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Thijssen beschouwde hem als, zo schreef hij begin oktober aan van
Bijnen, 'een uitstekende organisator en leider' I - anderen vonden Dijkman veel te impulsief en het was in elk geval koren op de molen van die
critici geweest toen Dijkman op zaterdagavond 23 september ongeveer
honderd jongeren bijeen had laten komen op een kampeercentrum bij
Putten, met wie hij ter ondersteuning van de Airhornes die bij Oosterbeek
in het nauw zaten, militaire actie op de Veluwe had willen ontplooien;
die groep was, o.m. doordat de door Dijkman in de nacht van zaterdag
op zondag verwachte wapendropping uitbleef, zondagochtend onverrichterzake uiteengegaan. 'Dat allen zonder ongelukken uit Putten terugkeerden is nog', had de LO'er A. van de Kamp te Kampen enkele dagen later
in zijn dagboek genoteerd, 'een groot wonder, want gans de omtrek daar
was in 't complot."
Conform de bevelen die uit Londen waren ontvangen (zij zullen in
hoofdstuk 7 aan de orde komen), gingen in de tweede helft van september
van kolonel H. Koot, die in Amsterdam was gaan fungeren als commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, de eerste impulsen uit om
plaatselijk en regionaal de semi-militaire illegale groepen te doen samensmelten. Thijssen was mèt van Bijnen tegenstander van die samensmelting maar de bevelen van de prins en van kolonel Koot hadden hier
en daar vrij spoedig effect, althans: van twee verzetsgroepjes die zich in
Putten hadden gevormd, werden de krachten gebundeld. Het ene groepje, waarvan o.m. de Puttenaar Piet Oosterbroek en de ondergedoken
Amsterdammer Piet Dankaart deel uitmaakten, droeg een uitgesproken
communistisch karakter (het was aangesloten bij de Raad van Verzet),
het andere werkte samen met de Apeldoornse Knokploeg; daarin zaten
o.m. de landarbeider Chris Helsdingen, de jurist jhr. mr. W. J. H. D.
Rengers Hora Siccama en twee ondergedoken studenten: Willem van
Heessen en Frans Slotboom. Toen nu Berend Dijkman die twee groepjes
samenvoegde, plaatste hij ze onder bevel van een dertigjarige opperwachtmeester van de politie, Ab Witvoet. Deze had begin '44 in zijn
toenmalige standplaats Genemuiden deelgenomen aan een KP-overval
op het distributiekantoor, was gearresteerd, vrijgelaten wegens gebrek
aan bewijs, overgeplaatst naar Putten en opnieuwovergeplaatst
naar
Limburg maar aldaar had hij zich overwerkt laten verklaren en hij was
toen eind augustus naar zijn gezin in Putten teruggekeerd; hij verliet er
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