
OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

verraadster kreeg niet de opdracht, 'het vriendinnetje' van Brouwer te
worden maar om bij hem onder te duiken.

DE OVERVAL OP DE ZENDER VAN AART ALBLAS, EIND AUGUSTUS

1941 (p.894, noot 3).Op de dag van de overval werd de gehele familie
Hoogervorst (behalve de dochter die de zender van Alblas uit het huis
gesmokkeld had) gearresteerd. De familie hield vol dat Alblas een kennis
was van wiens illegale werk ze geen denkbeeld had gehad. De Duitsers
konden het tegendeel niet bewijzen en de familie werd toen vrijgelaten.
De bedoelde dochter werd ca. een jaar later gearresteerd en toen om-
streeks anderhalf jaar gevangen gehouden.

DE GEHEIME AGENT JOHANNES TER LAAK (p.898, r. 18).Abusievelijk
als 'Terlaak' aangeduid (zelfde correctie op de pagina's 901, 903, 904, 905,
917,918,954 en IlI8).

DE ONTSNAPPING VAN J. EMMER (p.929, r. 19 en r.22). Deze ontsnap-
ping vond niet plaats samen met jhr. mr. E. de Jonge. Aangezien de arts
Bolle Emmer had geholpen, was het (p.929, r.24-25) niet nodig dat MI-6
diens adres aan Emmer als aanloopadres gaf - wèl keurde MI-6 goed dat
Emmer allereerst naar Bolle zou gaan.

JHR. MR. E. DE JONGE (p.930, r.8). Deze was in '41 naar Londen
gekomen uit Curaçao waar hij werkzaam was geweest bij de BPM.

HET OPROEPEN VAN DE BEROEPSOFFICIEREN, ADELBORSTEN EN

CADETTEN (p.980, r. 17-18). Zij zijn ten onrechte aangeduid als 'het
militaire beroepskader' - de beroepsonderofficieren die ook tot het
beroepskader behoorden, werden namelijk niet opgeroepen (zelfde on-
juistheid: p. III4 onder 15mei 1942).

VERBETERD FOTO-ONDERSCHRIFT (na p. 1052).In rz van het onder-
schrift onder foto 96 leze men 'kleindochters' in plaats van 'dochters'.

DE BURGERS VAN CALAIS (1347) (p. 1061, noot 2). Zij werden niet
opgehangen maar kregen gratie.

'NELIS' EN "MAL HERUNTER!" IN HET CONCENTRATIEKAMP

AMERSFOORT (p.1072,noot 2). 'Nelis' was de bijnaam van Schutzhaftla-
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