
OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

GUSTUS 1942 (p.76, laatste alinea). De door Fraenkel aangehaalde pas-
sage uit de Londense bekendmaking is ook in andere dagbladen gepu-
bliceerd; de perschef van het Reichskommissariat had haar doorgegeven in
de verwachting dat zij louter opgevat zou worden als een waarschuwing
om zich van verzet-nu te onthouden.

DE VIJFTIEN IN OKTOBER '42 GEFUSILLEERDE GIJZELAARS (p.79,
eerste alinea en noot). J. H. Roebers en A. J. Ymkers waren revolutionair-
socialisten. Er zijn dus tien communisten terechtgesteld, niet twaalf.

HET GEZIN WAARIN GERRIT-JAN VAN DER VEEN WERD GEBOREN
(p. 102, r. 2-1 V.O.). Het was een ontwikkeld gezin. Zijn vader was her-
vormd, zijn moeder luthers maar de sfeer thuis was niet kerkelijk.

* DE ILLEGALEWERKER HARRY REESKAMP (p. 112, r. 6). Hij werd in
Friesland niet door velen maar slechts door sommigen ongunstig beoor-
deeld. Dat (p. lI8, r. 9 v.o.) Theo Dobbe het vertrouwen in hem had
verloren, staat niet vast. Dat Reeskamp en Leendert van der Groep een
deel van de buit van de overval te Wommels verkochten (p. II9, r. 5-6),
gebeurde om geld te krijgen voor de voortzetting van het illegale werk.
Reeskamp (p. 119, r. I I v.o.) dook na zijn ontsnapping uit het Amsterdamse
Binnengasthuis opnieuw in Friesland onder.

ORANJEWOUD (p.1I2, r. 13). Is een plaats, even ten zuidoosten van
Heerenveen.

* DE OPRICHTING VAN DE LANDELIJKEORGANISATIE VOOR HULP
AAN ONDERDUIKERS (p. 126 e.v.). In aansluiting op het het na de oorlog
door de LO en de LKP samengestelde boekwerk Het Grote Gebod hebben
wij in onze beschrijving slechts de namen genoemd van ds. Frits Slomp
en Helena Theodora Kuipers-Rietberg ('tante Riek') maar vermelding
verdient dat bij deze oprichting ook een illegale werker uit Driebergen,
J. van Manen, een rol heeft gespeeld. Hij was tot in '38 onderwijzer in
Aalten geweest maar was toen wegens moeilijkheden ter plaatse naar
Driebergen verhuisd waar hij een onderwijs-instituut annex accountants-
bureau had opgericht. In de zomer van '42 hielp hij talrijke Joden, velen
uit Rotterdam, onderduiken. Hij kwam vervolgens met ds. Slomp in
contact en er zijn aanwijzingen dat hij ongeveer te zelfder tijd als 'tante
Riek' en misschien nog eerder dan zij op het denkbeeld kwam dat ten
behoeve van de hulp aan de onderduikers een landelijke organisatie
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