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. _.., 15 April l94p. 

posterwplde. Waohten bij de ·n1·ug. Arre.sta.tics Jatten verrichten. 
•s Avonclo om ll uur uitgerukt na.ar Appelscha t~r asaiatenti'e. In A. waren 
n.l. verdachte auto•e gesignaleerd. Onderzoek leverde echter geen resul
taat op. Tevene werd het buis van een s.s.man doorzocht, waar volgens een 
burger na 10 uur 2 1)ersonem waren b1nnengeg~tan. Ook hier wa.s het resultaat 
nihil. 
Appelaoha. Verder geen bijzonderheden (zie bovenJ. ' 
Îla.ulerwi;Jk. Oefeningen mot de wa.pene. 'FAkele arrestaties ve1•.rioht. 
Aangifte gedaan van het vind.en va.n een maBsagraf' te Baklteveen. Een 
rapport hierover ie reeds in Uw bezit. 
Donkerbroplt. Arres te.ties verricht. Oefening(tn met de wapens. 
Ma.kkin1ça.. Patrouille gereden•· , .·· 
Oldebfrkoop. Overdag posten ui t~ezet-11 Door de Royal Canadian Dragoons 
22 Du tsclîë krijgsgevangenen afgehaald. Verder enkele arrestaties verricht. 
• e Nachts patrouille gereden. 

16 April 1945. 

Oo~terwolde. Oefeningen met de wapens. Instructie enz. 
Controle door wacht bij de brug en door patrouille. W~er enk~le arrestaties 
verricht. B±:xdt Door de a~groepen worden geen bij2rnL1derheden van 
belane gemeld. Over het algemeen wordt er act:J.ef gecontroleerd. Verclachte 
perreonen worden ae.ngehoud~m e11.J>.IL.à_i~r •nier loopen nog verscheidene :N .s .il.· 
ere en zoo nu en dan landwachtemtègëlf"'de lamp. D1 t geldt ook voor clei 
volgende dagen, evenaln het posten bij de bruggen en •3 nachto het lA.itrouil· 
lorijden. In deze dagen wordt het voormalige A.D. k@mp te Fooliteloo inge
richt als gevangenkamp. De gevangen genomen ~- N.S.D-er~ en nog erger 
gespu1::i ale latldwachters e.d. worden geleitlelijk overu;ebracht. 

17 April 194,5. 

Oostgrwolde. 
liuiezoek1ngen bij enkele N.s.D.-ers. Verder, ook van de andere groepen, 
geen bij zo11derhe:dca. 

18 Aur11 1945. 

Oosterwolde. Twee uit MepJ~el s;eclroate N.B.S-ers, die in Donkerbroek waren 
va.o tgehouden, overgebracht na.ar Meppel, waar bleek, dat de heer en op eigen 
initiatief een N.s.B.-er uit Ureterp wilden. halen" Zeven laadwacllters uit 
Zev~nhuizea naar Fochteloo gebracht • .Bij huinzocking verschillende voor
werpen ( bezwarende pa.pieren, um.iformk.lecding en een jacl~tgeweer (Jan liagc; 
in beslag genoroa). . · 
'e lldda.gs begrafenis vaa do in App0lscna door een ongeluk om liet J.even ge
komen ll. Bergsma. (Een rapport over dit ongeval i~ U 1run.1ddels toegezonden 
De pos ten bij de brug het eerbewijs la.ten brengen en de een tra.le vmch.t 
voor hotel "de Gouden Kl.olc'' laten a.untreden. 

,!,9 April 1945. 

Geen bijzonderheden van oelan~. Elke dag wordea nog arreataties verricht. 
1111111u~aX3XtU!XW~~~UX'IMY~~JMU'KA»:&$~:lC§JJ~HX~ 
QK!R+ 

~o AEril 1945. 

Op telefonisch verzool{ uit Surhuia tcrveen 2 N .s.K.K.-manaen aangehouden. 
j.Joor c, vm,cht ·oi.j àc~ tn12 i,.. ûm~t~rw~l4lllll aamtchouden 2 mannea en 2 vrouwe! 
d.:.L i.~2 111_.·L bl_:zit bJ..(~lLcrt te zlj~~ 'V'C.tL ~::1 ~~·! CL Lllë::t.tj, J_ fi~ll~jc i:iic~.b:,l~\ ___ ~Ct.1,:~,"_;_, 
" .. ____ ;ê_'.~.r ~1iur:v}c Ctc1..rnc~--.bc.l:10 d ~ l.-L_, ;~:~ tJ.ct:c:u.:jc·~: l:~u,t: o.c: co.Lüt:L.t __ • ~ ~-~ .:.~i'lüL.tlt". üt1 .11 
1_~·'11 .L.0111t d-c G·(CO n1c·;~- t 1Jc.t~icLvt, 0.Ll't (c lJl~r-1 __ .'.{J-.;.Jt~,, ~\_î"~ro~:~\U.l_",\)t~--.tL i .. -_· ]~c t~'v'vr,.r-~-



Verder gezorgd voor atzetting vu de wegen in verbaad met VQo.r})1jtrekkea 
vaa Geallieerde coloanes . 

21 April 1946• 

Opa1euw_gezorgd voor.atzettiag. teneinde een oageetoord doortrekken van 
ooloam.es te waar'bo.rgea. · · , 
Tegen de avoad arr1veerea onder geweldige publieke \lèlaasatelllag Poppiag, 
ea de landwachters vatt Rieaeia em Jlo••• 
De waoht b13 de Tjoagerbrug wordt lqetrokkea, zoodat mee~ me.asche.n v.r13-
.komea en vaker en meer r1~w1elpatJrou.1llea kwm.en worden uitgezoadea. 
Voor het Westea vaa bet land meldea ziell veel vrijwilligere • · 
Vaa de aadere ·groepen geem. b1jzoaderlJeden van bel.ui• · · 
Door Appelacb.a wapeaa _o.atvugen u1 t s teenvli.jk. . 
8ë AR~il 194§-. 

Oe9a bi~aoaderheden vu bela•C~ 

23 A;p.r1l. l91Jeä• . 

Opea1ag gevaage•kamp " Oruje "• te Fo.Chteloo. 
Ia Appelsoll.a, Ooatenolde• ea Hauletwijk verseh.1lleade arree,a.t1e5 ve.r-
r1aht.·· · 
Ooatr6le op hu1aarreate•• 

~4 Aer1,l l94U. 

Uit Heel'eavee•, oatvaagea door de groep Oosterwolde wapeae, munitie en 
poet.emater1aal. 
Voor het gevaageakamp n oranje " wqrdea geregeld. bewaker~ aangeaomeA, 
alleen nadat gunm tige inlichtingen over hen oatvaagem. zij•• 
In Haulerwijk werd. èen laadwachter· gea.rreateerd die niet ia het bezit 
wa& van papierea 1 doch door een dame herkend werd ale tiea govaa.rl1.;Jk 
persoon uit .B:reda• · ( 

25 AJ!ril. à94ö. 

Pat:roulllea •s aachte 1a de 'omgeving ,va.a la.et k.mnp. 
Appelmoha ea OosteJ.'Wolde houdea 1ohietoefea1agea. evenale llaulerwijk. 
Ve rdel" ge en. bijzoad.erhedea vu belaag. 

26 Al>!1l liifi· 
R1jwielpatrou1lie de geheele dag op weg. omgeving Appeleaha ( bosech.-). 
Ia Ooetenolde op aaaw1;Jz1ag vu een li1lve.rsurwsohe Jongen .eeta N.B.1'.er ., 
u1t H1lveraum gearreateert\. 
De &.Jt.derc groepea melde• we1at.g bij~oaderhedea. 

21 ARril 1945. 

Ia het wa.ehtlokaal va · a het guip no.raaj e" ' had een droevig ongeval plaate • 
Bij het aohooamalc.en vu een atea ging plotsellag een t.scllot a.;f, waardoor 4e 
helpe ter 1.a de hu1ehoud1ag J"ellf.c Dolstra doodelijk get"ot:t'ea wetd. 
( een YOllecU.5 ràppol't betreffende dlt oageval ault U iamiddo.le on_tV&R6e• 
hobbca }. . . · 
In. Doaker"broek ._eft ·de e ehlldv1aoht bij de b.rug 0

& n.aab.ta geschoten op een 
motorrijder, die •1et wou etoppea. Re• poging om hem te aohtcrhalen lever-
de g~e• resultaat op. . 
Door twee meaechea van de groep Appelscha een R1jkeduitacher, die deel uit
gemaakt heeft vam de G'reaapol1zei te Oostei'Wolde, iagerekend. 
Verder geen bijzonders . 

28 ltJ?r1l l94ö. 

Sohietoefeaiagea ia l>oakerbroek. 
Door Appelr.scha drie N .s.B. ere gebaald u1 t Franeker. 
Scherpe controle op .reinvergunaiagca. 

29 Aeril 19 45. 



\. 
29 April 1945. 

·~ Morgens oageveer 8 uur ia de groep Oosterwolde, met achterlating vaa 
de hooge taooó.zakel1jke wachten ve.rtrokkem na.ar :Bakkcveem, tl!tneiade ia de _ 
boeeohea aldaar ia eameawerkiag met andere groepen (Haulerwijk, Donkerbroek_ 
Ureterp , Leek ea Marum) eea razzia t e houde.l'l. Er 'beetonden gegronde ·rede&ea 

· om te vermoeden, dat t1ch daar aog ludw&obter.s ea/of moffen ophieldea . 
De groepea opereerdca 1a t1ra1lleurl1nith Oageveer 9.0 man namen h1eraar.i ciee: 
Na ee• halve dag zoekea werd aog geem reaultaat bereikt , hetgeen ai~t weg
neemt, dat · het een zeer geslaagde ea nuttige oefeaiag wae. De opera.tie istoat 
oader leiding van Dol Il. Op de terugweg had de gcvechtscommaad.aat ' een mo-
toroageluk(jej. Bij het paeseeren van ees brug raaktea zij de brugleuaiag, 
met het g~volg , dat Iuo met een e1erl1jke duik in het ka.Aa.al terecht kw~. 
Dank zij z'n. tegeawoordigheid VQJltngeeet en z'a zwemcapa.cite1ten wist hiJ . 
spoedig de walkaat te bereikea. De gevechtecommaadant raakte tu:uschei:a moto• 
en brug beklemd; gevolg: stijf beea (bloeduitstorting) en gedwoagea rust . 
Hij wordt thana liefderijk verpleegd ia het kamp "lJbtMlha.er" . 

30 April 1945 • 

De groepen Oldeberkoop ea Makkinga worden geheel opgehevea, teneinde de 
bewakiag ia het geva•genkamp "Oraaje" te kunrHm uitb.reidem . In Oosterwolde 
Donkèrbroek era Haulerwijk blijve.n 6 ;jonge.as onder leiding van een gt'oepa
commandant achter om controle te blijven uitoefe~em e~ •m aaahts· patrouille 
te rijden. Appelacha blijft compleet i.v.m. paeeage maar Drenthe en. met 
het oog op eventueel gevaar in de uitgestu•kte boeaohen. 

Er dieat aog op gewezen te worQ.ea, dat geregeld geoefead werd met de wapens~ 
Ook ia het kamp werd oa wordt aog stoeda iaetruct1e gegeven. llovead1em %q 
wordt toege~~ op een gel'egeld schooamake11 van de wapeas. . 
cm niet ia rrhal1age$J. te vervallen , 1s dit •ie t steeds vermeld. 

Hoe de dienst 'bij de groep Qoetcrwolde wae ingedeeld , blijkt uit de volgem
d·e werkrooe ter. 
7.oo uur Reveille 
7,30 " Omtbijt 
a.oo Il Aantreden 
a. oo-9. 00 uur Corveed1eaBtcn 
9.00..12.00 " lndeeling dieast (oefeaiageR , patrouille •a) 
12.30 uur Middageten 
12.00-13,30 uur Ruet 
13.30-17.30 n ladeeliag dieiast als •e morgens 
ia.oo uur Avondeten 
20.00 " .AfloBeing vaa de wacht 
22 . 00 " Taptoe. Goede aachtI 
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