
DEEL 7

aan een van zijn naaste medewerkers overgedragen, Jo Pennings. Deze
werd evenwel samen met een van lansens belangrijkste koeriersters en
met de illegale werkster bij wie alle post binnenkwam, midden maart '44
gearresteerd. In overleg met enkele vooraanstaande GDN'ers wees lansen
toen Wim Schoemaker ('Miki') als Pennings' opvolger aan. Schoemaker
was in Amsterdam van september '43 af bureauhouder van de GDN
geweest. Hij heeft, anders dan wij schreven, niet een nieuwe organisatie
opgericht maar in eerste instantie in hoofdzaak gebruik gemaakt van
lansens contacten. De latere klachten dat de GDN te veel geld zou hebben
uitgegeven, hebben betrekking gehad op de periode-Schoemaker, niet
op de periode-lansen.

De GDN heeft in totaal ca. twaalfhonderd medewerkers en mede-
werksters (0. a. koeriersters) gehad. Van hen zijn zeven-en-zestig gear-
resteerd (en zes-en-twintig omgekomen), hoofdzakelijk als gevolg van
hun contacten met andere organisaties.

I. Brandjes werd door het Bureau Inlichtingen niet aan de GDN
toegevoegd maar aan de groep van ir. Th. P. Tromp ('Harry').

De betekenis van de GDN moge blijken uit het feit·dat van alle door
het Bureau Inlichtingen uit bezet gebied ontvangen telegrammen 36%
van de GDN afkomstig is geweest.

IR. TH. P. TROMP (p.908, r. 1 V.O.). Zijn voorletters zijn nietjuist weer-
gegeven, namelijk als: Th. Ph. (zelfde correctie: p.916, noot 1).

DE VERRADER ALBERT BRINKMAN (p.910, r.8-7 V.O.). Voordat hij de
Koe uithoorde, was hij al ten dienste van de SD opgetreden als celspion
bij gevangenen van het Englandspiel.

TROMPS MEDEWERKER VERHAGE (p.916, slot eerste alinea). Deze heeft
geen microfilms 'gestript' - dat gebeurde steeds in Zwitserland.

EDMOND SALOMON CHAIT, MEDEWERKER VAN JEAN WEIDNER

(p.929, r. 19).Zijn eerste voornaam is abusievelijk aangegeven als: Eduard.

DE ARRESTATIE VAN JEAN WEIDNER IN MEI' 44 (p.931, r. 16-17).
Tegelijk met hem werd Nahas gearresteerd maar deze wist te ontkomen.

JEAN WEIDNERS HULP AAN DE ZWITSERSE WEG (P.932, r.2-3). Paul
Veerman en Jacques Rens, die uit Brussel naar Zwitserland waren ont-
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