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WAPEN DER KONINKLIJKE MARECHAUSSEE (p.220, r.5). Is ten on-
rechte aangeduid als Korps.

* DE EVACUATIE VAN BREDA (p.222, LIO en 4 v.o.). Deze evacuatie
begon niet op maandag 13, maar op zondag 12 mei. Op p.223, r. 7 moet
12 mei gewijzigd worden tot: 13 mei.

HET GEVECHT BIJ DE WASSENAARSE SLAG (p.236, r. 5 v.o. e.v.).Hierbij
was aan Nederlandse kant slechts een verzwakt bataljon betrokken. Het
werd door ca. driehonderdvijftig Duitsers aangevallen.

KAARTCORR ECTIE (p.239). Op kaart XXVI staat ten onrechte aangege-
ven dat op de aanvallen op 12 mei van Delft uit in de richting van
Overschie terugtochten volgden.

DE NEDERLANDSE ARTILLERIE BIJ DE STRIJD OM DE GREBBEBERG

OP 12 MEI (P.253, r. 13 V.O.). Het betrokken gebied is wel degelijk door
de divisie- en legerkorpsartillerie bestookt maar de uitwerking daarvan
was veel geringer dan de avond tevoren.

EEN SERGEANT GEFUSILLEERD WEGENS DESERTIE (p.256, r.a). Deze
fusillering werd aan de troepen die de Grebbelinie verdedigden, wèl
bekend gemaakt.

DE REGERINGSPERSDIENST IN DE MEIDAGEN (p.286, r. II e.v.). Dat
de ministers niets van deze dienst (die slechts vijf man telde) vernamen,
was gevolg van het feit dat de dienst geheel door de binnen- en buiten-
landse journalisten in beslag werd genomen.

HET KABINETSBERAAD OP 13 MEI (P·305, r. 13-14). Jhr. mr.
H. F. L. K. van Vredenburch, sous-chef van de afdeling diplomatieke
zaken van Buitenlandse Zaken, was hier niet bij aanwezig. Hij reed (p.309,
r. 13) ook niet in een der ministeriële auto's naar Hoek van Holland maar
bereikte die plaats met een eigen auto. Van Kleffens had hem verzocht,
zich naar Londen te begeven.

* HET MINISTERIËLE BERAAD IN HOEK VAN HOLLAND OP DE

MIDDAG VAN 13 MEI (p.309). Aan onze beschrijving voegen wij toe
dat enkele ministers er enige tijd op hebben aangedrongen dat de regering
zou capituleren. Tenslotte werd besloten dat de ministers zich via Enge-
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