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Na het vrijlaten van Oberleutnant Eggert verlieten Oosterbroek, Dankaart,
Helsdingen, Hora Siccama en Banwell Enny's Hoeve. Zij waren ten
zeerste gebeten op Witvoet. Oosterbroek bracht rapport uit aan Berend
Dijkman en deze nam voorzichtig contact op met de groepscommandant
van de marechaussee te Putten. In het dorp was toen bekend geworden
dat de weggevoerde mannen naar Duitsland waren verdwenen - Dijkman en de groepscommandant koesterden de hoop dat de bezetter bereid
zou zijn, alle weggevoerden of een deel hunner verlof tot terugkeer te
geven als men hem het lijk van Witvoet zou kunnen tonen. Witvoet
evenwel, die ondergedoken was in Baarn en vervolgens in Hilversum,
bleek onvindbaar, zodat men hem niet van het leven kon beroven.
Op zondag loktober
was Dijkman in Putten bijna in de school
terechtgekomen. 's Morgens passeerde hij het dorp op de fiets. Hij werd
er opgepakt en moest er samen met anderen enkele uren op straat staan.
Aangezien hij volgens zijn persoonsbewijs wachtmeester van de marechaussee was, mocht hij tenslotte naar het politiebureau gaan en vandaar
bracht de politie hem onder geleide door de Duitse afzetting heen naar
Ermelo. Hij had in Putten niet meer dan vage geruchten gehoord over
het gebeurde bij de Oldenallerbrug; uit de brief die hij daags daarna aan
Jan Thijssen schreef, blijkt dat hij niet vermoedde, laat staan wist, dat het
daar een actie had betroffen waartoe hij aan Witvoet het algemene bevel
had gegeven. Hij werd spoedig door Oosterbroek of een van de andere
deelnemers aan de overval nader ingelicht, ook over het gevonden Duitse
document, en vernam ook iets van de in Putten genomen represailles'
- prompt stelde hij aan Jan Thijssen de vraag of het verantwoord was,
met acties als bij de Oldenallerbrug door te gaan.
Wij herinneren er aan dat, zoals wij in ons vorige deel vermeldden,
van Bijnen, de Landelijke Sabotage-Commandant van de Knokploegen,
kort na Dolle Dinsdag met het oog op de Duitse represailles de actie van
zijn z.g. burgerverzetsgroepen had beëindigd (er hadden zich gevallen
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Onder het hoofd 'Represailles' vermeldtThijssens
'Gevechtsrapport september 1944'
d.d.7 okt. 1944 (LO/LKP, 5 G) het volgende: 'Negen inwoners van Putten die tegen
bevel na 13 uur op straat kwamen, doodgeschoten;
mannelijke bevolking van 17-50
jaar als dwangarbeiders naar !JsseUinie; dorp afgebrand.' Onder het hoofd 'Gevechten'
staat: 'Bij Putten kostbare gegevens buitgemaakt. Volgens bevel vij[andelijke] gewonden medische verzorging verstrekt.'
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