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DE KP-OVERVAL OP HET HUlS VAN BEWARING IN ARNHEM, I I

JUNI 1944 (p.782, r.z). Is ten onrechte aangeduid als een overval op de
Strafgevangenis ('de Koepel').

DE OVERVAL VAN JOHANNES POST C. S. OP HET HUIS VAN BEWA-

RING AAN DE WETERINGSCHANS TE AMSTERDAM, 15 JULI' 44
(p. 788, r. 6). Van de Knokploeg die deze overval uitvoerde, hadden slechts
vijf man eerder aan overvallen onder leiding van Post deelgenomen. Bij
de bijeenkomst in de consistoriekamer van de gereformeerde kerk aan
de Keizersgracht (r. I3-I2 v.o.) zijn niet alle deelnemers aan de overval
aanwezig geweest. Van de zeven deelnemers die op de binnenplaats van
het Huis van Bewaring door het vuur van de Duitsers werden verrast
maar konden wegkomen, hebben de meesten het complex via de con-
ciërgewoning verlaten. De mededeling dat twee hunner zich onder een
brug schuilhielden, waarna zij onder het vuilnis van een passerende
vuilnisschuit konden meevaren (p. 79I, tweede alinea), is niet juist. Ten-
slotte was de zaterdag waarop de verrader Boogaard naar Utrecht werd
overgeplaatst (p. 794, r. 5-4 v.o.), de r yde, niet de rede juli.

TOBIAS BIALLOSTERSKI, GEHEIM AGENT VAN HET BBO (p.800, 1'.6
V.O.). 'Tobias' was zijn voornaam, niet 'Tom' of (p. 860, r. 3 v.o.) 'Hans'
(ook te corrigeren in het onderschrift van foto 95, naast p.856).

VERBETERD FOTO-ONDERSCHRIFT (foto 9I, na p. 8I6). De tweede zin
moet luiden: 'De cijfers slaan in dat geval op de werkelijk geleende
bedragen. In de hongerwinter werden namelijk vele kleine bedragen
geaccepteerd. Als kwitantie zijn in de regel muntbilj etten van f I ver-
strekt.'

HET NAGEMAAKTE NUMMER VAN DE 'FRIESE COURANT' (p.843, r.4
V.O.). Werd vervaardigd op een drukkerij in Leeuwarden, niet in Appin-
gedam.

HET NIEUW GEUZENLIEDBOEK (p. 868, noot I, r. 3-4). Is typografisch
verzorgd door Dick Dooijes.

HET AANTAL DOOR HET LONDENSE BUREAU INLICHTINGEN IN

HET EERSTE KWARTAAL VAN' 43 BEHANDELDE NIET-TECHNISCHE

TELEGRAMMEN (p. 882, r.4 V.O.). Voor '4' leze men: I2.
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