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De verzetsgroep met hun bivak
en droppingsveld
Bert Mulder, die bij de ondergrondse zat, vertelt in TOS 2010 nr. 1 het volgende verhaal:
“De verblijfplaats van de groep bevindt zich in een 900 ha groot bos. Het is een jong bos. De jonge
sparren zijn ongeveer drie á drie en een halve meter hoog en staan dicht op elkaar. Niemand
zal er aan denken om dit bos binnen te dringen. Men moet zich tussen de takken door wringen
en dat is geen pretje gezien de scherpe naalden die door de kleren prikken en je in het gezicht
steken. Deze bivakplaats is ons aangewezen door de ‘goede’ boswachter die de plek bij toeval
heeft ontdekt. Naast dit bos ligt een uitgestrekt heideveld, dat uitstekend als droppingsveld
gebruikt kan worden.

De dropping
“De bonnen worden thuis bezorgd.” Ik herhaal: “De bonnen worden thuis be-zorgd”. Dit
codebericht werd door Radio Oranje weer gegeven. De leden van de Ondergrondse slaan elkaar
op de schouder. Het betekent dat er de volgende nacht een dropping zal plaatsvinden op het
heideveld. De volgende avond staat de groep klaar met een radiozender en autolampen op een
accu.
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Het naderende toestel vliegt op een hoogte van 300 m. Zich niets aantrekkend van de
windrichting wordt de lading meteen gedropt. Normaal gesproken vliegt het toestel eerst een
keer over om bij de tweede run de lading op de juiste plaats te droppen. Helaas doet het tweede
vliegtuig hetzelfde als het eerste. Dit betekent dat de gedropte containers her en der verspreid
in het bos neerkomen. Men gaat de containers, die twee meter lang en 60 cm in doorsnede zijn,
zoeken. Aan de zijkant zitten handvatten die het transport van de containers vergemakkelijken.
De hele nacht wordt er gewerkt om alles bij elkaar te zoeken en veilig in het beschermde bos
te verstoppen. Enkele containers moeten uit de bomen gehaald worden. De container bevatten
zendapparatuur, geweren, stenguns, handgranaten, springstof, revolvers en heel veel munitie.
In de dagen die volgen worden de wapens die dik in het vet zitten schoongemaakt en met
behulp van de bijgevoegde handleidingen in elkaar gezet. Op dagen dat er veel geallieerde
vliegtuigen in de lucht zijn en er dus veel lawaai is, worden de wapens ingeschoten. Riskant
maar noodzakelijk.”

1. Instrucie bij de gedropte cilinder
2. Instrucie die bij de wapendropping zaten
3. Parachute waar de containers aan hebben gehangen

Bivak

