
OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

KOLONEL V. E. WILMAR (p. 182, r. 9 V.O.). Is ten onrechte aangeduid als:
luitenant-kolonel.

DE GEHEIME VERBINDINGEN VAN JHR. P. SIX IN DE LENTE VAN
,43 (p. 194, r. 16 V.O.). Met gebruikmaking van de zendschema's 'Eton III'
en 'Eton IV' liet Six zenden met de 'Wolseley', nadat deze was gerepa-
reerd.

DE GEHEIME VERBINDIN G VAN JAN THIJSSEN IN APRIL' 4 3 (P.I95,
r. 15). Regel 15moet luiden: met een zender en twee prima zendschema's.

* DE VERRADER ANTON VAN DER WAALS EN DE DOCHTER VAN
LEVINUS VAN LOOI (P.209, r. 13-14). Van Loois dochter was wèl even
enthousiast als haar vader over van der Waals' Z.g. prestaties maar het is
niet tot een verloving, laat staan een huwelijk, gekomen. Op p. 219, r. 8-7
v.o. vervallen de woorden: 'de Wilde's vrouw'.

HET TELEGRAM DAT 'DE WILDE' (DE VERRADER VAN DER WAALS)
BEGIN MAART' 43 AAN VORRINK TOONDE (p.2I3, derde alinea). Dit
telegram was niet door Schreieder gefantaseerd of uitgelokt.

* DE VERZETSGROEPEN DIE KOOS VORRINK IN MAART' 43 NA
ZIJN CONTACT MET 'DE WILDE' (DE VERRADER VAN DER WAALS)
LIET VORMEN (p.2I7). Wat Groningen betreft beschikken wij over
nadere bijzonderheden. Hier voerde Adri Vorrink, de broer van Koos,
begin maart een gesprek met enkele vertrouwde sociaal-democraten,
onder wie H. van Kuilenburg. Adri Vorrink deelde toen mee dat het in
mei tot een Brits-Amerikaanse invasie van Nederland zou komen en dat
in Groningen twintig parachutisten en twee ton springstof zouden wor-
den gedropt - voor die parachutisten moesten schuilplaatsen, voor de
springstof bergplaatsen gevonden worden. Adri Vorrink zei ook dat die
hulp bij de invasie de positie van de SDAP in een naoorlogse regering
ten goede zou komen. Toen nu van Kuilenburg korte tijd later hoorde
dat 'de Wilde' persoonlijk bij een antirevolutionaire directeur van een
machinefabriek verschenen was ook al met het verzoek, twintig parachu-
tisten en twee ton springstof te laten verstoppen, hetgeen, had hij gezegd,
de positie van de ARP in een naoorlogse regering ten goede zou komen,
gingen van Kuilenburg en de anderen de zaak zozeer wantrouwen dat
zij weigerden, de door hen inmiddels verzamelde adressen aan Koos
Vorrink door te geven. Deze deed toen weten dat hij door de mededeling

II2


