
Wel verre van een verderfelijke invloed op de jongere generatie te hebben, biedt het hun 
juist in een tijdvak van zelfzucht, lafheid en zedelijk verval, van woeker, ontucht, knechten
dom en verraad, een lichtend voorbeeld van zelfopoffering, plichtsbetrachting, gemeen
schapszin en moed. En al ware het alleen hierom, dan zou het gewapend verzet zijn 
rechtvaardiging reeds ten volle gevonden hebben. 
Het semi-militair verzet is geen eigendunkelijk optreden geweest. Het heeft plaats 
gevonden in de daartoe door de wettige Regering aangewezen organen en voerde de 
opdrachten uit, welke het van het geallieerd opperbevel ontving. Dit verzet leverde niet 
slechts een waa::-devolle bijdrage tot de bevrijding des lands; het voorkwam niet slechts 
in vele gevallen - zeker, ten koste van offers elders - verlies van mensenlevens en ver
nielingen; het verschafte niet alleen - naast de prestaties van land-, lucht- en zeestrijd
krachten - het volk een recht van spreken, het land behoud en vergroting van aanzien 
en "goodwill" in de wereld. Dat het, trots alle moeilijkheden en het feit, dat een groot 
deel van het land zonder strijd werd bevrijd, een bijdrage van formaat leverde, hopen 
wij in de volgende bladzijden enigszins te laten zien. 
Maar het deed meer. Het gewapend verzet is slechts een onderdeel van het gehele verzet. 
Maar dat verzet zou niet geweest zijn wat het was, het zou zich impotent getoond hebben, 
zo het niet als laatste consequentie van zijn bestaan voor de bevrijding van het land met 
de wapens had gestreden. En zonder dat .... Frank heeft het geschreven: ,,Een volk, 
dat niet bereid is tegen de verdrukker op te staan en voor de vrijheid te vechten, verdient 
slechts roemloos onder te gaan in de oceaan der vergetelheid". 
Dat klinkt rethorisch, pathetisch, gezwollen, zegt ge? Denk U in, dat het verzet er niet 
geweest ware en vraag U af, hoe dit volk zou moeten leven met alleen de herinnering 
aan het deel, dat 'verried, collaboreerde, zich prostitueerde en zich boog. 

2. DROPPINGS

Een van de voornaamste problemen voor het gewapend verzet was: Hoe komen wij aan 
de middelen? 
Met geïmproviseerde middelen viel alleen aan lichte sabotage te denken. Voor zwaardere 
sabotage waren wapens en springstoffen onontbeerlijk. 
De eigen bronnen voor wapens waren: particulier bezit, buit van diefstallen en over
vallen, verborgen uitrusting van het Nederlandse leger, boordwapens uit verongelukte 
vliegmachines enz. Voor springstoffen: dynamiet uit de mijnen, trotyl uit de vesting 
Naarden, thermiet van vuurwerkfabrieken, eigen preparaten enz. Zoals te begrijpen is, 
waren die bronnen volstrekt onvoldoende. Met oneindig veel moeite en risico konden op 
die wijze in de loop der jaren een betrekkelijk gering aantal mannen zich een lichte 
bewapening verschaffen, merendeels pistolen en revolvers, een aantal geweren, wat 
mitrailleurs en machinepistolen, handgranaten, slag- en steekwapens enz. Deze wapens 
verkeerden dikwijls in slechte conditie; er was voor sommige typen bovendien gebrek aan 
munitie en het totaal effectief was uiterst gering. Dit wapengebrek bepaalde organisatie 
en omvang van het gewapend verzet; beperking in de keuze van objecten en tactiek. Met 
de beschikbare middelen kon men veel te weinig van de voorhanden zijnde mogelijk
heden aangrijpen. 
Het spreekt dan ook vanzelf, dat de gedachten uitgingen naar wapenleveranties door de 
geallieerden. Deze immers hadden het grootste belang bij een doeltreffend gewapend 
verzet achter de vijandelijke linies. Vastberaden mannen konden, mits zij daartoe de 
middelen bezaten, de vijand treffen op punten van vitaal belang. Hun acties konden de 
vijand in ernstige mate af breuk doen en in bepaalde gevallen de redding van vele mensen-
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levens of van belangrijke objecten betekenen. 
Binnenlandse groepen zouden opdrachten 
kunnen vervullen met groter precisie en ten 
koste van minder materiëel en geringer ver
liezen. Doelmatige aanwending van betrek
kelijk geringe hoeveelheden springstoffen kon 
bv. een even groot of groter effect sorteren 
dan herhaalde bombardementen. De activi
teit van gewapende groepen in het achter
land, het bestoken van verbindingen enz., 
bond de vijand in belangrijke mate de 
handen. 
In principe was de zaak dus eenvoudig. Het 
binnenlands verzet had de wapens nodig en 
de bondgenoten hadden er belang bij deze te 
verstrekken. De moeilijkheid was het vinden 
van contact· met elkaar en wel van betrouw
baar contact. Er kon niet in het wilde weg met 
wapens gestrooid worden. Zij mochten niet 
in handen komen van onverantwoordelijke 
of onbetrouwbare individuën, van groepen, 
die ze voor hun eigen doeleinden gebruiken 
zouden en er, zoals in sommige landen na de 
bevrijding bleek, de nodige last mee veroor
zaken zouden. Evenmin moes ten zij terecht Een zgn. container, waarin wapens en sabotagemateriaal per vliegtuig aan

komen bij sluimerende organisaties, die de gevoerd en gedropt werden boven een afwerpterrein. Foto:]. van Rhijn. 

wapens bewaren zouden tot na de bevrijding. En tenslotte mochten de wapens ook niet 
in handen van de vijand vallen. Dit laatste nu was lange tijd in Nederland het geval, door 
middel van het beruchte "E-Spiel" (Engfand-Spiel). 
Het· contact met Engeland werd namelijk voor een belangrijk deel onderhouden door 
middel van de draadloze telegrafie. Natuurlijk gingen er koeriers over en weer; er liepen 
verbindingen over Zwitserland, Zweden en Portugal; er werd met postduiven gewerkt; 
maar het meest frequente en snelste middel was toch de radio. Al vrij spoedig na de 
capitulatie functionneerden in Nederland geheime zenders, die op de duur een regelmatig 
contact met Engeland volgens overeengekomen codes onderhielden. Deze zenders werden 
onder meer gebruikt ten behoeve van de Nederlandse Inlichtingendienst, welke in Londen 
opnieuw was opgericht. Deze diende natuurlijk gecoördineerd te worden met de over
eenkomstige Engelse dienst, de Secret Intelligence Service. In dit orgaan was men, aan de 
hand van ervaringen, opgedaan in de Spaanse burgeroorlog en later tijdens de Balkan
woelingen, tot het inzicht gekomen, dat er een nieuwe dienst op moderne basis diende te 
worden opgebouwd, waarvan de agenten op grond van hun intelligence werk acties zouden 
moeten ondernemen volgens directieven van hun hoofdkwartier. Deze dienst moest in 
verband met de wederzijdse veiligheid geheel gescheiden blijven van de andere diensten. 
De Special Operational Executive (SOE) werd in groter verband gevormd tegen het einde 
van . 1941 en begon onmiddellijk te werken. Hierdoor werd het voor de Nederlandse 
geheime dienst noodzakelijk een overeenkomstige dienst, de Militaire Inlichtingen Dienst 
(MID) te vormen. Dit was voor de Nederlanders in hun situatie uiteraard moeilijker 
dan voor de Engelsen en het haperde bij de MID soms aan routine en ervaring, hetgeen 
noodlottige gevolgen had. De MID begon zijn operaties in Nederland omstreeks het 
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begin van 1942. Agenten voorzien van geheime opdrachten werden afgeworpen, geïnfil
treerd of aan land gezet. Zeer spoedig gelukte het de Duitse contra-spionnage in de Neder
landse organisatie binnen te dringen. 
Zoals de lezer bekend zal zijn, is het mogelijk door peilingen de plaats van een zender 
op te sporen. Er diende dus tijdens de uitzendingen altijd gewaakt te worden tegen een 
overval. Soms kon men het gevaar tijdig signaleren en zag men bv. een langzaam rijdende 
auto naderen of zelfs wel mannen met een draagbaar apparaat. Wanneer dan de uitzen
ding werd gestaakt, kon men er dikwijls nog zonder ongelukken af komen. In het uiterste 
geval moest de zender, maar bovenal de code in veiligheid worden gebracht of desnoods 
vernietigd. In het begin van 1942 kreeg de SD in Den Haag bij de arrestatie van een 
zendgroep een of meer zenders en de daarbij behorende codes in handen. De "Abwehr" -
chef Herman Giskes, baseerde hierop zijn "Nordpol-Spiel", dat later gelijk op zou gaan 
met het uiterst geraffineerde "E-Spiel" van de SD-chef Josef Schreieder. 
De activiteit van de SD heeft zowel hier als in de andere bezette landen over het algemeen 
niet van veel intelligentie en eigen initiatief getuigd. Het leeuwendeel van de geboekte 
resultaten berustte op aanbrengen, doorslaan of verraad. Evenals op alle andere gebieden 
konden ook hier de bezetters slechts hun doel bereiken door de hulp, welke hun door 
mensen uit de bezette landen verleend werd. Het SD-werk dreef op de dagelijks binnen
komende anonieme brieven en telefoontjes ( de plaatsen waar de post voor de SD tevoren 
gezift kon worden, leverden een trieste en beschamend grote oogst), het hevig interessant 
doen van talloze stommelingen, het doorslaan van geïntimideerde getuigen, het somtijds 
bezwijken van geestelijk of lichamelijk mishandelde of door maatregelen tegen derden in 
een dwangpositie gebrachte arrestanten en een zee van verraad en provocatie, heel weinig 
echter - en dit is de unanieme conclusie van deskundigen uit de verschillende bezette 
landen - op intelligent politie- eh spionnagewerk. 
Wat dat betreft, kan men voor het "E-Spiel", en alles wat er aan vastzat, wel een uit
zondering maken, want dit was, hoewel gebaseerd op een gelukkige vangst, duivels geraf-
fineerd. 
Schreieder, die door de Duitsers "der grosse Spieler" genoemd werd, slaagde erin contact 
te krijgen met Engeland en dit lange tijd vol te houden alvorens ontmaskerd te worden. 
In overleg met Giskes en met hem werd de kwestie van wapendroppings geregeld. Londen 
kreeg afwerpterreinen opgegeven, welke door de "Abwehrstelle Niederlande" waren 
uitgekozen. 
Twee jaar lang kwamen de zendingen wapens, munitie, geldmiddelen enz. enz. op deze 
wijze in Duitse handen terecht en dat niet alleen, de Duitsers ontvingen ook geheime 
berichten en opdrachten. Dit was echter, hoe belangrijk ook, nog slechts een deel van het 
resultaat. Met de droppings kwamen soms ook geheime agenten mede, Engelandvaarders 
en Nederlanders uit andere werelddelen, die vrijwillig hun diensten hadden aangeboden 
en na een speciale opleiding naar het moederland terugkeerden. 
Zo werden ongeveer 50 Nederlanders naar de vijand afgeworpen; 47 hunner bekochten 
het met de dood. 
Deze agenten hadden veelal opdracht zich met bepaalde personen in het bezette gebied 
in verbinding te stellen. Terwijl zij gevangen zaten, gingen in hun plaats provocateurs, 
voorzien van de legitimaties en gegevens der agenten, op pad met als gevolg arrestaties 
en het oprollen van illegale groepen. En ook daarmede waren de mogelijkheden van het 
"E-Spiel" nog geenszins uitgeput. Londen ging door met het zenden van waardevolle 
inlichtingen, opdrachten om contact te zoeken met bepaalde illegale groepen enz. Provo
cateurs konden zich bij eventueel wantrouwen - en dat kwam natuurlijk nogal eens 
voor - door Radio Oranje laten legitimeren door middel van een slagzin. 
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De gevolgen van dit "Spiel" waren ontzettend, bovenal omdat het twee jaar lang voort
gang kon vinden. Niet alleen het inlichtingenwerk maar heel het verzet leed onder de 
talloze SD-penetraties. De trouwe, dappere kerels, die naar hun ongelukkig land waren 
teruggekomen om het te helpen, vielen kansloos in handen van de vijand. De waarschu
wingen, die een enkeling wist over te seinen, werden in Londen terzijde gelegd. De ver
zetsgroepen die, soms ten koste van grote moeite en offers, erin geslaagd waren con
tact met Londen tot stand te brengen, werden aan de SD uitgeleverd. Het verzet bleef 
zonder de wapens en contacten, die het nodig had. De geallieerde legerleiding verloor 
aanvankelijk alle vertrouwen en lust om zich nog verder met het Nederlandse verzet 
in te laten. De SD was zo zeker van zichzelf, dat toen er in December 1943 eerst 
twee en later nog eens drie gevangen agenten uit Haaren wisten te ontsnappen, de SD
Kommissar Frank verklaarde, dat zij er spijt van zouden hebben, omdat zij, wanneer 
zij er in slaagden Engeland te bereiken, niet lang meer leven zouden. Blijkbaar voelde 
de SD zich machtig genoeg om hen te Londen als verraders te kunnen brandmerken. En 
inderdaad, toen twee der vluchtelingen in Engeland aankwamen ( de anderen slaagden 
niet en verloren het leven), werden zij aanvankelijk gevangen gezet. 
Doch inmiddels was het opgevallen, dat het nuttig effect van de bestaande inlichtingen
dienst minimaal was. De es VI, een illegale organisatie, had van 1941 tot en met 1943 
in contact met Engeland gewerkt voor spionnage en sabotage. Zij had o.a. de liquidatie 
van vooraanstaande landverraders als Seyffard, Reydon, Posthuma en Kerlen ten uitvoer 
gelegd en een aandeel gehad in de aanslag op het bevolkingsregister te Amsterdam, de 
eerste overval op het arbeidsbureau aan de Passeerdersgracht te Amsterdam en het hoofd
bureau van politie te Utrecht. In 1943 werd de es VI zich bewust van de vergaande 
Duitse penetraties in de inlichtingenorganisaties, waardoor ook zij getroffen was. Men 
poogde toen via de Maquis het verbroken contact weer op te nemen. Dit gelukte, terwijl 
tevens via overste Tonnet een boodschap van es VI en van de RvV naar Engeland 
gezonden werd. Dit was in November 1943. Twee leden van de commandogroep kwamen 
naar Engeland en maakten aanmerking op de daar bestaande vorm van de inlichtingen
dienst. Zij werden daarop door de Regering in staat gesteld, de door hen voorgestelde 
methoden in toepassing te brengen. 
Dit viel ongeveer samen met de terugkomst van de ontsnapte gevangenen. Het gevolg 
was een volkomen reorganisatie. Opgericht werd het BBO (Bureau Bijzondere Opdrachten) 
onder nieuwe leiding met gedeeltelijk nieuw en uitstekend opgeleid personeel. In samen
werking met het BI (Bureau Inlichtingen) werd opnieuw begonnen. 
De eerste twee droppings van het BBO vonden plaats in de nacht van 31 Maart op 1 April 
1944 ten behoeve van es VI en de illegale pers. 
In de nacht van 5 op 6 Juli 1944 werden in de buurt van Epe drie parachutisten en een 
container afgeworpen. Er was geen afspraak voor gemaakt, er waren dus geen lichten en 
er was ook geen receptieploeg - evenmin als op 1 April - maar de steeds lager komende 
machine moest al rondvliegend naar het uitgekozen terrein zoeken. Zulk springen had 
voor- en nadelen voor de parachutisten. Het voordeel was, dat er van "E-Spiel" of iets 
dergelijks geen sprake kon zijn. Het nadeel, dat het toch enigszins onzeker was in welke 
situatie men daar beneden terecht zou komen, of de piloot het juiste terrein wel gevonden 
had zonder zich te vergissen en of er door een onbekende omstandigheid toch geen Duit
sers of landwachters in de buurt zouden zijn enz. De piloot kon natuurlijk geen licht
toorts uitwerpen om de zaak eerst eens bij te lichten. 
In die rondvliegende machine wachtten de parachutisten in spanning. Die spanning was 
er sinds het ogen blik dat zij wisten: ,, Vannacht gaan we". Een paar dagen tevoren reeds 
hadden zij hun schriftelijke orders gekregen om uit het hoofd te leren. Van toen af waren 
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Een vliegtuig, waaruit juist containers worden afgeworpen. Cliché: Handelsblad. 

zij van de buitenwereld geïsoleerd. Maar die dag hadden zij het bericht ontvangen, plus 
de laatste mondelînge orders, welke om veiligheidsredenen niet eerder waren mede
gedeeld. En van dat ogenblik af was die spanning er, een spanning, waarin een mens een 
beetje alleen is met zichzelf. Hij ziet de anderen wel om zich heen. Zijn twee spring
makkers, met wie hij per auto naar een speciaal vliegveld wordt vervoerd. De helpers, 
die hun de uitrusting aandoen, de "operational suit" en verder "outfit". De officieren, 
die daarop alles controleren. De "commanding officer" en een paar stafleden, die samen 
met hen eten. De agent praat met hen, hij rookt een laatste cigaret en drukt handen, maar 
het is net of hij het zelf niet is. Het is een niet te definiëren gevoel. Het gaat niet om het 
springen, dat is na de opleiding routinewerk geworden. Het is ook geen angst voor het 
gevaar, dat hij tegemoet gaat. Gevaren heeft hij al eerder getrotseerd en het is vrijwillig, 
dat hij teruggaat naar het bezette vaderland. Het is geen angst voor wat komen gaat -
integendeel, het ergste wat er gebeuren kan, lijkt hem onverrichterzake te moeten terug
keren, wanneer er iets mis mocht zijn. En toch is het net of er een vreemde het vliegtuig 
binnengaat en het vliegveld en de mensen en gastvrij Engeland achterlaat. Of het een 
vreemde is, die de gezichten ziet van de makkers en de Engelse helpers. 
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De machine vliegt door de donkere nacht. Aan de kust begint het afweervuur en het trillend 
nerveuze tasten der zoeklichtarmen. Hier beneden is het: het eigen land, waar men naar 
teruggaat. Het land onder Duitse bezetting. Van de vijand zijn die exploderende granaten. 
De strijd tegen hem begint opnieuw. Een nieuwe ronde. Boven het afgelegen dorp is het 
stil. De machine komt lager en zoekt. De motoren zijn afgezet. Het springluik is geopend 
in de bodem van het vliegtuig. De "despatcher" geeft het commando: ,,action stations" 
en de parachutisten zitten gereed. Het gezicht is strak van spanning. De ogen zien naar 
de lamp boven het luik. Daar moeten zij naar kijken onder het springen, anders zouden 
zij met het voorhoofd tegen de rand kunnen slaan. 
Daar is het! De "despatcher" roept: ,,number one!" en na een kort ogenblik: ,,go!" 
Daar gaat de eerste parachutist. De seconden slaan als hamers. ,,Number two! ..... 
go!" ..... ,,number three! ..... go!" Hij schiet door de opening als een automaat, 
zoals het hem geleerd is. Staan de gedachten stil of kolken zij zo razend, dat ze niet meer 
te vatten zijn? De koude luchtstroom van de val gaat weldadig over zijn gezicht. En reeds 
heeft. de parachute zich ontplooid en slingert hij heen en weer. Het is net of hij zichzelf 
weer wordt - onzin! hij is altijd zichzelf geweest. Hij probeert uit te vinden, waar hij 
ergens terecht komen zal. Hij daalt met een snelheid van dertig kilometer per uur. 
Dat is nog hard genoeg, de grond veert niet. De parachute sleurt hem een paar meter 
onzacht voort over de heide. Dan heeft hij de zaak onder controle. Hij maakt zich vrij 
en rolt de parachute op. Daar is nummer twee. En ginds schemert de parachute van de 
conta,iner. Zij gaan er heen en rollen die op. Waar is de derde? Zij vinden hem hulpeloos 

. hangend in een boom. Zij lachen erom en bevrijden hem. Het is goed, dat zij met drieën 
zijn. :zij sluipen geruisloos voort, bedacht op onraad en hun Colt Automatic, dat 11 mm 
zakkanon gereed. Aan de container zit een spade bevestigd. Daarmede begraven zij 
container, parachutes en hun grote rubberlaarzen. Dan breekt de dag al bijna aan. Zij 
nemen een slok goede whiskey uit de meegebrachte heupfles. Nu eerst dringt het goed 
tot hen door, dat het Nederland is, waar zij zijn. Het geeft iets eigens. Het is geen thuis, 
thuis wordt het eerst als de vijand verdreven is. Maar het is toch vertrouwd, meer dan 
Engeland, al dreigt hier het gevaar. En zij gaan op pad. 
Zo begon het. Deze parachutisten werden verbindingsofficieren voor RvV en LKP met 
de derde man als gemeenschappelijk radio-telegrafist (operator). Nu ging het erom 
afwerpterreinen te vinden, welke aan de voorwaarden van veiligheid en oriëntatie-moge
lijkheden voldeden. Het terrein mocht niet te dicht bij spoorwegen liggen, voorts op 
minstens 15 km afstand van zwaar af weergeschut, 20 later 10 km afstand van zoeklichten 
en 10 km van grote bevolkingscentra. Voor oriëntatie te land waren de torens van belang, 
de piloot had meer aan water, al moest het veld ook weer niet te dicht bij rivieren, meren 
of geïnundeerde gebieden liggen. Voor eigen gemak en veiligheid moest nog weer aan 
andere voorwaarden worden voldaan. Het veld moest niet te modderig zijn, er moest 
een noodbergplaats en een onderkomen voor de droppingploeg zijn en mogelijkheid tot 
transport. Uiteraard moest het ook op enige afstand van nieuwsgierige Duitse posten ver
wijderd liggen. Een terrein, dat aan deze eisen voldeed, een halve kilometer in het vierkant 
was en niet door sloten doorkruist werd, maakte kans als afwerpterrein genade te vinden 
in de ogen van het "Bombercommand RAF". Men seinde daartoe naar Londen de coördi
naten ( d.w.z. de plaatsbepalende punten op de stafkaart) met andere inlichtingen en 
diende dan af te wachten, of het terrein zou worden goedgekeurd. Soms werd een terrein, 
dat ideaal leek, om de een of andere onbegrijpelijke reden door de geleerden daarginds 
afgekeurd. Opgave van redenen werd nooit gedaan. Men ontving dan eenvoudig een 
telegram: ,,Regret ..... " In Londen nl. werd een terrein door de RAF beoordeeld aan 
de hand van de eigen gegevens, die dagelijks o.m. aan de hand van verkenningen door 
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jagers werden bijgehouden, omtrent opstellingen van afweergeschut enz. Men was in dat 
opzicht vrij streng, omdat het risico voor de zonder escorte op 150 tot 200 meter hoogte 
vliegende machines groot was. De piloten hadden over het algemeen heel graag deze 
opdrachten, maar de verantwoordelijke leiding had er vaak een hard hoofd in. Na de 
bevrijding van Frankrijk kwam er voor Nederland een speciaal dropping-squadron vrij, 
dat tevoren voor de Maquis gewerkt had. 
Wanneer het terrein werd goedgekeurd, dan kreeg het een naam, een slagzin en een 
code-letter. Een kleine bloemlezing zal bij velen oude herinneringen wekken. Bij betrok
kenen de herinnering aan het gespannen wachten, aan soms vergeefse tochten en nachten 
vol opwinding. En buitenstaanders zullen weer die vreemde, intrigerende zinnen tegen
komen van de Londense radio, waarvan ze niet wisten wat die behelzen konden. De velden 
hadden veelal een Engelse naam, b.v. een automerk, de naam van een drank, een opera, 
een vrucht, een meisje, een mythologische figuur enz., b.v. Oldsmobile, Whiskey, Butter
fly, Pear, Mary, Pluto enz. 
Dan de slagzinnen: 

,,Napoleon heeft het ook gedaan." 
,,Nooit heb ik in het zonlicht gezien." 
,,Kees heeft een goede vangst gedaan." 
,,De keizer heeft het spel verloren." 
,,Vier ogen zien meer dan twee." 
,,Pierre is niet thuis." 
,,Bericht van Frank: beter laat dan nooit." 
,,Het lot had anders beschikt." 
,,De maan zal ondergaan." 
,,Geef ons nog een glaasje." 
,,Het wordt lichter aan de horizon." 
,,Je broer zou ophouden met dobbelen." 
,,Geloof niet alles wat men zegt." 
,,Marie komt altijd te laat." 
,,Joop drinkt zelden wijn." 
,,Het wassende water." 
,,Het ijzer is heet." 
,,Morgen gaat het beter." 
,,Vichywater is goed voor de gezondheid." 
,,Wij luisteren naar het geluid der golven." 
,,Ben je eindelijk klaar met spreken." 
,,Ik zou liever thuisblijven." Enz. enz. 

Die slagzinnen op zich zelf zijn een studie waard. Voor de ingewijden weerspiegelden 
zij dikwijls humor, sarcasme, ongeduld of berusting. De slagzinnen kwamen na de Franse 
uitzending van Radio België, om half twee en voor de tweede maal in de uitzending van 
Radio Oranje om half negen. De eerste uitzending betekende: ,,Stand by" (d.w.z: houdt 
U gereed). Dan was het 's avonds de spanning of de zin weer zou doorkomen. Gebeurde 
dat, dan ging de dropping door in de komende nacht. 
Natuurlijk diende men ook ongeveer de tijd te weten, waarop de dropping zou plaats 
vinden. Ook daarvoor waren de codezinnen, bv: 
20-22 uur: ,,De dagen worden korter, de nachten langer" of "Het huis is te huur".
22-24 uur: ,,Niets is dierbaarder dan de vrijheid" of "Zwaluwen komen terug in de lente."
24-02 uur: ,,De rekening is nog niet betaald" of "Bericht van Pedro: doe mijn compli-

menten aan Uw Vader." 
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02-04 uur: ,,Het is niet prettig op bed te liggen" of "Tijd en vloed wachten op nie-
mand" enz. 

Ook een dubbele dropping, zoals die vooral in de laatste maanden wel voorkwamen, of het 
meekomen van parachutisten, werd tevoren aangekondigd. Wanneer de slagzin bv. 
was: ,,Is vader klaar met het lezen van de twee Franse romans?" of "De afwezigheid van 
François en Pierre is nogal lastig", dan wist men dat op Lafayette (Rotterdam) resp. op 
Maxwell (Den Haag) een dubbele dropping verwacht moest worden. 
Het bleef tot de laatste dropping toe een spannend gebeuren, maar niet te vergelijken met 
de spanning, waarmede de KP'ers op hun eerste dropping wachtten. Het leek zo onge

Brief van de Landelijke Sabotage Commandant Frank met opgave van slagzinnen aan het commando van de 
KP in het Oosten. 
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looflijk prachtig en zij 
hadden zo lang op die 
hulp gewacht, dat zij 
hun ongeduld bijna 
niet meer bedwingen 
konden. Spoedig was 
een geschikt terrein ge
vonden op de Veluwe 
en aan Londen door
gegeven. 
Op 29 Juli '44 vertrok 
een droppingploeg 
uit Rotterdam. Later 
werd zo'n ploeg liefst 
gerecruteerd uit men
sen, die in de omgeving 
van het afwerpterrein 
woonden, hetgeen na
tuurlijk veel eenvou
diger was. Die eerste 
ploeg stond in de nacht 
van 29 Juli zonder on
derdak op de Vel uwe, 
met als . enige troost, 
dat de slagzin niet was 
doorgekomen. Onder
dak werd tenslotte ge
vonden. De KP' ers 
wachtten een week, 
iedere middag trouw 
luisterend of hun zin 
nu nog niet zou worden 
omgeroepen. Daarna 
besloten zij in arren 
moede maar terug te 
keren naar Rotterdam. 
Zij kwamen daar aan 
en zagen buiten het 
station reeds de leider 
van hun ploeg, die een 



paar dagen eerder was teruggegaan, op hen staan te wachten. Zij informeerden, waaraan 
zij die hartelijke ontvangst te danken hadden en voegden er onmiddellijk aan toe, dat 
wanneer h�j soms van plan was hen naar dat "r. tgat" terug te sturen, hij er zijn grootje maar 
voor vragen moest. Inderdaad was dat de bedoeling, niet dat de grootmoeder gaan zou, 
maar zij. Via de operator was het bericht gekomen: ,,Stand by". 
De veelgeplaagde KP'ers ontploften bijna. Maar enkele uren later spoorden zij al weer 
terug. En wachtten. Tien dagen lang, waarin zij precies driemaal behoorlijk middageten 
kregen, geen enkele avond wisten waar zij nu weer onderdak zouden komen, rood ver
brandden in de zon en maar luisterden naar dat mooie Engelse toestelletje, waar van alles 
uitkwam behalve die zo vurig verlangde slagzin. 
Volkomen ontmoedigd keerden zij tenslotte terug. 
Op een KP-vergadering in Utrecht werd er een hartig woordje over gesproken. \Vas dat 
nu een organisatie? Langs 's Heren wegen slenteren, in hooibergen slapen en maar voor 
niets wachten? De KP'ers waren het zat zich voor de gek te laten houden. Toen de storm 
uitgeraasd was, werd de zaak nog eens besproken. Er waren telegrammen gewisseld. 
Een nieuw veld tussen Putten en Voorthuizen was opgegeven en het resultaat kon tegen 
28 Augustus verwacht worden. 
Op 28 Augustus 1944 ging een versterkte ploeg opnieuw naar Putten. Twee koeriersters 
hadden tevoren de pistolen en het radiotoestel overgebracht. Die middag kwam de slagzin 
door. De KP'ers hadden zich op een gastvrije boerderij geïnstalleerd en wachtten. De 
uren kropen om. Zij wisten geen raad met zichzelf en de onrust, die in hen leefde. Hoe 
dichter het tijdstip naderde, waarop de slagzin voor de tweede maal zou worden omge
roepen, of - vage vrees - misschien toch riiet zou doorkomen, des te erger werd het. 
Eén ging de opgekropte spanning uitvieren in vèrspringen op het erf en spoedig voegden 
de anderen zich bij hem. Tegen acht uur gingen er drie naar de schuur om de radio te 
beluisteren. De anderen bedwongen zich met moeite en gingen door met springen, terwijl 
hun gedachten bij de kleine "receiver" in de schuur waren. Daar luisterden de drie 
KP'ers. Om kwart over acht klonk de stem van de omroeper: ,,Hier Radio Oranje, op 
golflengte .... ". Gespannen luisterden zij. Alles ging aan hen voorbij. Slechts één zin 
telde. ,,Hier volgen zeven speciale berichten .... ". ,,Bericht numero een .... ". ,,Bericht 
numero twee .... ". De berichten gingen voorbij. Niets. Niets. Nog niets. ,,Bericht numero 
zes: Het komt weer als mosterd na de maaltijd. Ik herhaal: Het komt weer .... " Hoe 
zo'n onnozele zin ontroeren kon. De een voelde een brok in zijn keel schieten; de andere 
zuchtte als een locomotief, die stoom afblaast. Zij drukten elkaar de hand en gingen naar 
buiten. De springers stonden stil en hun gezichten waren één vraag: 
,,En?" 
,,Alles O.K., het is zover." 
De eerste opwelling was om een indianendans uit te voeren en het uit te schreeuwen van 
vreugde. Maar die opwelling was gauw bedwongen. De spanning was weg, maar daarvoor 
in de plaats was er nu ineens een bedrijvige opwinding. Pistolen werden nagekeken en 
doorgeladen, houders gecontroleerd, zaklantaarns beproefd, de staf kaart nog weer eens 
geraadpleegd en het kompas geïnspecteerd. Twee werden er op uit gezonden om de zes 
spaden, welke in de hei begraven lagen, te gaan halen. Die spaden hadden zij ondanks 
de schaarste nog kunnen kopen bij een neef van een hunner, wien zij een verhaaltje op 
de mouw gespeld hadden, over het begraven van NSB-lijken. De man was toen direct 
bereid geweest om te helpen en had nog een goed plaatsje willen aanwijzen ook. Alsof 
ze met dode NSB'ers helemaal naar de Veluwe zouden komen, om ze onder de grond 
te stoppen. 
Het was aardeduister toen de KP'ers op pad gingen. Dwars door de bossen, door paadjes 
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en brandgangen, soms struikelend over boomstronken en half in de verwachting straks 
van hun voorman te horen, dat zij verdwaald waren. Maar zij kwamen er. In een greppel 
gingen zij de spaden in elkaar zetten. Met een zaklantaarn onder een jasje zochten zij de 
goede steel bij ieder blad. Intussen werden de seiners opgesteld in de windrichting. Eerst 
een rood licht, honderd meter verder een wit en weer honderd meter verder opnieuw 
een rood. Een dertig meter zijwaarts een seinlamp voor de morseletter. Even een proef. 
Het klopte. Toen begon het wachten. In de verte zagen zij het afweervuur. Lichtspoor
munitie en barstende granaten. Zoeklichten. Zou het "hun" kist zijn? ,,Ze hebben hem 
te pakken boven Harderwijk," fluisterde er een. 
Dan - eindelijk - daar gromden de motoren duidelijk. Zij zagen de viermotorige lucht
reus overkomen en verdwijnen. Het geluid der motoren stierf weg. Een misselijk makend 
gevoel van teleurstelling beving hen. Maar waarom ook niet geseind? Was hun leider 
bang voor een mogelijke nachtjager? Zou nu weer alles tevergeefs geweest zijn? Maar 
neen, daar klonk het weer, veel zwaarder nu. De machine kwam terug. Zij kwam laag 
aangevlogen met donderende motoren. En nu klonk het uilengekras van hun leider, dat 
het afgesproken teken was. 
De lichten flitsten aan. De seinlamp flikkerde. Streep-punt-punt. Streep-punt-punt. Streep
punt-punt. Het gedonder der motoren zwol aan tot een oorverdovende orkaan, het 
dreunde en zinderde door hun lichaam. Huilend en gierend kwam het bakbeest over op 
nog geen tweehonderd meter hoogte. En plotseling klonk door al dit lawaai het ratelend 
gekletter van tegen elkaar botsende containers. Als een zwarte schaduw schoot de machine 
over het veld. En daar dwarrelden de vlokjes van zich ontplooiende parachutes. Zij 
zakten snel. Daar dreunde de grond reeds van de eerste containers. 
Hoe het gevoel te beschrijven van die droppingploeg? Toen in het Westen de hongers
nood ten top gestegen was, kwamen de vliegende forten over en wierpen voedsel uit. En 
de mensen stonden te huilen van een vreemde, wilde ontroering, om het geweld en de 
majesteit van die vliegende reuzen en om de hulp en uitkomst, die nu eindelijk kwamen, 
en om het vele dat zij hadden doorgemaakt en omdat dit een teken was van de komende 
bevrijding en om nog duizend andere en ondefinieerbare gevoelens en gedachten, welke 
hen bestormden. Neem dat gevoelen en versterk het met de dopkere nacht, de eenzaam
heid en de gevaren rondom, met het verbonden zijn met die luchtreus, waar men naar 
seint en die antwoordt en die daarginds rapporteren zal, dat zij er waren daar beneden 
in dat donkere land vol vijanden. Neem dat gevoelen van tienduizenden en pers het 
te zamen in de harten van acht of tien mannen, die in zo'n nacht eigenlijk de vertegen
woordigers waren van hun volk, die zich herinnerden hoe lang ze hadden gewacht en 
uitgezien en verlangd, - ja gehongerd naar die hulp; die zich Bertus herinnerden en 
Johannes en zoveel anderen, die dit niet meer beleven mochten. 
Het was overweldigend, maar het mocht hen niet overweldigen. Zij moesten werken. 
Zij snelden naar de containers, die enorme cylinders van twee en halve meter lengte, en 
controleerden de nummers. Twaalf stuks waren er, dat klopte. Als grote witte ballons 
fladderden de parachutes in de wind. De machine trok op groter hoogte nog een rondje 
en verdween. Snel werden de parachutes afgehaakt, opgerold en naar een greppel gebracht. 
Er bleken er achttien te zijn in plaats van twaalf, maar dit raadsel was spoedig opgelost. 
Er waren nog drie kleine containers en drie pakketten meegekomen. Een pakket bestond 
uit een grote cartonnen duivenkooi met twaalf postduiven, zakjes speciaal duivenvoer, 
heel dun schrijfpapier, scherpgepunte potloden en berichtenkokertjes. Er was waarlijk 
niets aan vergeten. 
Toen begon het werk. Terwijl een deel kuilen groef om de containers straks in te begraven, 
inspecteerden de anderen de zending. 
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De gekochte spaden ble
ken niet veel zaaks. Op 
de harde grond krulden 
de bladen om als blik. 
Maar gelukkig zaten er 
aan de containers betere 
gereedschappen beves
tigd. Die containers le
ken wel wonderen van 
vernuft. Op alles was 
gerekend. De enorme 
bussen van zestig centi
meter doorsnede bij een 
lengte van twee en halve 
meter:hadden van onder 
een schokbreker. Bij de
ze zending echter be
stonden de meeste con-
tainers uit vijf afzon-

Diverse ingredienten van de droppingploeg. Rechts enkele seinlampen en een ::gn. seinpistool voor de oriëntatie 
van het naderende vliegtuig. Links een radio-ontvangtoestel op batterijen voor het beluisteren van de slagzinnen. 

derlijke bussen, welke door het verwijderen van een paar stangen vrijkwamen. Tus
sen de bussen zat telkens een -keurig opgevouwen draagzeel. Practischer kon het al 
niet. En de inhoud, die compact en vakkundig gestouwde inhoud, was overweldigend. 
Ze konden die nu nog maar vluchtig inspecteren. Gedemonteerde stenguns, munitie,· 
handgranaten, pistolen, springstoffen, sabotagemateriaal, sigaretten, chocolade, tabak, 
biscuit, suiker, te veel om op te noemen. Spullen waarvan ze niet wisten wat er mee te 
doen, maar in de bijgevoegde handleidingen zou dat wel haarfijn worden uitgelegd. 
Zij werkten als paarden. De bussen werden in een greppel gestouwd en met plaggen 
overdekt. Tegen de morgen kon de ploeg inrukken op een paar man na, die de wacht 
bleven houden. 
Alleen de leider had nog iets te doen. In de berichtenkokertjes gingen microfoto's. De 
duiven werden uit hun hokjes gehaald. Aan iedere poot werd een kokertje bevestigd en 
met een "Doe ze de groeten" werden de vogels losgelaten. Ze cirkelden even rond en 
verdwenen dan Westwaarts. 
In de volgende nacht werd heel de buit ten koste van menige zweetdruppel weggesleept, 
door het onbegaanbare terrein naar de plaats, waar een vrachtauto van de Arbeidsdienst 
wachtte voor het verdere transport. 
Dit was de eerste dropping voor de LKP en tevens de eerste grote wapendropping van 
het BBO. Van nu af begon het eerst goed. De tweede dropping was een gecombineerde voor 
LKP en de later in de LKP opgenomen groep BPM, in Twente op 1 September. Witte 
Piet had hiervan tevoren mededeling gedaan. De betrokken KP moest wachten op nader 
bericht van de Bataafse. Dit bericht kwam niet, maar wel hoorden de KP'ers een paar 
dagen voor 1 September de slagzin over de radio doorkomen. De KP ging er toen hals
overkop per auto op af. Onderweg reden zij door een controlepost van de landwacht 
en deze had het nakijken en -schieten. Terwijl zij nog op zoek waren naar het afwerp
terrein, vloog er een vliegtuig laag over. Later bleek, dat de ploeg van de Bataafse op het 
veld was geweest, maar door het onverwacht verschijnen van de KP de zaak niet ver
trouwde en daarom niet seinde. Het vliegtuig verdween zonder zijn last af te werpen en 
de KP moest onverrichterzake terugkeren en daarbij opnieuw de landwacht passeren. 
De pistolen werden gereed gehouden, een mitrailleur, die overigens slechts telkens één 
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schot lossen kon, in de wagen opgesteld en al schietend kwamen zij er weer doorheen, 
zonder eigen verliezen. Een paar dagen later kwam ook deze dropping in orde. Slechts 
één pakket bleek achteraf een paar kilometer te zijn afgedwaald en ging daardoor verloren. 
Nu ging het snel crescendo met de droppings. De maand September waarin de gealliëerde 
troepen poogden door te stoten, bracht ware wapenbombardementen en ook de volgende 
maand gingen deze in ijltempo voort. 
Daarna kon op een spoedige doorbraak niet meer gerekend worden, doch de wapen
voorziening der Binnenlandse Strijdkrachten bleef urgent. Het droppingssysteem werd 
steeds meer geperfectionneerd en tenslotte was er over het gehele land een net van afwerp
terreinen, met uitzondering slechts van het Zuiden, dat inmiddels bevrijd was en Gronin
gen, waar het verzet toen door verraad en arrestaties gedesorganiseerd was. 
Men kreeg nu meer ervaring. Behalve de eigenlijke opvangploeg, kwam er al spoedig ook 
een bewakingsgroep bij. Op grote afstand van het afwerpterrein bewaakten mannen en 
jongens met stenguns gewapend de toegangswegen om een overrompeling te voorkomen. 
Tijdens een dropping is men dan ook op één uitzondering na (Ede), nooit overvallen. 
Op de heen- en terugweg hebben zich meer dan eens botsingen met Duitsers en land
wachters voorgedaan. Een enkele maal ook hoorde de opvangploeg, dat de wachtposten 
in een vuurgevecht gewikkeld waren. Gebeurde dat vóór de dropping, dan gaf men geen 
seinen, zodat het vliegtuig terugkeerde. 
Een "narrow escape" deed zich eens voor bij een dropping in de omgeving van Heeren
veen. Het vliegtuig had de containers uitgeworpen en vloog in een grote boog om terug 
te keren voor het afspringen van parachutisten. Het kwam daarbij over de stad Heeren
veen. Het luik was geopend en de Duitsers in het stadje zagen dat door het uitstralende 
licht. Zij begrepen wat er aan de hand moest zijn, trokken er dadelijk met auto's en 
motorfietsen op uit en zochten heel de nacht in de onmiddellijke nabijheid van het afwerp
terrein, zonder echter iets te vinden. 
Het afwerpen van containers en parachutisten in twee ronden, was op zich zelf natuurlijk 
heel goed. Bij een andere gelegenheid (nl. bij Nieuwkoop) wilde de despatcher de para
chutisten gelijktijdig met het uitwerpen van de container laten springen. Eén van hen 
deed dit, brak prompt een been en mocht nog blij zijn, dat het niet erger was. Zijn beide 
collega's bedankten ervoor, sprongen bij een nieuwe ronde en kwamen ongedeerd beneden. 

Actiefoto van een neergekomen container met parachute. 

416 

Een botsing op de heen
weg naar een dropping 
ondervonden jongens 
van de KP-De Margriet 
bij de enige dropping 
welke in Oost-Brabant 
voorkwam of beter niet 
voorkwam, want zij mis
lukte. Op weg naar het 
afwerpterrein werden 
de zes KP'ers, onder lei
ding van Stef ke, aange
houden door een Duitse 
wachtpost vanhetkamp 
St. Michielsgestel. Een 
hunner trok zijn pistool, 
doch het wapen wei
gerde. De schildwacht 



floot om de kampbewaking te alarmeren en wilde terugschieten. Op dat ogenblik schoot 
Stefke zijn pistool op hem leeg. Zij reden weg op hun fietsen onder het vuur van de Duitsers, 
over een recht stuk weg van ongeveer twee kilometer zonder dekking. Slechts een hunner reed 
in tegenovergestelde richting weg en de jongens zagen hem vallen. Zij reden voor hun leven, 
terwijl de kogels overal rondom hen op het wegdek ketsten. Wonder boven wonder 
bleven zij ongedeerd. De Duitsers zetten daarop een achtervolging in met auto's. Een 
ontvluchtingspoging over de weg werd daardoor kansloos en Stefke dwong de jongens 
de weg te verlaten. De fietsen werden achter een doornhaag gesmeten. Een oud moedertje, 
dat niet bang was, verborg tas, handgranaten en springstoffen en de jongens vluchtten 
door de polder. Zij bemerkten al spoedig, dat zij omsingeld waren, waarop Stefke het 
bevel tot verspreiden gaf. Hij zelf kwam bebloed en bemodderd bij het Doofstommen
instituut in St. Michielsgestel aan, waar men hem niet durfde te verbergen. Toen hij de 
poort van het instituut weer uitkwam, werd onmiddellijk weer op hem geschoten. Door 
tuinen, sloten en polderland vluchtte hij verder en hoorde steeds het schieten en schreeu
wen van de Duitsers. Tenslotte kwam hij aan het riviertje De Dommel en slaagde erin 
daar overheen te zwemmen. In een klein vissershutje, waar een gezin met vijftien kinderen 
woonde, werd hij binnengelaten. De mensen hadden het schieten gehoord en begrepen 
wat er aan de hand was. Hier vinden we weer een staaltje van die moed en bereidheid, 
waarvoor zo menig gastvrij huis is platgebrand en de bewoners zijn gevangen genomen 
of gedood. Die eenvoudige vissers aan de Dommel waren bereid te helpen. De vrouw 
zei: ,,We kennen je niet, maar hier binnen komen ze alleen over mijn lijk." Dat was een 
groot woord voor een moeder van een gezin op dat ogenblik. Grote woorden werden er 
in die tijd veel gesproken, maar het meest wanneer ze niet tegelijkertijd gestand moesten 
worden gedaan. Doch deze mensen zagen een man in nood, die zeker niet de moeder 
van kleine kinderen in gevaar gebracht zou hebben, wanneer hij niet volkomen uitgeput 
was geweest en niet verder meer kon. Zij hielpen hem alsof het vanzelf sprak, gaven hem 
kleding, voedsel en nachtverblijf. 
De volgende morgen vond Stefke zijn makkers. Ook zij waren De Dommel overgezwommen. 
Deze rivier is niet bijzonder breed, maar heeft verraderlijke stromingen en de KP' ers 
waren volkomen uitgeput geweest. Ondanks vertwijfelde pogingen om hem nog te redden, 
was een hunner Piet (Petrus G. v.d. Leet) verdronken. De KP'er, die zij reeds op de weg 
bij het kamp hadden zien vallen, had zich doodgehouden en was ontkomen. 
Hierboven werd vermeld, dat menig gastvrij huis werd platgebrand en de bewoners 
gedood wegens geboden hulp. Zo keerde in de Schermer een droppingploeg terug van 
een mislukte dropping. De piloot had door het slechte weer de seinlichten niet kunnen 
waarnemen en het vliegtuig was vertrokken zonder wapens af te werpen. De ploeg, die 
onverrichterzake terugkeerde, stuitte op de brug bij Rustenburg op een aantal land
wachters. Er werd hevig geschoten, doch zij konden ongedeerd terugtrekken. Intussen 
was de transportploeg, die niets van de mislukking afwist, in aantocht. In de vrachtauto 
zat naast de chauffeur de leider Landman (Gerardus.}. Veldman t); tussen de laadbak en de 
cabine stonden twee mannen met stenguns gewapend en in de laadbak zaten nog andere ge
wapende mannen. Bij de brug gekomen ontwikkelde zich een vuurgevecht, waarin een 
aantal landwachters werd gedood en gewond. Landman sneuvelde en een man viel gewond 
van de wagen. De anderen wisten te ontkomen. 
Spoedig was de Feldgendarmerie ter plaatse en werd bekend gemaakt, dat wanneer de 
terroristen zich niet voor twaalf uur gemeld hadden, het dorp Ursem zou worden plat
gebrand en de pastoor en nog drie gijzelaars zouden worden doodgeschoten. In Ursem 
ontstond een paniek. De bewoners poogden te vluchten en hun bezit zoveel mogelijk in 
veiligheid te brengen. 
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Op de boerderij "Houtlust'' was men met man en macht bezig de daar geborgen wapens 
van vroegere droppings naar veiliger oorden over te brengen. Dit gelukte. Toen de Duit
sers de boerderij omsingelden, waren de wapens verdwenen. Drie mannen verborgen zich 
in de kapberg. De vader van de eigenaar werd vrijwel onmiddellijk neergeschoten. De 
andere bewoners werden naar buiten gedreven en gedwongen met de handen omhoog 
tegen de muur te gaan staan. Het onderzoek leverde niets op, ook de mannen in de kap
berg werden niet gevonden. 
De boerderij werd daarop totaal leeggeplunderd. De boerin werd met haar beide kinderen 
van zes maanden en twee jaar weggestuurd, haar man en een lid der BS werden vermoord 
en met fosfor en handgranaten werd de boerderij in brand gestoken. De drie mannen 
in de kapberg moesten met brandwonden overdekt te voorschijn komen. Een van hen 
zakte reeds voor de dorsdeuren dood ineen. De beide anderen trachtten het land in te 
vluchten, werden met mitrailleurs beschoten en vielen neer; de een was dodelijk getrof
fen, de ander kwam weer overeind en keerde naar het erf terug, waar hij met een nek
schot werd vermoord. 
Een andere boerderij, waar diezelfde nacht geschoten was, werd door de Duitsers drie 
kwartier lang onder vuur gehouden, omdat zij meenden, dat de terroristen zich daar 
schuil hielden. De eigenaar stierf later tengevolge van een in de nacht opgelopen schot
wond. 
Het feit, dat de gesneuvelde KP'er Landman, het windjack van een Amerikaans piloot 
droeg en voor een Amerikaan werd aangezien, alsmede dat men een aantal verzetslieden 
uit de weg geruimd had, is waarschijnlijk oorzaak geweest, dat Ursem het tragisch lot 
ontging, dat Putten ten deel viel. De bedreiging van plat branden werd hier niet uit
gevoerd. 
Soortgelijke gebeurtenissen vonden overal door het land plaats en de landeigenaren die 
droppings toestonden, wapens verborgen of droppingploegen huisvestten, liepen dan 
ook een zeer groot risico, dat een aantal hunner met de dood of vernietiging van huis 
en hof bekopen moest. 
Van de vele moeilijkheden rond een dropping getuigde ook de enige dropping voor 
Groningen, welke te Bakkeveen (Fr.) plaatsvond. Op de avond waarop de dropping 
werd verwacht, vertrokken de jongens naar Bakkeveen. Met moeite kregen zij er een 
boer zover, dat zij bij hem even hun radio mochten gebruiken. Wanneer de boerin niet 
op hun hand geweest was, zou zelfs dit niet gelukt zijn. De slagzin kwam niet door en zij 
moesten in het bos overnachten. Het weer was daarvoor niet meer geschikt (het was de 
tweede helft van September) en een hunner werd dan ook ziek. Zijn makkers maakten 
een bed van takken voor hem en trokken een trui en een jas uit om de van koorts rillende 
zieke te verwarmen. Zo wachtten zij de morgen af en trokken dan verkleumd weg. De 
volgende avond ging het weer zo. De derde dag vonden zij na lang zoeken een boer, die 
hun onderdak verlenen wilde. Deze, Jelle Hempenius (t), heeft die hulp met zijn dood 
betaald. Hij kwam zelf met het voorstel de jongens ook overdag te huisvesten en zocht 
bij een goede kennis in de buurt verblijf voor een ander deel van de ploeg. Deze een
voudige man en zijn vrouw, die door alle jongens "Mem" genoemd werd, hielpen de 
jongens zonder aarzeling zoveel zij maar konden. 
Met oneindig veel moeite kregen de jongens in de volgende week, waarin de slagzin 
niet doorkwam, een auto en een heel klein beetje benzine te pakken. Telkens weer waren 
er onoverkomelijk schijnende moeilijkheden, welke vooral met hulp van Jelle en de 
relaties, die hij overal wist op te duikelen, werden overwonnen. 
Na tien dagen wachten, kwam de dropping. Nauwelijks waren de containers neerge
komen of er vloog een Duits toestel, dat lichttoortsen uitwierp, die heel de omgeving 
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verlichtten. Hoewel de 
parachutes hel afstaken 
tegen de grond, wer
den zij blijkbaar toch 
niet gezien, want het 
toestel vloog weg. Heel 
de nacht door werkten 
de jongens om de con
tainers voorlopig te ver
bergen .in een afgraving. 
Van een container was 
de parachute niet open
gegaan en deze was met 
een geweldige klap te
rechtgekomen bij een 
café. De jongens moes
ten daar dus op af, om 
de bewoners de mond 
te snoeren. Dit gelukte. 
Een andere container 
was op anderhalve kilo- De parachute is niet opengegaan en de container is uiteengeslagen. Rechts ziet men het stootkussen, waarop de 

meter afstand neerge- container behoort neer te komen. Foto: Hofma. 

komen en gevonden door de bevolking. Spoedig was er ook Grüne Polizei ter plaatse 
en werd het wenselijk gevonden om twee medewerkers, onervaren in het verzet en nogal 
praatziek, nu maar weg te sturen omdat zij van geen nut meer konden zijn en er tus
senuit wilden. 
In verband met alle onrust te Bakkeveen werd besloten de wapens nog een paar dagen 
te laten waar ze waren. Intussen vroegen de jongens zich af, waar toch hun makkers 
uit Groningen bleven, die ter assistentie bij het transport komen zouden. 
Dit raadsel werd opgelost toen een koerierster het bericht bracht, dat in Groningen de 
SD druk bezig was met invallen en arrestaties. Een dag na deze slechte tijding, kwam het 
alarmerende bericht, dat onbekenden bezig waren de containers op te graven. De jongens 
gingen er onmiddellijk op af. Zij kwamen een aantal mannen tegen, die werden gefouil
leerd en met het bevel nergens over te spreken, werden vrijgelaten. Bij de bergplaats 
troffen zij een zestal mannen, waaronder vier bekenden. Het bleek, dat zij dit te danken 
hadden aan het geklets van de twee mannen, die zij hadden weggezonden. Deze waren 
met twee anderen op eigen gelegenheid de wapens gaan opgraven. Een tweetal stropers 
had dit gezien en wenste nu ook bij het karweitje betrokken te worden; een van hen 
is hiervoor later gefusilleerd. 
In storm en regen haalden zij de wapens weg, waarmede zij een hele nacht bezig waren. 
De volgende dag werd een vrachtauto bemachtigd en met deze voorop, gevolgd door 
de eerder verkregen luxe-auto, brachten zij de wapens naar Groningen, waar zij er overi
gens heel weinig nut van gehad hebben. 
Zoals vermeld, is dit de enige wapendropping voor Groningen geweest. Wel was er nog 
een afwerpterrein bij Grijpskerk uitgezocht, met als slagzin: ,,Gree is een flinke meid", 
maar de tweede dag liepen de schooljongens deze zin al op straat uit te schreeuwen. Deze 
dropping kwam nooit door en dat was maar een geluk. 
Verkeerd terecht komen van containers kwam meer voor. Waarschijnlijk door het haperen 
van de afwerpinrichting kwam bij een dropping voor Veenhuizen de partij te laat los, 
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viel veel te ver weg en kwam voor het grootste deel in Oosterwolde bij de Duitsers terecht. 
Iets dergelijks gebeurde ook in Den Ham waar de hele dropping vlakbij het dorp in boom
gaarden en kassen terecht kwam. Hier kon echter toch nog alles door de droppingploeg 
geborgen worden. Zo zijn er ook wel eens containers door een boerderij gevallen, in een 
warenhuis terechtgekomen, in geïnundeerd gebied of in de bomen. Dit was veelal een 
gevolg van slordig werpen door de piloten. Wanneer alles goed ging, kwamen de con
tainers keurig in de uitgestippelde lijn. Het gebeurde echter wel eens, dat een piloot 
om de een of andere onbegrijpelijke reden dwars op de aangegeven lijn vloog en uitwierp. 
In zo'n geval kwamen slechts enkele containers op het afwerpveld terecht en de rest 
moest in de omliggende landerijen gezocht worden. Wanneer men bedenkt, dat die bak
beesten dikwijls een goede driehonderd kilo wogen, over moeilijk terrein, sloten etc. ge
dragen moesten worden en dat beslist voor het aanbreken van de dag alles in orde moest

zijn, dan begrijpt men, dat zo'n piloot daar de droppingploeg geen pleizier mee deed en 
dat er in het donker menig hartig woordje viel. 
Het dalen tot op een hoogte van honderd tot tweehonderd meter was natuurlijk niet 
van risico ontbloot. �leef de machine echter wat hoger, dan kon een sterke wind de para
chutes nog een heel eind uit de koers slaan. Zo kwam bij een dropping bij Rotterdam 
de hele partij op het ijs in de Rotte terecht. De zware containers sloegen er natuurlijk grif 
doorheen, doch de parachutes bleven hangen. Zo konden de jongens, z�j het met ont
zaggelijk veel moeite, de partij toch nog bergen. 
Ook gebeurde het wel dat de parachutes zich niet openden. Op deze wijze kwam eens 
'n container op het erf van een NSB-boer in Zevenhuizen terecht en barstte daar open. 
De vredige bevolking gapte een deel en liep voortaan als cowboys gewapend achter de 
koeien. De politie nam de zaak in beslag, kon er een deel van aan de KP afstaan, maar 
moest voor de vorm toch iets aan de Feldgendarmerie afdragen, waar onmiddellijk werd 
opgemerkt: ,,Das ist ja lang nicht alles". 
Bij een dropping in de omgeving van Utrecht zag de droppingploeg hoe het naderende 
toestel boven de stad in hevig afweervuur geraakte. Het werd bl�jkbaar getroffen en 
verloor of loste zijn containers boven de wijk Oog in Al. Deze dropping was natuurlijk 
verloren. 
Een enkele maal gebeurde er ook een ongeluk met de containers. Bij een dropping te 
Snelrewaard kwam een container brandend omlaag en verspreidde een fel licht. De 
zending bestond uit vier en twintig containers en drie pakketten. In allerijl borgen de 
jongens nog vijftien containers op een boerderij en besloten toen te trachten weg· te komen, 
omdat het vrijwel zeker was, dat het licht Duitse patrouilles zou aantrekken. Zij waren 
nog maar nauwelijks op weg of er klonk machinegeweervuur en er werden lichtkogels 
afgeschoten. Eén der jongens, Abraham Colijn (t), die voor de eerste maal een dropping 
meemaakte, werd dodelijk getroffen. 
Vijf jongens zwommen de IJsel over. Eén van hen kon niet zwemmen en werd door de 
anderen drijvende gehouden. De overige jongens trokken dwars door de polder, sprongen 
over sloten en waadden door het water. Zij kwamen tenslotte bij een boer, die hen niet 
wilde binnenlaten, n.b. omdat er juist een koe moest kalven. Wel mochten zij hun kleren 
te drogen geven, terwijl zij zelf buiten in de kou stonden te klappertanden. Heel de 
omtrek werd door vierhonderd Duitsers afgezocht, maar de verborgen wapens werden 
niet gevonden. Wel kregen de Duitsers de overige containers en pakketten in handen. 
Op deze wijze, door verkeerd afwerpen, vinden van wapendepots etc., kregen de Duit
sers nog wel een deel van het gedroppte materieel te pakken. Ook een kleine herhaling 
van het "E-Spiel" deed zich nog eens voor. Op de Vel uwe werd een operator gevangen 
en gedwongen vanuit zijn cel om een dropping te seinen. Nu had iedere operator zijn 
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eigen "identity check", waaraan het BBO hem kon herkennen. Wanneer er maar één 
letter veranderd werd, dan wist men dat er iets niet in orde was. Deze operator nu ver
anderde zijn herkenningsteken en zag bovendien nog kans het woord "caught" (gevangen) 
mee te seinen. Wat er nu aan de hand geweest mag zijn, weet men niet, maar de dropping 
kwam door en werd natuurlijk door de Duitsers in de wacht gesleept. 
De "operators", zoals de radio-telegrafisten werden genoemd, hadden een lang niet 
ongevaarlijk werk. De meeste zendgroepen hadden dan ook relatief zeer hoge verliezen. 
Een uitzondering daarop maakten BBO en BI. Door organisatie en opleiding bereikten 
deze diensten een zodanige perfectie, dat de verliezen bij dit zeer gevaarlijk werk niet 
boven het percentage van een infanteriebataljon (ca. 8 °/0) uitkwamen. Deze agenten 
hadden in Engeland een zeer zware opleiding gehad, welke slechts door een klein deel 
met goed gevolg werd voltooid, maar de geslaagden waren dan ook volkomen tegen hun 
taak opgewassen. Zij kregen een prachtig stel papieren mee. Slechts hun persoonsbewijs 
wisselden zij hier om, aangezien de Nederlandse vervalsing beter was dan de Engelse. 
Voor het geval zij gegrepen werden,. hadden zij dikwijls een aantal gegevens, welke zij 
aan de Duitsers mochten vertellen. Zij konden dan voorwenden altijd Duitsgezind te zijn 
geweest en bereid te zijn over te lopen, wanneer er maar voor betaald werd. Met die 
methode heeft men meermalen succes gehad. Sommige agenten kregen zelfs opdracht 
zich te laten arresteren of zich zelf te melden voor Duitsland. 
Maar ook hier bestond ;een grote behoefte aan operators, wapeninstructeurs en ver
bindingsofficieren. De radio-telegrafisten hier waren overbelast en een groot deel der 
arrestaties was te wijten aan oververmoeidheid. In één geval viel een marconist zelfs 
onder het seinen in slaap, werd zo door een opsporingspatrouille gevangen en ter plaatse 
doodgeschoten. Er waren bij de droppings dan ook regelmatig parachutisten. Dit waren 
dikwijls buitengewoon moedige mensen. 
Bij de eerste dropping in Spanbroek ( 11 Sept. 1944) seinde men, omdat men geen morse
.tekens kende, de codeletter O door een kring te zwaaien met de seinlamp. Bij deze gelegen
heid kwamen twee parachutisten mee. Een .van hen was Hans Bialostofski, die toen reeds 
voor de tweede maal terugkwam. Hij was ,een man van grote talenten en een uitzonder
lijke moed. Zelf zei hij daarvan: ,,Ik hert bij het dodenregiment; dat overleeft niemand". 
Hij gaf zich geheel voor zijn werk. Zijn opdracht om zich niet met familie of vrienden 
in verbinding te stellen, voerde hij zo. stipt uit, dat hij zelfs zijn moeder in Santpoort, 
van wie hij zeer veel hield, niet ging bezoeken. Begin 1945 werd hij gearresteerd. Hij was 
vanuit Amsterdam naar het Nqorden gegaan om moeilijkheden, welke de strijd om de 
macht in de BS opleverde, uit de weg te ruimen. Er �erd tevens een bespreking gëhoudep. 
voor terreinartsen. Met het oog op mogelijke ongelukken bij droppings onder de ploeg 
of onder de parachutisten, was het nl. wenselijk geworden de beschikking te hebben over 
terreinartsen. Op de terugweg rta<1,r Amsterdam in gezelschap van drie artsen en een 
papierfabrikant, die schuiten met dubbele bodems voor voedsel- en wap_entransporten 
leverde, wèrden zij aangehouden door landwachters. Het onderzoek leverde niets op 
en reeds zou toestemming tot doorrijden worden gegeven, toen gezien werd, dat Hans 
vliegerlaarzen droeg. Hij moest deze uittrekken en er stond het jaartal 1942 in. Zij werden 
daarop uit de auto gehaald, deze werd nogmaals onderzocht en onder de motorkap 
vond men: papieren met de namen van mensen uit Obdam. De landwachters besloten 
ook dezen onmiddellijk te gaan arresteren en namen hun gevangenen mee. 
In Obdam aangekomen, offerde Hans zich op, om de anderen een kans te geven. Hij 
flui.sterde: ,,Jongens, denk er om: ik spring die twee kerels op de nek en jullie gaan er 
vandoor". Er ontstond een gevecht, waardoor de anderen konden weglopen. Hans werd 
ernstig gewond en stierf later in zijn cel aan verwaar�ozing van zijn verwondingen. Nog 
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Een geopende container met inhoud. Op de voorgrond ziet men het zgn. stootkussen. 

van Bergen. Het meisje moest naar een ziekenhuis. Guus had 
aan het werk. 

drie andere gevange
nen werden eveneens 
gewond, maar de vijf
deontkwam en'demen
sen in Obdam werden 
tijdig gewaarschuwd. 
De gewonden hebben 
ondanks het zware ver
hoor niets losgelaten en 
zijn gefusilleerd. 
Een bijzonder staaltje 
van moed gaven ook 
de parachutist Guus 
en zijn zuster, die bij 
Zomerdijk zouden af
sprmgen. Hun ma
chine werd door een 
Duitse jager aangeval
len en de piloot moest 
terugkeren. De keuze 
was: mee terug gaan 
of onmiddellijk boven 
onbekend terrein uit
springen. Nu is een in 
de lucht hangende pa
rachutist niet veel be
ter dan een schietschijf. 
Deze twee lieten zich 
daarom vallen tot de 
Duitse jager over hen 
hen was en trokken 
toen eerst hun para
chutes open. De val
snelheid van het meisje 
werd daardoor niet 
meer voldoende afge
remd en zij brak beide 
enkels. Zij kwamen te-
recht in de omgeving 

spoedig contact en kon 

Een zeer tragisch voorval vond plaats in de omgeving van Loosdrecht. Daar zouden 
bij een dropping drie parachutisten afspringen. Het toestel vloog tweemaal over voor 
een worp, maar er kwam met de containers maar één parachutist. Onmiddellijk werd 
hem gevraagd, waar de andere twee waren. De man wist het niet. Zij hadden gereed 
gestaan om na hem te springen en het leken hem geen jongens, die op het laatste ogenblik 
zouden terugschrikken. Vol ongerustheid ging de droppingploeg aan het zoeken. Een 
van de buitenste wachtposten meende een zwakke schreeuw gehoord te hebben, maar 
hij kon zich ook wel vergist hebben. Tot de ochtendschemering aanbrak, zochten de 
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mannen zonder resultaat. Doch een paar dagen later vond een visser m een veenplas 
de lijken van twee parachutisten, nog verstrikt in hun garnituren. 
Een vliegtuig, dat op het terrein "Lalou" bij Spanbroek droppen moest, stortte vlak 
achter de dijk in zee, hetzij doordat het door afweervuur getroffen was of tegen de dijk 
opvloog. De Duitsers lieten het toestel liggen. De KP'ers, die wisten wat er in zat, zijn 
er nacht aan nacht op uitgegaan en hebben de containers er uit gehaald, alsmede de 
Jijken der piloten die begraven werden. 
Het zou echter verkeerd zijn, nu te menen, dat de meeste droppings zo'n tragisch verloop 
hadden. Integendeel het merendeel kwam goed terecht en zelfs mislukkingen hadden 
dikwijls nog een koddige kant. In Schoonloo wachtte eens een ploeg op een dropping, 
die maar niet doorkomen wilde. Ten einde raad besloot men twee jongens achter te 
laten, die dan eventueel maar met plaatselijke hulp de dropping moesten binnenhalen, 
wanneer die werkelijk nog kwam. Een tijd later kwamen twee baardige en vervuilde 
kerels vragen, wanneer ze nu eindelijk eens afgelost werden. Met de nodige overdrijving 
verteld, werd het een moderne Rip van \Vinkle-historie. 
Het hoofdkwartier dat de jongens zo dikwijls vergeefs liet wachten, was zelf zeer gesteld 
op een prompte bediening. Eens zou er gedroppt worden op het terrein "Maas" in Utrecht, 
toen er in de onmiddellijke nabijheid een driehonderd Duitsers gelegerd waren. De 
jongens gaven natuurlijk geen seinen en het vliegtuig moest terugkeren. In zijn morgen
bericht vroeg het hoofdkwartier direct wat er op ,,:Maas" aan de hand geweest was en waarom 
de lichten niet waren ontstoken. Toen de jongens op het veld "R�jn" eens een dropping 
moesten ontvangen na een zware sneeuwval, hadden zij heel wat werk gehad om de 
zaak voor te bereiden. Er was voor sleden gezorgd en alles was keurig in orde, toen het 
vliegtuig overkwam. De lichten werden ontstoken, maar er volgde geen dropping. Alle 
moeite was voor niets geweest. 
l\1oeite voor niets werd er trouwens heel dikwijls gedaan. Bij Kralo in Drente wachtten 
de KP'ers van Oom Hein in October 1944 dagenlang op een dropping. Iedere dag kwam 
de slagzin door, maar iedere nacht zaten de jongens voor niets op de hei. Op een Zondag
avond kwam de zin, die 's middags was omgeroepen, niet door. In plaats daarvan werd 
àe slagzin voor het terrein bij Mantinge uitgezonden. Daar konden de jongens echter 
zo laat niet meer onopgemerkt naar toe. ,,Dan gaan we maar eens vroeg naar bed," 
zei Oom Hein en sommigen waren dit roerend met hem eens. Een paar jongens echter 
bestudeerden de kaart en kwamen tot de conclusie, dat een vliegtuig voor Mantinge, 
waarschijnlijk over Kralo komen zou. De kans, dat men de voor Mantinge bestemde 
dropping op behoorlijke wijze in Kralo zou krijgen, was gering, maar de jongens enthou
siast als altijd, besloten met hun vijven toch naar het veld te gaan, hevig in de maling 
genomen door de anderen, die gingen slapen. Er kwam echter niets en tenslotte werd 
de terugtocht aanvaard. Zij waren al weer bij hun boerderij, toen er laag een toestel 
over hen heen vloog. Onmiddellijk deden zij hun lampen aan en seinden, terwijl zij terug
snelden naar het afwerpterrein. De machine vloog in een boog, keerde terug en wierp 
de containers uit. De jongens haastten zich naar hun makkers op de boerderij, die hen 
eerst niet wilden geloven. ,,Lieg niet zo" en "Stel je niet aan", waren de zachtste opmer
kingen, waarmede het fantastische verhaal werd ontvangen. Tenslotte kregen zij hun 
makkers toch uit bed en naar het veld. Slechts een paar containers lagen op het terrein, 
de rest was overal in de bossen terecht gekomen. De parachuten hingen in de bomen 
als spoken. De jongens werkten heel de nacht door en brachten de containers in een 
gecamoufleerd hol in het bos, dat als onderduikersverblijf in noodgevallen dienst deed. 
Intussen waren de Duitsers gealarmeerd en werd alles in de omtrek afgezet. Een meisje, 
dat brood zou komen brengen voor de van honger rammelende KP'ers, zag geen kans 
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er door te komen. Een boer kwam de jongens waarschuwen, dat de Duitsers er waren. 
Een paar posten werden uitgezet, die weldra Duitsers zagen. Juist wilden zij het vuur 
openen, toen hun commandant, Oom Hein, verscheen en dit met een "Jongens, niet doen, 
want ze moorden het hele dorp uit", wist te voorkomen. De KP'ers besloten daarop te 
pogen weg te trekken. 
Een paar gingen er vooruit om het terrein te verkennen en ontmoetten een LO-mede
werker, die hun vertelde, dat de Duitsers op de boerderij geweest waren, de fietsen der 
KP'ers hadden meegenomen en de vrouw des huizes gearresteerd. Sommigen wilden 
er toen direct op af, om een bevrijdingspoging te wagen, maar met het oog op repres
sailles werd hiervan afgezien. 
Zij zagen de Duitsers naderen, een jongen bleef ter dekking achter een heuveltje liggen 
en de anderen kropen door de hei. Spoedig floten de kogels over hen heen, maar tenslotte 
bereikten zij toch allen de grote verkeersweg naar Ruinen, waarover door de Duitsers 
gepatrouilleerd werd. Tussen de patrouilles door wisten zij over de weg te glippen en 
zij verscholen zich in een bosje. Honger en dorst dwongen hen echter zich opnieuw bloot 
te geven en zo kwamen zij tenslotte bij een klein arbeidershuisje. De bewoners daarvan 
hadden geen brood, maar gaven wat ze aan eetbaars bezaten, een stuk of tien eieren en 
twee worstjes voor 11 man. Heel de dag door moesten zij zich schuil houden. Tegen de 
schemering waagden z�j zich op pad. Doodop van vermoeienis en gekweld door honger 
en dorst trokken zij door heide, sloten en bossen. De dorst was zo hevig, dat Oom Hein 
uit een spoorsloot ging drinken. De anderen probeerden dit ook, doch de walgelijke stank 
weerhield de meesten. Bij een knollenveld gekomen, vulden zij hun magen met rauwe 
knollen. In de nacht kwamen zij eindelijk op een gastvrij adres, waar gegeten werd en 
geslapen. Dit laatste deels in een hol boven het varkenshok, omdat er geen bedden genoeg 
waren. De wapens van deze dropping vielen in Duitse handen. In totaal werden zes per
sonen naar aanleiding van deze dropping gearresteerd. Zij lieten echter niets los en na 
enkele maanden waren allen weer op vrije voeten. 
Ontberingen stonden eigenlijk altijd op het program voor een droppingploeg, al waren 
er ook verrassingen bij gastvrije boeren of snoeppartijen van Engelse chocolade en siga
retten. Ontberingen konden de jongens trouwens niet weerhouden. Doch verkeerd af
werpen bezorgde hen oneindig veel moeilijkheden en groot risico. Er waren piloten, die 
bar weinig belangstelling schenen te hebben voor de wijze waarop hun vrachtje naar 
beneden kwam en het maar plompverloren lieten vallen. 
In Nieuwkoop verwachtte een ploeg een dropping in de nacht van 3 op 4 Maart 1945 
tussen O en 2 uur. Diezelfde nacht zou in Zwammerdam tussen 2 en 4 uur gedroppt 
worden. Toen de jongens in Zwammerdam om half één een vliegtuig hoorden, meenden 
zij dat dit het hunne reeds was. Zij waren nog niet klaar met hun grondlichten, maar 
seinden hun codeletter, welke natuurlijk een andere was dan die van Nieuwkoop. De 
piloot nam daarvan echter geen notitie en loste zonder op grondlichten te wachten zijn 
lading, welke in het dorp Zwammerdam terecht kwam. Het gevolg was de arrestatie van 
acht man door de Feldgendarmerie. Vier mannen: Oom Klaas (Nicolaas Doelman t), Jan 
van Rijn (Pieter Doelman t), Dirk van Loo (Dirk van Ommering t) en Deef (Dedelef G. 
Pronk t), werden gefusilleerd. 
Dat het ook anders kon, bemerkte de ploeg uit Nieuwkoop toen in een regenachtige 
nacht daar wapens en een zending insuline, serum etc. voor het Rode Kruis gedroppt 
werd. Daar bleef de piloot, .die door het slechte weer de grondlichten niet vinden kon, 
hardnekkig meer dan een uur lang op geringe hoogte rondvliegen, tot hij het veld eindelijk 
gevonden had, en leverde zijn lading toen zo keurig af, als de jongens daarna nooit meer 
meemaakten. Bij die gelegenheid kwam ook een parachutiste omlaag en dit meisje, dat 
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door de jongens uit een sloot getrokken 
werd, vertelde, dat deze piloot bij de 
slag om Arnhem de commandant der 
luchtlandingstroepen gevlogen had. Het 
verwonderde de jongens niets. Dat het 
een bijzonder goede piloot was, had
den ze zelf wel opgemerkt. In een later 
stadium kreeg men soms door appara
ten als S-phone en Eureka een beter 
contact met de piloten. Eureka was 
een apparaat, dat op een bepaalde golf
lengte signalen uitzond, waarneembaar 
voor een toestel in een straal van 15 km. 
Hiernp peilend werd een machine als 
het . ware naar het veld geleid. Door 
middel van de S-phone kon men met 
een piloot, die dicht genoeg genaderd 
was, sprekeµ en hem zo instructies ge
ven. Dit berustte op hetzelfde systeem 
als de "walkey-talkey". Deze vindingen 
mochten niet .in Duitse handen vallen. 
Men was er daarom zeer voorzichtig 
mede en zij werden betrekkelijk weinig 
gebruikt. 
Het hele droppingsysteem werd lang-

· zamerhand meer geperfectionneerd.
Oorspronkelijk werd gebruik gemaakt Na ontdekking van een wapenopslag werd de gereformeerde kerk te Lemelerveld 
van nachten met behoorlijk maanlicht. door de Duitsers gesloten.

Dit gaf wel het nadeel 'van betere
waarpeming door de vijand, maar het kwam de eigen waarneming ten goede en
vooral met parachutisten had men in donkere nachten slechte ervaringen opgedaan
en waren er nogal wat gebroken benen, nekken of ruggegraten voorgekomen. De toe
passing van nieuwe vindingèn maakte het maanlicht voor waarnemingen overbodig,
terwijl ook voor parachutisten nieuwe middelen tot beveiliging gevonden werden. Door
dat aan de parachute een lijn met· een kleine parachute bevestigd wèrd, welke over een
rail in het vliegtuig liep, opende de parachute zich vrijwel onmiddellijk. Het harde neer
komen werd afgeremd door de zogenaamde "leg bag" ( d.i. benenzak). De parachutist
had namelijk een zakvormige tas bij zich, welke door het uittrekken van een pin omlaag
viel aan een lijn, die om zijn beide voeten stropte, en op 20 m onder hem hangen bleef.
Dit hield de benen bij elkaar, wat bij het neerkomen van groot belang is, en werkte met
zijn slingerkracht juist tegen de slingerkracht van de parachutist in, hetgeen de te grote
en zeer onaangename oscillatie voorkwam. Zo'n legbag woog ca. 150 pond, kwam eerder
op de grond neer dan de parachutist en veroorzaaktè zo een voldoende gewichtsverminde
ring om de daalsnelheid van ongeveer 30 km per uur nog aanmerkelijk af te remmen.
l)e paq1chutes, welke evenals de containers begraven dienden te worden, waren een
treelbeg,�erde trophee en van begraven kwam het cian ook lang niet altijd. De meisjes
waren zeer op parachutezijde gesteld en menige jongen was niet zo goed, of hij moest
zijn yerloofde parachutezijde voor een bruidsjapon bezorgen voor na de oorlog. Daar
waren natuurlijk bezwaren en risico's aan verbonden en bij het CAT (Commando Afwerp
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Terreinen) was men niet zo romantisch als de jongedames, zodat dit tenslotte uitdrukke
lijk verboden werd. Of er nadien nimmer meer tegen het voorschrift gezondigd is, ver
meldt de geschiedenis niet. Vrouwen zijn hardnekkig en mannen spoedig voor de ver
leiding bezweken. Na de bevrijding waren op verschillende plaatsen in het land, o.a. in 
Zomerdijk, de boerderijen met veelkleurige parachutes getooid. 
Tijdens de slag om Arnhem kwamen de droppings op de Veluwe in versneld tempo. 
Het binnenlands front deed wat het kon. Het droppingswerk ging toen onder buiten
gewoon moeilijke omstandigheden en men was vrijwel dag en nacht in touw. Op bevel 
van Londen moest toen als middelste bakenlicht een open vuur of Bengaals vuur gebruikt 
worden. Dit was vele mannen toch wel iets te gortig en er werd dikwijls eigenmachtig 
maar van afgeweken door in plaats van een vuur een sterke lamp te nemen. Zo waakte 

De containers moesten op voor de Duitsers onvindbare plaatsen worden verstopt, zoals hier onder het grind op een 
Amsterdamse opslagplaats. Foto: Kryn Taconis. 
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men zekere nacht bij 
Vierhouten op het af
werpterrein in afwach
ting van de dingen, die 
komen zouden. Plotse
ling klonk het geronk 
van motoren. Het mid
delste licht flitste aan. 
De . andere eveneens. 
Maar in plaats van 
een geallieerde machi
ne waren het drie 
Duitse jagers, die een 
scherpe draai maakten 
en laag over de bakens 
kwamen gevlogen. De 
lichten werden snel ge
doofd en men moest er 
het beste maar van ho
pen. De jagers vlogen 
rond om zich te oriën
teren. De jongens wis
ten niet of de piloten 
op hetvliegveldDeelen 
hun waarneming rap
porteren zouden. In 
ieder geval moest de 
dropping worden af
gewacht. 
Dat waren fantastische 
nachten. In de verte 
hoorde men het dreu
nen van de Duitse 
Tigertanks, die de 
FirstAirborneDivision 
steeds meer in het 
nauw dreven en de 
lucht was vol rode flit-



sen, vuurpijlen en lichttoortsen. Daar werd een wanhopige strijd gevoerd. 
Dat was bij het IJseloffensief in het voorjaar van 1945 heel wat anders. Daar konden 
tegenslagen en mislukkingen de overtuiging niet meer schokken, dat het einde in zicht was. 
Toen landden regelmatig kleine groepen parachutisten achter de Duitse linies. Op een 
nacht, dat bij Uddel een landing van paratroops verwacht werd - hun commandant 
was reeds aanwezig - kwam een bewakingsgroep in vuurgevecht met een groep NSKK
mannen. Eén van deze laatsten wist te ontkomen en de komst van Duitse troepen kon ieder 
ogenblik verwacht worden. De keus was moeilijk, want de paratroops waren al onderweg. 
Wanneer de dropping doorging, zouden de parachutisten nog wel tijdig weg kunnen 
komen in de bossen, maar de droppingploeg die voor de containers enz. zorgen moest, 
zou het dan wel heel zwaar te verantwoorden krijgen. De Engelse officier besloot daarom 
de lichten niet te doen ontsteken, hoewel dit voor hem een hard gelag was, want het 
waren zijn mannen, die komen moesten. Precies op tijd kwam het toestel met mannen, 
uitrusting, containers en zelfs jeeps met olie en benzine, maar de jongens waren al diep 
teleurgesteld op de aftocht. Over de wegen klonk reeds het gerij der Duitse patrouilles. 
Spoedig kwamen ook jagers, die lichtkogels uitwierpen om de Duitse grondtroepen 
bij te lichten bij hun speurtocht over de heide. 
Doch de vogels waren reeds gevlogen. 
Een andere maal deed een krachtige wind de parachutisten afdrijven, zodat zij verspreid 
terecht kwamen buiten het terrein. Een van hen begon direct met een rode lamp te zwaaien 
en op een toetertje te blazen. Voorzichtig haastten zich de jongens naar hem toe. Zo'n 
verwelkoming kon nooit al te spontaan geschieden, want een schot is soms eerder gelost 
dan men denkt. In dekking liggend riepen zij de man toe, dat alles veilig was en hij met 
helpers te doen had. Het bleek de commandant te ztjn, die na een hartelijke begroeting 
onverdroten voortging, met zijn lamp te zwaaien en te toeteren. Er werd hem gezegd, 
daarmede op te houden omdat er Duitsers in de buurt konden zijn. Maar de captain 
ging rustig verder op deze wijze zijn mannen te verzamelen. Toen hem gevraagd werd, 
waarom hij er dat rare toetertje voor gebruikte, antwoordde hij: ,,It's a splendid bird
imitation" (Het is een prachtige nabootsing van een vogel). De jongens merkten op, dat 
het dan toch uitgerekend van een vogel was, die hier nooit voorkwam. Daar moest de 
captain smakelijk om lachen, maar hij ging er niettemin rustig mee door. 
Laconiek waren deze Engelsen in hoge mate. Eens was een Engelse parachutist juist 
geland, toen op enige afstand het geknetter van stens klonk. Een bewakingsgroep was 
blijkbaar slaags geraakt. ,, The beginning is very good" (Het begint goed) zei de Engels
man. De jongens waren ongerust over hun makkers en eigenlijk helemaal niet op grapjes 
gesteld. Toen ze bij elkaar waren en de aftocht ondernamen, kwam de Engelsman op een 
gegeven ogenblik in een sloot terecht. Het water was ijskoud. ,,I say: the beginning is 
very good," zei hij bibberend, maar onverstoorbaar. 
Zojuist werd opgemerkt, dat begroetingen nooit al te spontaan moesten plaats vinden. 
Er werden daarom altijd veiligheidsmaatregelen en wachtwoorden gebruikt. In het duister 
kon men elkaar niet herkennen. Een tragisch voorval deed zich eens voor, toen een para
chutist een van de mannen voor een Duitser aanzag. Hij schoot en de dodelijk getroffen 
man, die toen op zijn beurt een Duitser vermoedde, wierp een handgranaat, welke de 
parachutist doodde. Beiden waren zo het slachtoffer van een ongelukkig misverstand. 
Zij werden door hun makkers, die diep onder de indruk waren, begraven. 
Een dergelijk misverstand dreigde eens op grote schaal voor de KP van Kees in Drente. 
Hun operator, die een terrein voor een luchtlanding had opgegeven, werd later door de 
Duitsers gepeild en stierf in een hevig vuurgevecht de heldendood. De groep was daardoor 
haar contact kwijt. Zij had druk werk met de strijd tegen de terugtrekkende Duitsers, 
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wapeninstructie etc. en heel de gedachte aan een luchtlanding was op de achtergrond 
geraakt. Op een nacht hielden zij een oefening in de bossen, toen Kees eensklaps hoorde 
snurken. Onmiddellijk waren de jongens doodstil. Wel wist een hunner te vertellen, dat 
een werpende ree ook zo'n geluid maakte, maar voor de zekerheid slopen drie j,ongens 
op het geluid af en vonden een kamp met slapende moffen, zoals zij meenden. De jongens 
gingen direct naar hun hut om hun armbanden te halen en omsingelden toen het; kamp. 
Een paar van de vermeende "moffen" waren al opgestaan - de jongens konden hen zien 
door het struikgewas - op de korrel nemen .... Toen ineens zagen zij rode baretten, 
de mutsen der paratroopers en in plaats van een schietpartij werd het een handenschudden 
van je welste. 
Een niet onvermakelijk misverstand deed zich voor in Ter Aar. Een ploeg begaf zich 
dwars door de polders op weg 114ar het afwerpterr�in. In diezelfde polders loerde een 
troepje met knuppels gewapende boeren op veedieven. Toen de droppingploeg aankwam, 
vlogen de boeren er op af en onze brave vaderlanders wisten niet hoe ze het hadden. 
Gelukkig kwam de waarheid aan het licht eer er zware klappen vielen. Het mooiste was 
dat de droppingploeg later de veedief te pakken kreeg en deze voor de veiligheid opsloot. 
Natuurlijk kon men niet alle boeren in de omgeving van een afwerpterrein in vertrouwen 
nemen. Hoe minder buitenstaanders de lucht van het werk kregen, des te beter. De eige
naar van het terrein moest het meestal wel weten. In weiland of op bouwland lieten de 
droppings sporen achter, waaraan een boer heus wel zien kon, dat er iets bijzonders 
was uitgespookt. 
In gevallen waarin een boer hulp verleende, bv. met zijn gespan of met zijn bergplaatsen, 
wist hij natuurlijk het naadje van de kous. Maar anders kwam het wel voor, dat hij althans 
in het begin niet meer wist, dan dat de mannen er waren voor de een of andere actie, 
waarbij hij hen zonder lastige vragen hielp, voor zover hem dat verzocht werd. Zo was 
het bij een dropping tussen Putten en Voorthuizen, toen een container door het dak 
kwam van de boerderij, waar ·de droppingploeg was ondergebracht. Er werd ver buiten 
het afwerpterrein gedroppt. De containers vlogen in de lucht met geweldige klappen 
tegen elkaar, zodat er niet minder dan acht in stukken gingen. Toen de jongens op "hun" 
boerderij aankwamen, stond hun gastvrouw al op hen te wachten. ,,Jongens, jongens, 
komt 'r noe toch eens kieken; wat steet daor noe toch bie mien op de dèlle? Is 't een 
bomme?" 
Dwars door het dak en zes dikke balken gevallen, stond daar midden op de deel een 
grote witte container te pronk. Pe talloze witte parachutekoorden reikten spookachtig 
o:tnhoog tot de nok van het dak. Het was een gezicht om nooit te vergeten. De jongens 
stelden de boerin gerust, dat het ding nu heus geen kwaad meer kon. Toen moesten zij 
erop uit om de wijd en zijd verspreide containers te gaan ophalen. De wegen werden 
bewaakt om iedere toevallig passerende burger gevangen te nemen en iedere Duitser 
die zich vertonen mocht, neer te schieten. Op kruiwagens werden de loodzware containers 
vervoerd. Het bakbeest werd er dan dwars overheen gelegd; twee man hielden het in 
evenwicht, terwijl de sterkste van de ploeg de wagen kruide. Met drie man ervoor, om 
te trekken, kwam men op vlak terrein dan wel vooruit. Maar op moeilijker terrein moesten 
de containers gedragen worden door acht potige kerels, die het dan nog niet lang vol
hielden. 
Eén van de jongens had gezien, dat een koe een klap van een container had opgelopen. 
Men ging het vee in de weide dus inspecteren en vond het dier met een grote scheurwond 
in de zijde. Er zat niets anders op dan een noodslachting. Voor jongens, die zoiets nooit 
eerder bij de hand gehad hadden, viel dat lang niet mee. 
Heel de nacht door, waarin het tot overmaat van ramp nog ging regenen, werd er gewerkt. 
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Nat tot op hun huid 
zochten de jongens 
de terreinen en bossen 
af, om de containers 
te vinden en te ber
gen. Toen de dag aan
brak, was het werk 
nog niet gedaan. In 
de bomen hingen sten
zakjes en ander wa
pen tuig. Over een 
oppervlakte van een 
vierkante kilome'ter 
lagen handgranaten 
en allerhande onder
delen als afgevallen 
fruit. Over het dak 
van de boerderij hing 
als een grote, witte 
vlag de parachute. 
Wachtposten en sjou
wers losten elkander 
af en het werk ging 
voort. Tegen zes uur 
was het ergste ge
klaard. Dezes en twin
tig containers, waar
vaner maar liefst acht 
,,gestrooid" hadden, 
waren op een vracht
auto geladen en een 
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deel van de ploeg vertrok er mee. De anderen gingen nu nogmaals de terreinen afspeu
ren naar alles, wat men in het duister over het hoofd mocht hebben gezien en moesten 
tevens de deel van hun boer zoveel mogelijk althans weer in orde brengen. 
Hard werken was het ook eens op het terrein "Lek". 's Middags waren de Duitse storings
zenders zo actief geweest, dat men de slagzin niet had gehoord. Toen deze des avonds 
doorkwam, was het te laat om de medewerkers nog allemaal te waarschuwen. Met een 
kleine en gedeeltelijk geïmproviseerde ploeg kwam men op het terrein aan. De dropping 
vond plaats: 28 containers waaraan men een lief karwei zou hebben. Nauwelijks wilde 
men gaan bergen, of er werd weer boven het terrein gevlogen. Er was geen dubbele 
dropping aangekondigd, maar toen het toestel maar bleef cirkelen, stak men tenslotte 
nogmaals de lichten aan. En waarachtig - daar volgde een tweede dropping. Zodoende 
kreeg men 56 containers te bergen, waar men twee nachten achter elkaar de handen 
aan vol had. Wat in de eerste nacht niet weg kon, moest op het terrein zelf verborgen 
worden tot de volgende nacht. 
Een van de moeilijkste droppings vond wel plaats bij Muiden. Toen daar een dropping 
werd aangekondigd, was er juist een bezetting van ca. 500 man SS aangekomen en waren 
de Duitsers met de inundatie begonnen. Het afwerpterrein ging onderwater lopen en 
zou die nacht al blank staan. In normale omstandigheden zou men zeggen: jammer, het 
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kan niet doorgaan - maar zo dacht men er toen niet over. Het moest doorgaan, hoe 
dan ook. Het water stroomde de polder binnen door een kleine sluis, welke door de Duit
sers was vernield. Twee KP'ers plaatsten een deur in het gat. Binnen het uur was de toe
stand zo, dat het water niet langer binnenstroomde, doch slechts langzaam langs de 
geïmproviseerde sluisdeur siepelde. Zo kon de dropping doorgaan. Het terrein stond nog 
juist niet onder water, al stonden de sloten tot boven toe vol, zodat er niet meer overheen 
te springen viel. Dat het terrein droog stond, zou te veel gezegd zijn. Het lag vrij dicht 
bij de verkeersweg, waar posten werden uitgezet om in geval van onraad de vijand zo 
lang mogelijk op te houden. Met het oog op het verkeer over de weg, hadden de seiners 
houten schotten meegenomen om hun lampen af te schermen. Het was nieuwe maan, een 
regenachtige nacht en dus aardedonker. De piloot, door radioplaatsbepaling vanuit 
Engeland naar het doel geleid, had daardoor moeite de betrekkelijk zwakke en bovendien 
nog afgeschermde bakens te zien. Nog gehinderd door de zware regen, zag hij de lichten 
eerst als hij vlak boven was. Zo vloog hij een paar maal over, beurtelings te veel Westelijk 
of te veel Oostelijk van het terrein, tot hij bij de vijfde maal maar loste. De containers 
kwamen buiten het afwerpterrein terecht en zo moest men in het duister gaan zoeken. 
Het leek een hopeloos geval in deze met vele diepe sloten doorkruiste polder. Doordat de 
verschillende groepjes in het duister moesten zoeken, werd de ene kamp wel een paar 
maal doorzocht en de andere weer overgeslagen. Toch slaagde men erin, dank zij de 
hulp van boerenjongens, die het terrein als hun broekzak kenden, 23 van de containers 
te vinden en te bergen. De 24ste bleef onvindbaar. Wat dit voor een werk was in de 
donkere nacht, onder stromende regen, in een langzaam onderwater lopende polder, en 
vlak bij een weg, waarover men de lichten der Duitse auto's zag gaan, laat zich denken. 
Maar de prestaties en dus ook de voldoening waren er des te groter door. 
Om die voldoening vooral ging het. De jongens hadden het gevoel iets bij te dragen tot 
de bevrijding, waar zij zo naar verlangden. Want meer dan bij het vroeger werk in het 
verzet, voelden zij hier een rechtstreeks verband tussen dit werk en het naderen van de 
bevrijding. Het waren prachtige nachten, waarin over het land verspreid die meer dan 
30.000 wapenen van elke soort en talloze tonnen materiaal uit de lucht kwamen vallen. 
Men zou er van kunnen blijven vertellen. En menigeen, die het mocht meemaken, denkt 
er met liefde aan terug. Ja, het kan hem overkomen, als hij 's avonds het geronk hoort 
van een vliegtuigmotor, dat hem het verlangen bekruipt weg te zijn uit zijn veilige kamer 
en nog eens te staan in de donkere nacht onder de ontzagwekkende grootheid van de 
hemel en te luisteren naar de geluiden, en de spanning te voelen van het wachten op 
de komst van die grote, zwarte vogel, op dat gekletter der containers en het fladderend 
geluid der parachutes. En ook als vele dromen uit die nachten niet zijn bewaarheid, dan 
nog zal hij zeggen: ,, Ik had ze voor niets willen missen". 

3. WAPENTRANSPORT

Wanneer men de afgeworpen wapens etc. eenmaal voorlopig geborgen had, dan deed 
zich al dadelijk het probleem voor: ,,Hoe nu verder?" 
De afwerpterreinen immers waren op het platteland gelegen, waar slechts een gering 
deel van het materiaal nodig was. De grote massa moest naar elders. Een eenvoudig 
probleem was dit niet. 
Zelfs in de eerste tijd van de KP, toen ieder KP'er slechts zijn eigen wapen schietklaar 
in de zak meevoerde, was dat niet van risico ontbloot wegens de veelvuldige Duitse con
troles. Toen reeds werd er naar veiliger manieren van transport gezocht en het wapen 
werd soms meegenomen in· een pot met hortensia's, in een mand met eenden etc. :Men 
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