
OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

komen, keerden ten behoeve van die hulpverlening naar bezet gebied
terug.

DE OPBOUW VAN WEG B (P.939, tweede alinea). De Nederlander
'Jacques', die voor van Niftrik de nodige verbindingen ging leggen, was
Jacques Rens.

DE PILOTENHELPSTER JOKE FO LMER (p.951, r. 5-4 v.o.).Zij bracht haar
'piloten' niet naar adressen die Nel Lind in Amsterdam had ingericht,
maar naar eigen adressen. Amsterdam vermeed zij. Wist zij door haar
contact met het politiebureau te Zeist dat ergens Geallieerde toestellen
waren neergekomen, dan (P.953, r.16-15 v.o.) belde zij niet illegale
werkers van 'Fiat Libertas' op maar contactpersonen van de LO en de
LKP.

HENK ROMEYN EN DE AANSLAG OP DE NSB-COMMISSARIS VAN

POLITIE TE EINDHOVEN (p.958, r. 18-19). Romeyn was niet een koerier
van de GDN maar een medewerker van de groep die Christofoor uitgaf.

DE ILLEGALE WERKER N. J. ('BOB') CELOSSE (P.959, r. 16).De eerste
initiaal is abusievelijk als Taangegeven.

* W. E. SANDERS EN DE OPBOUW VAN DE CENTRALE INLICHTIN-

GENDIENST (p. 1021, tweede alinea). Sanders was in Enschede al vóór
de oorlog chef van de recherche- en vreemdelingendienst. Hij moest van
september '39 tot maart '41 verpleegd worden wegens een rugblessure
en hervatte nadien de uitoefening van zijn functie. Eind '42 werden hij
en zijn chef, de hoofdcommissaris van politie, gearresteerd omdat zij
geweigerd hadden, arbeiders te laten oppakken die zich aan de arbeids-
inzet hadden onttrokken. Na drie weken werden zij vrijgelaten. Sanders
dook toen onder. In de loop van '42 was hij betrokken geraakt bij de hulp
aan Joden - ook was hij toen tot de conclusie gekomen dat de illegaliteit
telefoonkabels niet moest saboteren maar bij het illegale werk gebruiken.
Het was toen het adjunct-hoofd van het telefoondistrict-Hengelo die
hem met Schuilenga en Posthuma in contact bracht die een elandestien
net van PIT-verbindingen hadden aangelegd. Sanders' eerste gesprek met
hen vond inderdaad in maart '43 plaats - nadien werd het clandestiene
net (dat verder werd uitgebreid) een net ten dienste van de illegaliteit.
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