.' Witvoet bleek verdwenen te zijn
(hij had zich bij een boer in de omgeving verborgen) en toen Dankaart
die zich eerst óók had teruggetrokken, weer bij de overigen terugkwam,
stonden die, behalve Slotboom, over de gewonde Oberleutnant gebogen.
Besloten werd, deze op de vrachtauto mee te nemen; zo ook Slotboom,
een van de uitkijkposten die, toen men hem vond, eveneens een schot
in de buik bleek te hebben en er slecht aan toe was. Oosterbroek trachtte
in Putten voor Slotboom nog medische hulp te vinden maar slaagde daar
niet in. Uit Voorthuizen kwam vervolgens nog in de nacht een dokter
naar Enny's Hoeve; deze kon niet méér doen dan Slotbooms pijn
verlichten - de zwaargewonde student stierf in de vroege ochtend en
werd op het terrein van Enny's Hoeve begraven. Oberleutriant Eggert
werd, zo goed en kwaad als dat ging, verpleegd - men had bij hem een
papier gevonden dat belangrijk leek te zijn: een kaartje van een deel van
het Fûhrerhauptquartier?

1 P. Dankaart in K. Groen en W. G. van Maanen: Putten op de Veluwe, p. 25. 2 Twee-
en-een-halve week later, 18 oktober, kreeg S. Kirschen, de tot de Britse Special Air
Service-brigade behorende Belgische geheime agent die met hulp van Dijkman en
Thijssen in de Gelderse Vallei ondergedoken, van Dijkman te horen, 'dat', aldus later
Kirschen, 'de leden van zijn brigade tezaam met een paar nog uit Arnhem afkomstige
Engelse parachutisten, vanuit een hinderlaag een Duitse wagen hebben vernield, drie
officieren van de Luftwaffe hebben gedood en bij het nasnuffelen van hun zakken een
kopie van een gevonden schetsje hebben gemaakt. Zij zijn zo verstandig geweest het
origineel achter te laten, zodat de Duitsers niet zullen denken dat het document in
handen van de vijand gevallen is.' Kirschen kreeg vervolgens 'een tot in kleinigheden
uitgewerkt plan van een standplaats van de staf van de Führer in Oost-Pruisen te
Lösschen bij Rastenburg' te zien; een er bij geschreven tekst vermeldde 'de plaats van
de hangar waar zich het toestel van de Führer bevindt, de mijnenvelden die het

49


