
NAAR DE KATASTROFE

zondag op Enny's Hoeve bijeen zonder dat zij aanvankelijk wisten wat
zich in Putten afspeelde. Van Heessen ging naar Putten toe - hij werd er
eerst in de school en toen in de kerk opgesloten. In de loop van de dag
drong tot Eriny's Hoeve door welke gevolgen de aanslag had gehad, later
óók dat door de Duitsers was meegedeeld dat geen represailles zouden
worden genomen als de daders van de aanslag zich kwamen aanmelden
en Oberleutnant Eggert ongedeerd uitleverden. Wat te doen? Hora Sic-
cama was de enige die vond dat men beide Duitse eisen moest inwilligen,
maar Oosterbroek die in afwezigheid van Witvoet de leiding van het
groepje op zich had genomen, verbood hem, zich aan de Duitsers over
te geven, er daarbij op wijzend dat de martelmethoden van de SD het
risico inhielden dat hij, eenmaal in Duitse handen, gegevens zou moeten
prijsgeven die de levens van talrijke andere illegale werkers in gevaar
zouden brengen. Besloten werd, Oberleutnant Eggert in vrijheid te stellen;
deze die op erewoord had beloofd, alles wat hij van de illegale werkers
en hun verblijfplaats had gezien, voor zich te houden (dat heeft hij
inderdaad gedaan), werd maandagochtend vroeg naar een boer in Stroe
vervoerd en bevond zich enkele uren later in het ziekenhuis te Ermelo
waar Leutnant Sommer op die maandag overleed.

Dat Eggert was vrijgelaten, bleef die dag aan Fullriede onbekend.

*

In het begin van de ochtend werden de achttien- tot vijftigjarige mannen
uit de kerk gevoerd; zij moesten zich op de markt opstellen, omgeven
door machinegeweren. De achttien- tot twintigjarigen werden vervol-
gens in het gebouw van de openbare schoolopgesloten en daar kwamen
na enige tijd ook de bovenvijftigjarigen terecht maar die laatsten moesten
zich vervolgens opnieuw naar de kerk begeven. In de school kreeg
niemand te eten maar de vrouwen die met voedsel naar het centrum
waren gekomen, werden in de gelegenheid gesteld om dat uit te reiken
aan diegenen die zich in de kerk bevonden. Later in de ochtend beklom
Fullriede daar de galerij, zette in het Duits uiteen (wat hij zei, werd door
een luitenant van de staatspolitie vertaald) dat op Puttens grondgebied
een moordaanslag was gepleegd op twee Duitse officieren 'en sommeerde
ieder', aldus een der aanwezigen,

'die daaromtrent bijzonderheden wist, deze binnen een kwartier te zijner kennis


