
OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

Hendrix (zelfde correctie: P.760, r. 5 v.o., P.762, f·4, P·763, r. 18, P.779,
r. I v.o., P.780, r.2 en r. 6, P.796, r. 4, p. 1075, r. I2).

* JOHANNES POST OVER ZIJN MOGELIJK BURGEMEESTERSCHAP

NA DE OORLOG (p.747-48, noot 3).Toegevoegd moet worden: 'Het is
mogelijk dat Johannes Post, die veel van grapjes hield, zijn uitlatingen
niet serieus bedoeld heeft.'

DE KP-OVERVAL OP HET DISTRIBUTIEKANTOOR VAN 'T ZANDT

(G R ONING EN) (p.753, noot 3).Deze is inderdaad door één KP'er uitge-
voerd maar deze wist dan ook dat hij slechts medewerking te verwachten
had.

* DE GEMEENTESECRETARIS VAN BEDUM (p.76o-6I, noot I, laatste
alinea). Wij vermeldden dat deze, leider van de LO ter plaatse, een NSB'er
was, 'die van de dwalingen zijns weegs was teruggekeerd.' Dat is niet
juist: hij was op aandrang van vrienden uit de illegaliteit puur voor de
schijn sympathiserend lid van de NSB geworden.

DE LO-LEIDER GERRIT PRUYS (p.762, r.5). 'Kees' was zijn voornaam
als illegaal werker.

DE SD-OVERVAL OP HET AMSTERDAMSE 'KANTOOR' VAN DE PER-

SOONSBEWIJZENSECTIE (P.767, derde alinea). De koerierster uit Rot-
terdam werd niet geboeid; zij slaagde er toen in haar agenda'tje op te
eten.

ALBERT OMTA, LEIDER VAN DE PERSOONSBEWIJZENSECTIE VAN

DE LO (p.768, r. 4).Zijn voornaam is abusievelijk aangegeven als 'Arnold'.
Hij was ook niet gemeentesecretaris van Oldehove maar ambtenaar ter
secretarie en de weigering (r. 5) om Bombenweiber in Oldehove onder te
brengen (r.6-7) was niet van hèm uitgegaan.

* HET VERRAAD VAN BOB JESSE (p.779-80, noot I). Vermelding
verdient dat Jesse, toen hij door de SD werd gearresteerd, de afspraken
die hij met de leider van de LO in het district Midden-Limburg had
gemaakt, in zijn agenda had staan. Hij werd door die districtsleider, niet
door een koerierster, naar het klooster in Weert gebracht waar de leiding
van de LO in Limburg in vergadering bijeen was.
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