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Hierbij doe ik U in duplo toekomen 

0 ·-1 een rapport betreffende de gedurende de bezetting
_....... - Friesland,Groningen en Drente plaats gehad hebbende 

Wapendroppings, wie daar bij betrokken waren en wat 
de politieke overtuiging van deze personen is. 

Het rapport is bestemd voor Hoofd B 
(t.b.v. B III ). 
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Betreft: Droppings in de provincies Groningen, 
Friesland en Drente. 

l 
In de provincie Groningen hebben tijdens de

. Duitse bezetting �een wapendroppings plaats gevonden. 
In de provincie Friesland vonden daarentegen 

herhaalde malen droppings plaats en wel op de vol
gende terreinen: 

1. Aalsum, gemeente Oostdongeradeel.
Terrein ongeveer 1V2 km. ten N.O. van de N.H.Ker
te- Aalsum.

2. Tussen Tzum en Lollum. Vermoedelijk gemeente
Franekeradeel.
Terrein ten Westen van de vaart naar Tzum in de
onmiddellijke nabijheid van een windmolen •

3. Ongeveer in de driehoek Oosthem, Hemert, �R�i�· ....... �-
gemeente Wonseradeel. 

4. Ten z.w. van Vliet, gemeente Wonseradeel.
5. Tussen Exmorra �n Makkum, gemeente Wonseradeel.
6. Tussen Rijtseterp en Vierhuizen, gemeente Wonse

radeel.
7. Ten Oosten vari het Heegermeer, vermoedelijk ten

Zuiden van Oostwoude, gemeente Wymbritseradeel.
8. Ten N.o. van Oosterhaule (terrein een door bos

omgeven perceel weiland), gemeente, Haskerland.
9. Ten Oosten van Mildam, gemeente Heerenveen (ach

ter de boerderij Moskou).
10. Ten Zuiden van Oudehorne, gemeente Heerenveen.
11. Ten Oosten van Oldeboorn, nabij Oosterboorn, ge

meente Utingeradeel.
12. Tussen Beetsterzwaag en Hemrik, gemeente Opster

land.
13. Ten Noorden van Haulerwijk, gemeente Opsterland •
14. Ten N.W. van Rotstergaast, gemeente Haskerland.

Aan de ontvangst van de wapenen werd door een
zeer groot aantal personen deelgenomen. Naar schat
ting in totaal door meer dan 160 man, deeluitmakende 
van onderscheidene groeperingen. Vrijwel alle vroe
gere K.P.-groepen waren er bij betrokken, maar daar
naast ook verschillende L.0.-leden en tal van N.B.s.
ers. 

De dropping te Aalsum, genoemd onder 1, werd 
verzorgd door de N.B.$. te Dokkum. De ontvangst op 
het terrein tussen Tzum en Lollum, genoemd onder 2, 
werd verricht door leden van N.B.s. uit Franeker en 
Franekeradeel. 

De ontvangsten op de terreinen, gelegen in de 
gemeente Wonseradeel, genoemd onder 3, 4, 5 en 6, 
werden verricht door de sabotagegroepen van de N.B.s. 
te Bolsward en Sneek, aangevuld met leden van d e  
gevechtsgroepen van d e  N.B.s. en leden van de L.O. 
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De Sabotagegroep van Bo+sward omvatte de gemeenten 
Bolsward, Wonseradeel en Hennaarderadeel. 

De ontvangst van de wapenen op het droppings
terrein nabij Oostwoude, genoemd onder 7, geschiedde 
door de K.P. te Oudega in samenwerking met de K.P. 
te Sneek en Joure en N.B.s.-ers uit Heeg. 

Op de afwerpterreinen nabij Oosterhaule, Mildam, 
Oudehorne en Rotstergaast, resp. genoemd onder 8, 9, 
10 en 14, ontvingen hoofdzakelijk da Sabotagegroepen 
van Joure en Heerenveen de wapens, terwijl bij Oos
terhaule ook nog de SabotagegPoep van Sneek en de 
K.P. van Echten assisteerde. 

Ook de verkeersgroep van de toenmalige Staats
politie te Heerenveen had in deze ontvangsten een 
actief aandeel. 

Een nauwkeurige opsomming van de hierbij be
trokken illegale groeperingen is vrijwel ondoenlijk, 
daar bij al deze droppings zeer nauw werd samenge
werkt. Bij laatstgenoemde velden werkte,..,b.v. nog 
weer tal van leden van de gevechtsgroepen van de 
N.B.$. en ook L.O.-leden mede.

Op de terreinen nabij Oldeboorn en Hemrik, ge
noemd onder 11 en 12, werden-de wapens ontvangen 
door een groep illegale werkers uit T:B::je.

De ontvangst van wa�ens nabij Ha�erwijk werd 
niet verricht door Friese illegale groeperingen, 
maar door de Groningse K.P. van Tonny Legger. 

Naar alle betrokken groeperingen is door rap
porteur een onderzoek ingesteld. Het resultaat hier
van is geweest, dat vrijwel met zekerheid gezegd 
kan worden, dat geen enkele communist direct.betrok
ken is geweest bij de ontvangst van wapenen in Fries 
rand. 

1 
Alle groeperingen bestonden uitsluitend of voor 

het overgrote deel uit mensen, die kerkelijk of ge
reformeerd of orthodox Hervormd waren, terwijl de 
rest zeer zeker niet communistisch was. 

• Ten einde een beeld van de verhoudingen te kun
nen geven, moge het volgende als voorbeeld dienen:
"Aan de ontvangst te Aalsum werd door 34 personen
deelgenomen. Van deze personen zijn 18 Anti-Revolu
tionnair, 7 Christelijk Historisch, 3 v.v.D., 1 v.v.
of P.v.d.A. en 1 R.K.v. Van de 4 overblijvenden kan
de politieke richting niet met zekerheid vastgesteld
worden.

Aan de ontvangst van de wapens in de gemeente 
Wonseradeel werd vooral deelgenomen door de Sabotage
groep van Bolsward. In deze groep, die 29 personen 
telde, waren de verhoudingen als volgt: 
11 Gereformeerd; 

7 Nederl. Hervormd; 
4 Rooms Katholiek; 
1 Israëliet; 
6 Godsdienst geen 'of onbekend." 

Bij de droppings in Wonseradeel was 1 persoon 
betrokken, die aangesloten geweest is bij de R.v.v.
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Hoewel van deze persoon niet bekend is, dat hij 
communistisch is georienteerd, is zijn mentaliteit 
wel van dien aard, dat hij tot alles in staat ge
acht moet worden. 

Het betreft hier Jopie Rust, wonende te Gronin
gen, Gedempte Boterdiep 25, van beroep carosserie
bouwer. Hij is immoreel en maakte zich na de bevrij
ding nog schuldig aan een roofoverval in Noord-Bra
bant. 

Omtrent de droppings nabij Oldeboorn en Hemrik 
bestaat enig verschil van mening. Een enkeling be
weert, dat bij deze dropping enige communiaten be
trokken geweest zijn. Een andere figuur, die zelf 
aan de actie deelnam, verklaarde, dat de ontvangst
groep zeer klein was en geen enkele communist be
vatte. De bedoelde groep van Tynje, die deze ont
vangsten verzorgde, ressorteerde illegaal onder 
Drachten. De hoofdleiding in Drachten was absoluut 
betrouwbaar. Een en ander neemt niet weg, dat aan
vankelijk als commandant van de plaatselijke ge
vechtsgroepen der N.B.s. werd benoemd de communist 

� Jan Modderman
..z. 

geboren 19 Mei 1918 te Drachten. 
Deze Moaäermä.n, die thans nog in Drachten woont, 
solliciteerde na de bevrijding naar een betrekking 
bij "De Waarheid". 

Door allerlei manipulaties slaagde men er in 
Jan Modderman van zijn functie van commandant te ont 
heffen. Aangenomen moet worden, dat Jan Modderman 
en zijn geestverwanten in Drachten en omgeving, hoe
wel ze misschien niet rechtstreeks aan de droppings 
hebben deelgenomen, toch zeer zeker wel met de gang 
van zaken bij een dropping op de hoogte zullen zijn, 
gezien de nauwe band, die toch tussen alle toenmalig 
illegalen besbnd. 

j 

In verband net het vorenstaande, dient opgemerk 
te worden, dat in Tynje of omgeving, waar vrij veel 
communisten wonen, geregeld oefeJJángen in de wapen
handel, o.a. schietoefeningen gehoudèn worden. Dèze

, wapens behoeven geenszins afkomstig te zijn van na
oorlogse droppings. Het is voldoende bekend, dat tal 
van tijdens de bezetting gebezigde wapens, na de 
bevrijding niet·ingeleverd zijn. 

Tegenover de activiteit van extreem linkse zijde 
staat het zich opnieuw organiseren van rechtse groe
peringen. Deze organisatie, die voornamelijk in de 
provincie Groningen opkomt, heeft ook vertakkingen 
in Friesland, hoewel vermoedelijk van zeer geringe 
omvang. De hier bedoelde rechtse organisatie toont 
eveneens belangstelling voor de nog onder de bevol
king berustende wapens. Zij poogt deze te verzamelen 
of te registreren voor de kwade dag. Zij verzamelt 
inlichtingen over de activiteit van de communisten e 
gaat in sommige gevallen hun gangen na. De organisa
tie, die veel aanhangers uit äe ex-illegaliteit in 
haar gelederen telt, heeft geen vertrouwen in de 
overheid op het gebied van bestrijding van het com
munisme. Zij zullen de haar bekendstaande feiten dan 
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ook in vele gevallen niet ter kennis van overheids
instanties brengen. De zegsman betreffende de zich 
in Tynje of omgeving voordoende wapenoefeningen, 
beweerde b.v., dat zij slechte ervaringen hadden 
opgedaan met het ter kennis brengen van dergelijke 
feiten aan overheidsinstsnties. Bij een vroeger ge
val zou b.v. de in kennis gestelde Rijksrecherche 
zo lomp te werk gegaan zijn, dat alles verknoeid zou 
zijn. Thans beweerden zij zichzelf te zullen redden 
en zelf te beoordelen wat al of niet doorgegeven kon 
worden. 

Voor wat betreft de ontvangst van wapenen in de 
gemeente Wonseradeel en de omgeving Heerenveen-Joure, 
kan rapporteur verklaren, dat hij de daarbij betrok
ken K.P.-ers en leden van de Sabotagegroepen voor 
het grootste gedeelte persoonlijk goed kent, terwijl 
naar de rest door hem is geinformeerd. Van geen der 
direct betrokkenen mag worden verwacht, dat zij zich 
ooit zouden lenen voor hulp aan een buitenlandse 
mogendheid ten nadele van de eigen staat. 

In de provincie Drente werd tijdens de bezetting 
op 5 verschillende terreinen gedropped en wel op de 
volgende: 
1. Kralo. Even ten Westen van deze plaats. Hier werd

1 maal gedropped.
Mantinge. Op het Mantingerzand. 1 maal gedropped.
Zweelo. Even ten Westen van deze plaats 3 maal
gedropped.
Schoonlo. Ten Z.W. van deze plaats 1 maal gedrop
ped. 

5. Veenhuizen. Ten Z.W. van deze plaats 2 maal ge
dropped. 

De ontvangsten in Zuid-Drente n.l. Kralo, Man
tinge en Zweelo werden voornamelijk verzorgd door de 
K.P.-groep van Meppel, onder leiding van J.Gunnink
(oom Hein), wonende te Meppel, Zuideinde 59, terwijl
die in Noord-Drente voornamelijk werden uitgevoerd
door de K.P.-groep van Kees Veldman (Witte Kees),
wonende te Zuidlaren. Ook hier waren vrijwel alle
betrokkenen Gereformeerd of N.Hervormd (Orthodox).
In Drente opereerden slechts twee K.P.-groepen, die
de gehele provincie en ook Noord-Overijsel bestreken.

Bij de ontvangst op het droppingsterrein nabij 
Schoonlo werkte mee de communist Foppe Kuiters, ge
boren te Boyl op 3 Augustus 1896, tijdens de bezet
ting wonende te Oldeberkoop 200 a, thans verblijf 

, houdende in een woonwagen op de Boshoevelaan te 
?iJ7'1f Nijeberkoop. Deze Foppe Kuiters was heel veel in 

.,.;, � 1,,7 -r
gezelschap van Lui tzen van der Wal, geboren te Nieuwe 

�c�7' Schoot op 26 October 1917, thans wonende te 's-Graven 
hage, Westeinde 194 b. 

Luitzen van der Wal (Mikie) was chauffeur voor 
de K•P. van Noord-Drente. Hij was politiek zonder 
overtuiging. 

- 5 -
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Beiden werkten nauw samen met Piet Blom, een 
K.P.-er uit Drachten. Piet Blom was Gereformeerd.
Hij is later verdronken, volgens sommigen bij een
poging om Engeland te bereiken, volgens anderen bij
een poging om een piloot, ·die was neergekomen op de
Engelsmanplaat te redden.

Hoewel Piet Blom en zijn vrienden behoorden tot 
de K.P. van Noord-Drente, werd hun groep ook wel een 
als een wilde K.P. aangemerkt, omdat ze soms op eige 
houtje vrij onverantwoordelijk te werk gingen. 

Na 1945 is er een breuk ontstaan tussen de K.P. 
van Noord-Drente enerzijds en Foppe Kuiters en Luit
zen van der Wal anderzijds. 

Foppe Kuiters is iemand met een scherp verstand. 
Hij is vlot in de omgang en maakt geen onsympathieke 
indruk. Tijdens de bezetting durfde hij veel aan, 
maar werkte slechts mee als hij persoonlijk overtuig 
was, dat de opdracht de moeite waard was. Hoe hij 
in zijn levensonderhoud voorziet, is altijd een raad 
sel geweest. Hij bewoonde in Oldeberkoop een mooi 
huis. Indien iemand tijdens de bezetting in geldnood 
zat, deed men niet tevergeefs een beroep op hem. 
Hij stond direct klaar om hulp te verlenen, zowel 
aan links als aan rechts georienteerde personen.L 
Hij schijnt een gelukkig huwelijk te hebben en doet 
veel voor zijn vrouw. In zijn gesprekken komt zeer 
4uidelijk tot uiting, dat hij de communistische 
wereldbeschouwing is toegedaan. Als hem tijdens de 
bezetting op de man af gevraagd werd of hij communis 
was, zei hij: "Nee". 

Hij geeft zelf voor te leven van het schrijven 
van boeken. Er schijnt echter geen boek van hem in 
omloop te zijn. Vermoed wordt, dat een zeer goede 

?))�'f vriend van hem, n.l. Klaas van der Geest, die tijdens 
� de bezetting was ondergedoken in Oldeberkoop bij 

Pieter van Rosmalen, assistent-directeur van de 
Coöperatieve Aankoopvereniging "Oldeberkoop", de 
geschriften van hem nader uitwerkt tot een boek • 
Deze Klaas van der Geest, waarvan wel boeken zijn 
uitgegeven, o.a. "Gezegend is het Land", is eveneens 
communist. Hij woo11,d� J�o-52.rheen te Haren, Mellensteeg 
23, maar zou thanslëfgen"s----in een woonschip vertoeven. 

Foppe Kuiters toonde zich in de bezetting wel 
wat indringerig. Hoewel hij zelf gaarne alles wil 
weten, heeft hij zijn eigen uitlatingen goed onder 
contrOle. Hij rijdt thans in een nieuwe auto, geken-

� merkt B-12085. Met deze auto zou hij wel eens een 
jt,tl""'burgemeester in Noord-Groningen bezoeken. Hoewel in 

v dit verband Bedum genoe.md werd, kon hieromtrent geen 
zekerheid worden verkregen. 

Buiten de hier genoemde Foppe Kuiters, hebben 
geen uitgesproken communisten aan de droppings deel
genomen. Wel waren er enige personen bij betrokken, 
die, gezien hun karakter,tot alles in staat geacht 

�..f" 
/"" moeten worden. 'Dit waren Jan Leysenaar en Henk Thale

LOp zijn particuliere leven is niets aan te merken. 

- 6 -
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Eerstgenoemde is geen politieke richting toegedaan, 
en woont te Kerkenveld bij Hoogeveen; de tweede is 
Anti-Revolutionnair en woont in de Leliestraat te 
Meppel. 

De droppings in de provincie Drente werden alle 
voorbereid door Frank, de landelijke sabotage-comman
dant, in samenwerking met Egbert Johannes Gernaat, 
geboren 16 April 1913 te Groningen, wonende te 's-Gra 
venhage, Laan van Nieuw Oost Indië 222, destijds ge
naamd Piet van den Berg. 

De ouders van deze E.J.Gernaat zijn communistisd:J 
Van hemzelf is niets van dien aard bekend. Hij was 
vroeger bib1iothecaris op de Universiteits-biblio
theek in Groningen en bekleedt thans een functie op 
het centraal bureau van de Niwin in 's-Gravenhage. 

Noch bij de droppings in Friesland, noch bij 
die in Drente is ooit van pólitie-honden gebruik ge
maakt. 

Tijdens de loop van het onderzoek werd door 
een betrouwbaar iemand aan rapporteur medegedeeld, 
dat een persoon, die tijdens de bezetting het in
lichtingenwerk voor de illegalitei v�orgde, aan 

·hem de pertinente verklaring had gedaan, dat er na
de bevrijding een dropping had plaats gevonden in de
provincie Groningen, ter hoogte van Sauwerd. Verder
zouden eveneens volgens deze bron, na de bevrijding
droppings hebben plaats gevonden in de provincie
Zeeland, in Zeeuws Vlaanderen en in Zuid-Brabant nabi
de grens van Zeeland.

Daar het hier niet een inlichting uit eerste
hand betreft, meent rapporteur zelf zeer sceptisch
tegenover de waarde van het bericht te moeten staan.

Teneinde een juist beeld van de ligging van de
droppings-terreinen tijdens de bezetting te geven,
worden hierbij ter oriëntatie twee kaarten bijgevoegd
waarop door pijlen en vakjes de ligging is aangegeven

's-Gravenhage, 30 Maart 1950. 



MINI STER IE V Allf OOR LOG 
GENERALE ST �--

Sectie Krijgsgeschiedenis. 
------------===-=====

begin Oct •. 
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29-3- '42

6-7-'44

begin Oct. 
1 44. 

id. id. 

id. id. 

id. id. 

id. bezet -
Ned. 

E�RSTE AANVULLIITG op h .i OVerzich 
van de DROPPINGS uitga o�rd.in het 
bezette 1foderlandse gebit:i"d in de 
j aren 19 40-19 4 5 , d . d. 1 Te br • 19 5 0 
------------------�---------------

J.H.A.M.ter Laak, 
organisator 

neen, ja (begin 
1 42) 

Bijzonderheden : Is als een der eerste 
agenten in bezet Nederland neergekomen. 
Heeft tot aan zijn arrestatie in begin 
1942, onafgebroken militaire inlichtin
gen naar Engeland verzonden. 
(Br.Leeuw-posthuum) (doe. 1065/2). 

vV .J .Niermeyer, 
agent/parachutist neen, ja(begin Oct. 

1 42) 

Bijzonderheden: Opdracht uitgevoerd om 
de militaire berichtgeving uit bezet 
Nederland naar Engeland te verbeteren. 
Is begin Sept. 1 44 in Duitsland om het 
lev en gekomen. 
(Br.Leeuw-posthuum) (doe. 1065/2). 

G.F.Hooyer, 
marconist. neen, ja(l/12 '44) 

Bijzonderheden: Werd toegevoegd aan twee 
zeer belangrijke militaire inlichtingen
groepen. Na op 1 Dec.' 44 te zijn gearre&
t eerd werd hij op 8 Maart '45 te R'dam 
in het openbaar gefusilleerd. 
(Br.Leeuw-posthuum) (doe. 1065/2). 

G.Kouwenhoven, mar
conist/valschermspringe� neen ja, doch

wist te ont
komen). 

Bijzonderheden: Werd toegevoegd aan 
een militaire ihl.groep in Noord-Nederl. 
(Er.Leeuw) (doe. 1065/2). 

's-Gravenhage, 6 Februari 1950. 
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OVERZICHT VAN DE "DROPPINGS" 1) UITGEVOERD IN HET 

BEZETTE NEDERLANDSE GEBIED IN DE JAREN 

1940 - 1945 • 

\ 

Samengesteld door de Res. Eerste 
Luitenant G.J. van Oje n Jr van de 
Sectie Krijgsgeschiedenis, d.d. 
1 Februari 1950. 

1) Dit overzi�ht maakt geenszins aanspraak op volledigheid�
alleen dié "droppings" zijn ve1·meld waarvan in de docu
mentatie van Bureau c, Sectie Krijgsgeschiedenis, gege
vens ter beschikking staan.

,_,......���� 



droppil.ng' vertrek 
Datum. 

1 
Plaats van 

<ir. Britt. 

Plaats ven 
bestemming 

Friesland 
(Gew. I B.S.

Gr. Britt. ,Gelderland 

Plaats van 
aankomst 

l 
Z.O.hoek van� 
Friesland. 

1 

"droppingf'ield'r 
(afwerpterrein) 

. . .

i.o.v. Nijkerkj . . .

aard en doel van __ i_n�h�an�d-=:e .... n"""""u ... an.......,,...d..,,e
,......

v .... i_.,.i ... an ......... d __ 
de dropping onmiddellijk later 

wapendropping 

4.� ve� Special!
air service voor t
strijd achter de 1

D. linies.

na dro in 

ja • • 

neen neen 

Bijzonderheden. 

JJeze eerste v;apendropping in de "'.v.hoek 
van �riesland viel in handen der uuitsers. 
Later was het aantal droppings enorm groot 
na Jan. •45 zijn 375v wapens ontvangen. 
hiervan hebben de D. ongeveer 8vu stuks� 
bij huiszoekingen. l.UOC. ltSu8J. · ,-

.ueze vier lieden zijn actief gewe�st bij de 
luchtl. operatie bij .fu!'Ilhem. �a de misluk
king van Arnhem is Kirschen werkzaam geble
ven t.b.v. de B.�. Veluwe. ldoc. 1535J. 

Gr. Britt. 

Br. Britt. 

N.-Holland-N Spanbroek "Mandrilit' wapens e.d. neen 

neen 

neen 

neen zie noot l; doe. 49312 

•• Sept. '44

Sept 1 44 en 
later. 

19-10i'44

•. Oct. '44 

••  Oct. '4�

tl 

,t 

tl 

il 

,r 

Il 

11 

tt 

IÏ 

lt 

lt 

lf 

,, 

Il 

tt 

11 

Ut:r;-echt 

N.Nederland

Bezet Ned. 

tl 

.Hollfuid.N. 

Il 

Il 

1 Bezet Ned. 

tt 

tt Il ,t 

" fl tl 

tt 

i.o.'li. Hoorn ••• Twee agenten, die 
7J I fa�-'-, contact moesten 

.,_,., · opnemen met B • .::,. 

/��) 
verschillende terreinen in de 
provincie Utrecht; niet nader 
beke.nd. 

f 
Noordelijk 

1 
• • •

deel vJNed. 
r,iu,:t 

l 

wapenlevering 

H. Koopmans, als
telefonist 
11 gedropped11 • 

neen 

neen 

neen 

neen 

N. Nederland . . .
1 G.L. Ensink, als neen 

. . .

Spanbroek 
Il 

tt 

i.d.o.m.
Veenhuizen.

rgena in 
renthe. 

••• 

marconist '1gedroppedrr.

A. du Bois, in op
dracht Br •. pure au J 
iI .S. /30t1J l 

1'Mandrill" wapens e.d. 

" 1 .. : 
C. ·Michels, con- j
tac� met B.S. --, > 

. . . W. v.d. Veer, co -
tact met B.S.

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

1 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

ja 
10-11-'44.

neen 

ja 

zie noot 1) doe 493/2. 

rf doe. 49v/2 

:.1;t,en van beiden werd gèv,ond bij de ··dropping 
le�

0
���� in z

f
iekenh�is te H�arlem

h
ver

f
ple7gd • 

I 
"no�:uig"ga wapeninstructie en ee t zich 
na volbrachte taak, via de linies weer bij dE 
geall. gevoegd. tLJoc. 2uu32J. 

doe. 1797) 

had opdracht zich in verbinding te stellen 
met een reeds eerder uitgezonden agent. 
Is op d-3-'4J te Apeldoorn gefusilleerd. 
tBronzen Leeuw posthuumJ \.UOC. lv55J2;. 

Verbinding op te nemen met een reeds eerder 
uitgezonden agent tor. kruisw tdoc lv55;2; 

begin Dec • • 44 
Had bijzondere opdrafillt in het belang van 
luchtlBnding in Arnhem. ls in .1,1aart 1945 
door �e vijand doodgeschoten \�r.Leeuw po$t. 
\doe. lu55t 2) 

neen 

neen 

\ neen 

neen 

neen 

zie noot lJ .uoc. 49v/2. 

u Il 

.. . 

upleiding B.b. in i;renthe, uroningen en 
l1'riesland. \!Joe. lv55J 2J 

idem; Heeft in April '45 contact opgenomen 
1 met ��anse parachutisten en met een af'delin& 

daarvan een aanval gedaan op het vijand. 
1 H.K. te ;.esterbork. (l.Joc. lu55t2J.



Datum 
dropping 

Juli '44 

5-8-'44

6-8-'44

8-8- 1 44

31-8-'44

9-9-'44

9-9-'44

Plaats van 
vertrek 

Gr. Britt. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Plaats van 
bestemming 

Bezet Ned; 

id. 

ià. 

id. 

id. 

id. 

OOrdTHOll.N. 
XI 

Plaats van 
aankomst 

. . . 

• • •

. . . 

.. . . 

. . . 

• • •

Spanbroek 

,ta.roppingfield" 
(afwerpterrein) 

••• 

• ••

. . .

. . .

. . .

••• 

ttMandrill 11 1) 

aard en doel van 
de dropping 

in handen van de vi · and 
Bijzonderheden. onmiddellijk later 

G.M. v.d. V/eerd,
agent r.s.

M. Sutherland, als
marconist-parachutis
ttgedropped". 

marconist C.H. van 
Bemmel. 

M.A" Smid,
. 1 

marconist! 
1 

na dro i 

neen 

neen 

neen 

neen 

A.A.M. v. Rijse:wijk, , : ::..neen 
1 als marcfönist

ttgedropped 11
• 

iaison-6fficier per neen 
Yalscherm neergekomen. 

neen In verbinding gesteld met overlevenden 
van luchtlandingsactie te l\rnhem. � 
tBronzen �uisJ tdoc. lu55t2J. fr44. 

ja I ver.binding in stand gehouden met een 
22-11- 1 44 der grootste inl. groepen. l.n uuitsland 

bevrijd tbronzen LeeuwJ ldoc. lv55!2) 

21-3-'45 Heef't belangrijke inlichtingen verzameld
t.b.v. de geall. oorlogvoering en deze
naar �ng. geseind. lKidder M. ,.u. 4e kl.
posthuumJ tdoc. 517;2;. 

neen 
I 

Tot stand brengen verbindingen met inl. 
groepen tBr. kruisJ l�Oc. lv5512). 

neen lieeft verbindingen van twee in 1-1ederl. 
werkende inl. gr. versterkt. lbr. Leeuw) 

, (.uoc. lv55!2J 

ja Had opdracht zich in verb. te stellen 
me� tl.v.v. voor organiseren nieuwe ont-

. vangstcentra voor wapens. hierin bijge
staan dooC .ur veeneklaas, die hem geheel 
vrijwillig verving, toen hij door de vij 
end werd gevangen genomen. 
Dr v. organiseerde een groot aantal nieu
we afwerpterreinen t.b.v. 1iloord-.t1olland. 
UJr v. 1:üdder 1i.w.v. 4e .r..lJ ldoc 51712; 

wapenlevering t.b. 'll •I neen · 
Gewest XI B.S. r � 

.ueze zending was van �g. uit aangekon
�J�.tf'digd met de slagzin: 11:ians zuster is 

Met deze dropping 1 
kwamen twee parachutis
ten mee, "Hans" en 
zijn operator. 

F.,: ,'1. ��(..,_ "> 1 
/c/ v,

$ft-;&i ' ...

1) In 

-,- 1 gestorven··. 

gewest XI waren behalve ••I\J.landrill" nog 7
terreinen waarop regelmatig werd afgeworpen. 
Op ''1Vlandrill 11 CAJ totaal 65' ton. 
Ij. 11 0livierl', Zwaagdijk totaal 2ö ton. 
c. hSally<•, Wijdenes 28 ton. 
E. 11 Laloe 1 ', Veenhuizen 25 ton. 
B. 11Hudson", t.z.v. .r'urmerend" 12 ton.
H. 11Lancaster", id. 4 ton. 
LJ. 11I\1Iartini", tipierdijk 

wogmeer Il 4 ton. 
F. 11 Winnipeg", Z. -tipierdijk - ton.

\doe. 1927;
tdoc. llu47).

andere 



Datum 
. 

\ 

.i.Jroppin 

• • Maart'44

6-6- 1 44

l'laats van 
f vertrek 

Gr. Britt. 

id. 

id • 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Plaats van 
bestemming 

i Bezet Ned. 

Friesland 
(Gew I B.S.) 

Noord-Brabant 

Bezet Ned. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

li:d. 

id. 

id. 

westelijk Ned. 

Plaats van 
aankomst 

. . 

oever van het 
Tj euke meer. 

ergens in 
Brabant. 

Oostelijk deel 
bezet Ned. 

Loosd.rechtse 
plassen. 

. . . 

. . . 

. . .

. . .. 

••• 

. . .

Je'Sten van 
Ned. 

11droopingf'ield" 
(af'wêrpterrein) 

. . 

omgeving Tjeuke 
meer. 

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. .. 

• ••

• ••

. . .

. . .

. . .

aard en doel van 
de dropping 

in handen van de vi · and 
onmiddellijk I later

' na dro in 

Bijzonderheden 

! 

M. Verhage, foto-
1 graaf.

l l Il wapens t.b.v. ·ille'
ge.le groepen in 
z. W .-Friesland. 

, 3 geparachuteerde 
'agenten van B.I. 

H.R. Jeelinck, als 
marconist-telegra
fist nged.ropped". 1

H. Lens, marconist

E.W. Janzen, als 
radio-telegrafist 

• W.A.M. Visser, als
marconist 1tgedropped11 

1 d 1. J. e Eloois, met
grote hoeveelheid
radiomateriaal.

G.B. Buunk, marco
nist-valschermspring
ger.

J .J. Br�djes, als
l marconist-parachu

tist "gedropped''. 

F.T. Dijckmeester, 
als organisator
parachutist 
11gêdropped.2. 

K.C. Mooiweer, al
organisator met ei
gen radio-telefon·
sche verbinding
''gedropped11 

• 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

rieen 

ja 
2 ervan 

neen 

Het·maken van belangrijke foto 1 s en deze 
per koerierszending naar .l!.ng. te trans-

1 porteren lBronzen Kruis) l.!Joc. lu55!2)

(doe. 1951). 

·1wee van de drie gefusilleerd l doe. H358 J •

Verbroken verbinding met �ng. wederom tot 
stand gebracht. tBronzen .I.U'uisJ 

, (doe. 1U55/2). 

, ja . 1 Belangrijke gerichten doorgegeven aan .l!.ng. 
jl'l-12-'44 t.b.v. ueall. oorlogvoering en de Ned • .neg.

8 Maart 1 45 gefusilleerd. lBronzen Leeuw� 

neen 

ja 
21-12- 1 44
1

jé!! 
31 ... 12-'44 

ja 
Febr. r 45 

neen 

neen 

neen 

1 posthuumJ lDoc. 1u55; 2). 

Is bij de landing in de Loqsdr. plassen nee 
gekomen en verdronken. tBronzen .I.U'Uis-pos
thuumJ (Doe. lu55/2J. 

1
1 Verbinding met een der belangrijkste inl. 

groepen. \Bronzen Leeuw) (doe. lv5512J 

Verdeelde radiomateria.al onder verschillend 
voor het B.I. werkende organisaties. irad 
tevens als koerier op. Bij razzia gevangen 
genomen en op de vlucht neergeschoten. 
lBronzen Leeuw-posthuum)\uoc. lu55/2J 

; Bouwde een radio-ver.binding in werij ssel 
op. v,erd in 1•'ebr. gevangen genomen en d.d. 

, 4-4_ r 45 gefusilleerd. \bronzen Leeuw
posthuumJ �uoc lv55/2). 

'Tot stand brengen verbindingen t.b.v. -eall. 
oorlogvoering en de �ed. rtegering. \Bron
zen .Kruis) (doe lü55!2J. 

Onderhouding berichtgeving met Londen. vr
ganisator voorbereiding taak b.u • .,,as een 
der beste berichtgevers voor Ned. dienst te 
Londen van landing in ftormandië. \bronzen 
Leeuw) (LJoc. lü55/2). 

Opdracht: snellere militaire berichtgeving 
voor ueall. oorlogvoering mogelijk maken. 
hind Nov. 1 44 door de linies gegaan ter be
preking werkzaamheden. Keerde naar .i:,ng. ter 
en werd weer 1 gedropped· 1 met veel materiaal. 
Bleef berichtgeving verzorgen tot bevrijdin 
lBronzen Leeuw) \ lJoc. lv5512;. 



Datum ,._ __ �.,. laa ts van 
.Jroppi vertrek 

19 Nov. 

13 Juni 41 

12-3-'43

10-6- 1 43

23-6- 1 43

23-7-'43

20-9-' 43

20-9-'43

begin Oct. 
143. 

5-11-'43 

ür. Britt. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Plaats van 
bestemming 

Bezet Ned. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Plaats van 
aankomst 

--------� 

Wieringermeer 

''droppingfield" 
( a:fwerpterrein) 

-

-1-

aard en doel van 
de dropping 

in handen van de v 1.i and 
onmiddellijk later 
na dra in 

Bijzonderheden. 

C .H. v. Brink, 
marconist. 

neen 

W.B. Schrage, para- neen 
chutist, organisato 

organisator-para- neen 
chutist. H.G. de 
Jonge. 

Hr d'Aulnis de Bou neen 
rouill "gedropped". 
organisator-parach -

H. Letteboer, als
tist. 

j marconist 'Jgedroppîd" neen 

organisator-parach 
tist. G.A. v. Bors 
sum Buisman. 

? 

1 

R.A. Grisnigt�_als 
marconist II gearoppe '' 

W.J.H. Schreinema
chers en een mar
conist. 

J.H. Diesfeldt; als 
marconist per val
scherm neergekomen. 

neen 

? 

neen 

neen 

neen 

_ neen Vorming inlichtingen organisatie. 
Keert 18 �ept. 1 42 naar �ng. terug. 
\Bronzen Kruis) \doe. lu�5/2) 

neen vas een van de eerste parachutisten-
organisato:c,; die per valscherm van 
uit .l!,ng. op bezet gebied werd"ge
droppea.", Taak: uiî.breidin,g en 
vern�tering berichtgeving na.ar .l:!ing. 
Heeft getracht weer naar l:!>ngeland 

'
over te steken; hij kwam er nimmer
aan. tBr.Leeuw-posthuuml tdoc.lu55;2 

ja tin 1 4� Opdracht uitgevoerd uitbreiding 
bevrijd) militaire berichtgeving en ver-

neen 

band opgenomen met het Nationaal 
Comité. !ia.akten bij terugkeer naar 
�ng. in bept. 1 43 in gevangenschap 
en werd in LJUitsland in 1945 bevrijd 
U<.idder ·[.�1.u. 4e klJ \doc.517/2). 

Had opdracht om te assisteren bij 
oprichting van metereologische 
dienst tBronzen Leeuw) \doc.591/2). 

1 Heeft belangrijke berichten naar
ja �ng. over geseind \Bronzen Leeuw) 

d.d. 3/2 �44 (doe. 105512).

ja ( tijde
Lijk) 

? 

d.ä� 2-2-•4

neen 

ja 

Ter voorbereiding van het Ivi. �. ver
bindin� opgenomen met een. der groot
ste ondrgr. organisaties en samen
werking tot stand gebr�cbt tussen 
verschillende illegale groepen • 

. �vangen genomen begin .t<'ebr. •44, 
doch wist tijdens het Ëransport naar 
Duitsland in �ov.•44 uit àe trein té 
ontvluchten. \ tlidder 1v1. v,. v. 4e kl. J
tdoc. 517/2). 

(doe. 591/2). 

.t{adiografisch contadt onderhouden 
met �ng. Na gevangenneming naar 
Duitsland vervoerd tBronzen Leeuw) 
U)oc. lv55/2)

Opbouw van grote inlichtingengroep. 
Keerde later naar �ng. terug. �Hr. 
Leeuw) tDoc. lu55/2). 

. .ist waardevolle berichten naar l!i!lg. 
over t� seinen. \verd gevangen genome 
en omstreeks 8-9- •44 gef'usilleerd. 
lBr. Leeuw posthuumJ tdoc.lv55;2J. 



Datum d Plaats van 
dropping 'vertrek 

eirld Oct.
144 

uct/Nov. '44 

lO-ll- 1 34 

ll-11- 1 44

18-11-'44

'44 
'45 

24-2-'45

10-3-'45
en later

10-3-'45

Maart 1 4j 

17-3-'45

18-3- 1 45

c.:.rr. Britt. 
Il 

11 

Il 

tl 

" 

Il 

•• 

Il 

il 

Il 

Il 

Il 

" 

Il 

Il 

tl 

laats van 
besternr: ing 

Plaats van 
aankomst 

N.Holland.N. Zwaagdijk
" Venhuizen

oekse Waard Hoekse Waar 

N.Holland N.1 Venhuizen

" ""'panbroek 

Groning-en Ulrum 
(Gew. II B.S.) 

''droppingf'ield'r 
(afwerpterrein) 

"Oliver". 
11Lal11e tt 

terrein in het 
Westen van de 
E;oekse Waard. 

11Laloe11 

11Mandrill 11 

• • •

aard en doel van 
de dropping 

radiomateriaal. 
wapenlevering 
wapenlevering. 

!
allerlei materiaal 

wapens e.d. 

Ned. O.S.S.-agent 
1 d.i. ,Ä . ..-$-1,..,r .. -.GA--.

N.Hollend.N. Zwaagdijk

N.Holland N. Zwaagdijk
Wijdenes 

"Oliver" . I allerlei materiaal

• •  

Il Zwaagdijk 

Centrum Ned. 1 • • 

1Achterh0ek 
( Gew. V) 

Bezet Ned. 

1 
l:6warteveen 
bij .Aalten 

!
omgeving v. 
Al� Harde 

. . . 

Z.Holland Nieuwkoop 
( Gew. XIIIa)

Il tt 

'Oliver" 
11 Sally 11 

"Cadillac" 

noiiver lt 

• • •

. . . . .

• • •

eld. 

. . .

terrein bij 
Nieuwkoop. 

tl 

.Friesland 
( Gew. I)

�.T. in districtèn III en v.

Il Il tl Il II en VII 

ed. boven delórngeving v. Op te tv0den als 
rivieren. Benthuizen. 

.Holland N. Wïjdenes 
XI 

11Sally 11 

wapens 
wapens 
wapens 

springstof met toe 
behoren en pistoleren revolvers. 

F.J. Hogewoning al 
marconist irgedropp a.n 

wapenlevering 
id. 
id. 

1P. Bo.uman, als marc -
nist-parachutist 

1
11 gedroppedt 1 • 

wapenlevering en 
1 agen_t 1 1 � @i1:.X V •

:agente van B.B.o. 
1 1'1-'lt 

1 
1 wapenlevering 

11 

Op te treden als Cd, 
van het S.G. der B.' ., 
tevens plaatsverv. 

'van C.B.S. 

,wapenlevering 

neen 
neen 
neen 

neren 

i).een 

neen 

neen 

neen 
neen 
neen 

neen 

neen 

neen 
neen 
neen 

neen 

neen 
neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 
neen 
neen 

neen. 

neen 

ja doch 
op3-5- 1 45 
weer vrij. 

neen 

neen 
heen 
neen 

neen 

ja, op 
22-2-'45.

neen 
neen 
neen 

neen 

neen 
neen 

neen 

neen 

neea 

neen 

neen 

Bijzonderheden. 

zie noot 1) 
,1 

wapens ter verdeling onder het ö.u.-B.ti. in 
Hoekse waard, Dordrecht en omstreken. 
lDoc. 99/2). 

z.ie noot lJ

zie noot 1) en doe. 49u/2. 

.Naam van de agent rrBilly·1 l 'l'onny öchrader J. 
1 Heeft de Duitsers om de tuin geleid met hen een 

geallieerde invasie aan Me Ned. �oordzeekust te 
suggereren. (Doe. 1911) • 

zie noot l� 

zie noot l) en doe .493/2. 

zie noot 1� en doe 49u/2. 

Heeft opdracht uitgèvoerd, contact met �ng. te 
onderhouden met een der belangrijkste inl. gr. 
in het midden des lands (Br. Leeuw �osthuum.J 
Is kort na 22-2-;45 gefusillee�d. tDoc.lv5512) 

In gewest V zijn in totaal 44v stens ontvangen. 
lDoc. 1746). 

Contact opgenomen met een der belangrijkste 
inl. groepen in het ooste� des lands. tBr. 
Kruis) (Doe. lv55/2). 

(doe. 1747) 
(doe. 1602). 

Door :c;wolsman overgebracht naar den rtaag 
(Doe. 1747). 

lDoc. 774J 

(doe. 774) • 

Majoor J .J.1''. Borghouts l';l"'eter :c;uid"J wordt 
gedropped ten einde zijn werkzaamheden aan te 
vangen innhet beiette .Nederl. gebied. \lJOC .162u) 

zie noot 1). 



Datum 
dropping 

Plaats van 
ivertrek 

ür. Britt. 

1-41-
1 45 
1 

1-4- 45

3-4-'45

4-4-'45

1 

4-4- 45

lV-4-'45 

12' 13-4-45 
1 � 13-4- 45

15-4- 1 45

22-4-"45

22/ 23-4--'45

2 3/ 24-4- 1 �5

Il 

Il 

Il 

tt 

.. 

tl 

" 

Il 

Il 

" 

ll 

Il 

Il 

Il 

Il 

Plaats van 
bestemming 

N.Holland N
XI.
Twenthe

W. Nederland.

N.Holland-N XI

id. 

id. 

id. 

Bezet Ned. 

.N .Roll. N Xï 

..... ezet Ned. 

N.Hoihl.N. XI

't Gooi

1 t Gooi

.Holl.N. XI 

rieslanái 
�(Gew. I Bii>S.) 

.Holl.N. XI 

lt 

Il 

" 

rente (Gew?III B.S.J

l Plaats van
aankorast 

Beverwijk 

Vela.kamp 

Spanbroek 

l 
t1droppingfie.ibd 11

(afwerpterrein) 

l .. • 11James tt 

• •  

t.Z .v. Purme-1
rend.

I 

11 Mandrill t1 

i11Hudson 11 

• • •

. . .

nailltij .oarne
veld. 

1 11A.D,F. ·•

,10 .H. ,, 

. . .

t 
t.z. v. Purme- 11 �caster' 1 

rend 
Oostel. deel 

t>ezet Ned. 

Wijdenes 

't Gooi 

Muiden 

.jpanbroek 

• • •

""'wa.agdiü.k 

Vijdenes 

Wenhuizen 

S,anbroek 

ak.keveen 

• • •

11Sally11 • 

. . . 

11 0oievaar" 

1'Mandrill 11 

terrein in �istr. 
III, "'ew. r.

"Oliver" 

11 .;)ally 11 

11 Laloe" 

11 uandrill t1 

11rl-llardsoog11 

aard en doel van f--i_n_h..,2J1,.,,_.d...,,e...,,n...,...'d,.,.an__, .... d_e_v __ i_.1 __ · an_d___ 
de dropping onmiddellijk j laUer 

1 na dro) in 

1 • 1 t wapemlevering 

1 
wapenlevering, mul 
nitie en levens- 1

1 
middelen. 
M.H. Mulder, als

! marconist per par�
chu tist neergekomen. 

1 wapenlevering. 

wapenlevering 

1 wapehlevering

wapenlevering 

1 
M.c.J . Knottenbel t
gegarachuDeerd 

wapenlevering 

l 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

\V.L.H. de Vries, f1s neen 
marconist-parachu-

1 tist 11 gedropped". 
1 
j wapenlevering 

I 
neen 

f wapenlevering , neen 

wapen�, sabo�ge-f tc·�-.Lneën 

1 
matèJ.'12.al 

�
.d. �

t. wapenlevering ; neen 

wapens en sabota- neen 
ge materiaal. 

wapenmateriaal 

wapenihevering 

wapenlevering 

wapenlevering en 
twee parachutiste 

wapenlevering 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

ja MJ9ri 
16-4-1 45
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b ' · Tl.Ben.'' •-i,-. • 
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neen 
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neen 

neen 

neen 

neen 

neen 
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neen 

neen 
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Bijzonderheden. 

zie noot 1) 

ten behoeve van B • .':). in 1wenthe tuoc. 9vl/ 2J 

1 
!
"Heeft zich in verbinding gesteld met een bel. 
inl. groep in ,;est-Ned. , welker inlichtingen 
hij naar Londen over·seinde. Is na zijn gevan

1 genneming op 23-4-'45. overleden. \Br • .weeuw-
posthuumJ l!Joc. 1U55/2). 

zie noot l)

1 zie noot 1) 

f zie noot 11 
' 

zie noot 11 

Heeft zich geheel vrijwillig ter beschikking 
gesteld op te treden als i...dt van de afdeling 
ongeoefende B.�. 1 ers en daarmede de gealli
eerden geholpen met het a>versteken van het 
,.i,,peld. Kanaal nabij vlmen. �Voor dit en an
dere feiten .1:ddder 1v1.;1.v. 4e kl.1 \doc.517121 

zie noot 11 

I ·"er brok en verbinding opnieuw tot stand ge
bracht. \-ronzen KruisJ l!J�c. lv55121 

zie noot 1) 

(.Uoc 18e5 f 

tDoc 9191, en \-oc 15151. 

zie noot lJ 

bestemd voor de bevrijdingsge�echten in 
·riesland tUoc 12/21

zie noot lJ 

zie noot lJ 

zie noot 1) 

zie noot 1) 

UJoc • l8U9) • 
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aard en deel van 
de dropping 

in handen van de vi,jand 
onmiddellijl<: later 
na dropping 

''Klaas'' (A.H. Al
blas) 

H. Lauwers en 'I'hi s
'l'aconis.

n 11 

bivert Hadema\ope
rator) 

Jan Emmen 

Deurlijn 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 

? 

IL. Andringa (Akkiè)

J .H. de Haas ( "1-'iJ1 11 0 

iolenaar (oper&.tor) 

IH. Jondaan

neen 

neen 

neen 

neen 

H. �ebes o:f Seghe�s neen

• �ozewijn en B. · oos neen

de Jonge 

Leendert Pot 'A� 

•el:ix Ort (operator)

Vim Nîemeyer 

Rietschoten 

Buizer. 

fagenaar 

Pe.rlevliet 

van Steen 

"orge Jambroes en 
ose:f P. Brikk.ens 

neen 

neen 

neen 

neen 

ja 

neen 

ja 

ja 

. . .

. . .

. . .

ja 
ja 

v. Hemert. ja 

Beuk.erna thoe i ,  a er ja 

Mooy ja 

16-7-'42

ja,6/3-'42 

ja,9/3- 1 42 

29-5- r 42

30-5- 1 42
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28-4- 1 42
1

1
28-4-'42
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(1 Mei '42

f2 Mei '42 
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0-5- 1 42
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Bijzonderheden. 

\)Joe. 95512)

fl \ JJoc. lu55/2) . 

is in de nacht van 29;3v aug. 1943 uit 
Haaren ontvlucht naar J!tngelend. 

B-öpiel.

B-�piel.

(Is na de sprong verongelukt,. 

u 

li 

{î 

tr 

u 

u is in de nacht van 23/24 ,_,ept • 
Haaren ontvlucht. 

in ia de nacht van 23/24 �ept.•43 uit 
Haaren ontvlucht. 

E-Spiel •

Il 

il 



-é,-

.U&tum laats van .r'laats van Plaats van ''droppingfield 11 aard en doel van in handen van de vi and 
drop;,ing vertrek bestemming aankornst \am.werpte.rreinJ de dropping onmiddellijk later Bijzonderheden 

na dropping 

25-9- 42 ur. Dritt. Dezet Ned. . . . . . . l'toelof Joorgelie ja 
i 

. . j.h;ng. tip iel. 

25-;)-'42 il Il 
. . . c. Drooglever Fortuyn ja l . ... . . 

l-lU-'42
tl '* 

. . .

1
van der ll'iesen Ja . . li 

. . . 

u tl 
,P. Karnphorst Ja 

. . . . . . . . 

Il ,, M. Koolstra ja .. 

. . . . . . . . 

u t d'v1. Pals ja •• 
. . . . . . 

( 
. . 

n Il J.K. Hoogstede ja tl 

. . . . . .

1
. . 

Il Il e.c. Pamvels ja .. 
. . . . . . . . 

11 " H.R. Steeksma ja ll 
. . . . . 

Il Il M.H. Mackay ja . . . . . .  . . 

lt tt 
,J.C. �e ja (1 

. . . . . . . ..

lt lt J. Bakker ja I[ 
. . . . . . . .. 

Il tl A. de Kruyff ja . . . . . . . . 

u Il u. Ruseler ja ••• . . . .. . 

Tl " 

,H 
.. Oberes ja (i . . . . . . •• 

lt Il Wegner ja ••• . . . A. . . 

u " ubbink ja .. is in de nacht van 29/3v-8- 43. . . . . . . . 

ï-faaren ontvlucht naar �ngeland. 

12 of 14-2-'42 n �, rgens in .Jrenthe Mej. B. .i.erwindt ja �g-�piel. . . .  . . 
1 

1 
!l 7-2- 1 4j Il Il /K. v.d. Bor ja n 

. . . . . . . . .

lt lt ! C.E. van Hulsteyn ja (( 
. . . . . . • • 

Il u 

1
e.c. Braggaar ja Il 

. . .  • •• .. .

19-2- 1 4i u tl 

� J. 
Kist ja Il ' . . . . . . . 

" Il v.d. 'lilden (operato ) ja •f . . . • •• • •• 

Il tt 
G. Oss ja n 

. . . . . . v • • • 

n " P. Boogaart ja ... • • • • •• . . 

Il n P. Karelse ja ., 
. . . • •• ,. 

u lt 
F. ja Il . . . • •• . . . . . . . . 

tt lt 
I. Uytvanck ja ., . . . • •• . � 

Il Il 
o. de BrïY ja •• • • • . . . . . 

" u 
A. Mink ja lf ••• • •• • •

" Il ja . . . . . . Punt .. . . 
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Bijlage A. 

ielegram van Londen d.d. 20 April 1945 aan Breda, 
waarin opgave van afwerpterreinen rondom Rotterdam voor 11 para
troepS1'!11. 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8 • 

9. 

Spaanse polder (Narcissus) D. 720750. 
Blijdorp polder (Hyacinth) D. 735750. 
Laag Schieveense polder (Tulip) D.E725785. 
Polder Oharlois (Violet) D. 760695. 
Zuidpolder (Jonguil) D. 795650. 
Laag Zestienhovensche polder (Orocua) D. 734776. 
Honderdtienmorgen. (Marguerite) D. 769787. 
Schiebroekpolder (Dahlia) D. 760795. 
Terrein begrenàd door 
Rotte, Vliet, Ossenoordseweg, 
Terbregge (Rosa) D. 802788. 

10. T•rrein begrensd door:
Foytpoldersche dijk, Bolnesserdijk,
weg R'dam- Dordrecht (Primula) n. 818710. 

ll. Eiland van IJsselmonde.
West .• ! • • • •  (Lily) D. 790695.

(Doe. 20027) 



Bijlage B. 

Josepti Schreieder begon zijn E-Spiel op 10 Maart 1942 en heeft 
dit volgehouden.tot 20 November 1943. 
Zijn laatste radiobericht zond hij uit op 1 April 1944. 

---------------------

In Februari 1943 had Schreieder tengevolge van het 
England Spiel in handen: 

50 geheime age.nten. 
150 ton Engelse springstoffen. 
500 brens. 

3000 pistolen en revolvers. 
5000 stenguns. 

• tiendui;enden handgranaten.
honderdduizenden patronen.

• 

350.000 gulden aan Nederl. bankpapier.

Volgens opgave Schreieder, tijdens proces v.d. Waals 
zijn in totaal gevangen genomen: 
53 B.B.O.-agenten. 

7 B.I.-agenten, waarvan er één dood werd aangetroffen (Molenaar). 

Totaal zijn er 190 aankondigingen vanuit E. opge, emgan. 
95 "droppings" - agenten en materiaal - zmjn positief uitgevoerd • 
�P 14 verschillende plaatsen werd afgeworpen, 
I. Apeldoorn (5 km Zuidelijk).
2. Assen (10 km oostelijk)
3. Ermelo (6 km oostelijk)
4. Garderen (5 km oostelijk)
5. Harderwijk (8 km Zuidelijk).
6. Holten (4 km noordelijk)
7. Hooghalen (3 km oostelijk)
8. Hoorn (10 km oostelijk)
9. Leersum (3 km noordelijk)
10. Nunspeet (5 km zuidelijk)
ll. Oosterwolde (10 km zuidelijk)
12. Steenwijk (3 km N. oostelijk)
13. Voorthuizen (4 km N. weatelijk)
14. Wezep (j km oostelijk).
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