
OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

komst aan generaal Winkelman bekend: schout-bij-nacht Heeris ontving
het stuk van generaal Winkelman die hem opdracht gaf, het verder af te
handelen.

* DE ORDER DIE SCHOUT-BIJ-NACHT HEERIS IN DE MIDDAG VAN

I4 MEI LIET UITGAAN (p.423, r. I e.v.). In de eerste druk schreven wij
dat in deze order, waarin opdracht werd gegeven om alle vernielingen
uit te voeren en zoveel mogelijk personeel en materieel van de marine
naar Engeland te zenden, het codewoord 'gramschap' was 'vergeten'. Dat
was niet juist. Heeris nam aan dat dat codewoord dat al anderhalve dag
in gebruik was, aan de Duitsers bekend was geworden en meende
bovendien dat zijn order door zijn inhoud ontwijfelbaar echt was.

DE MIJN E N LEGGER 'M ED U SA' (p.424, laatste alinea en P.425, eerste
alinea). Verzuimd is te vermelden dat ook dit schip naar Engeland
ontkwam.

DE CODE-AMBTENAAR VAN BUITENLANDSE ZAKEN (P.432, r.21-
22). Deze is ten onrechte aangeduid als 'een ambtenaar van de code-
afdeling': die afdeling bestond niet en er was maar één ambtenaar die
dit werk deed.

DE BRITSE OFFICIER DIE OP I4 MEI MET EEN GEHEIME OPDRACHT

IN IJMUIDEN AANKWAM (p.441, derde alinea). Het staat vast dat deze
na een bezoek aan Amsterdam (wat hij daar verricht heeft, is niet bekend),
's avonds Ijmuiden weer heeft verlaten.

ZELFM 0 ORDEN NA DE CAPITULA TIE (p.451, derde alinea). Aan de drie
vermelde gevallen waarin niet-Joden zelfmoord pleegden, moeten nog
worden toegevoegd die van de Zaanse leraar en publicist Sipke Lootsma
en van de Haagse officier van gezondheid, luitenant-kolonel W,. S.Göbel
en zijn echtgenote.

MIJN EIGEN ONTSNAPPING UIT IJMUIDEN (p.452, r. I V.O.). Ik hoorde
's avonds om kwart over zeven in een hotelletje te Velsen niet Winkel-
mans radiotoespraak maar zijn proclamatie, voorgelezen door het ANP.

DE VLUCHTPOGING VAN ABRAHAM ASSCHER (P.455, r.2-3). De tekst
moet luiden: nu constateerde hij wanhopig dat de kustvaarder waarop hij
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