
DEEL 9

DE WAR-BONUSSEN DER ZEELIEDEN (p.79S, r.4 en rr v.o.). Waren
£ S per maand, niet per week. (p.796, r. I: f 160 wordt: f 38).

TEKSTCORRECTIE (p.8IS, r. II). Incompatibilité d'humeur is de juiste
schrijfwijze.

* IR. WARNERS EN V AN 'T SANT (p.866, r. 3-S). Voor: 'wetend dat
van 't Sant een van zijn coricurrenten was als mogelijk hoofd van de
nieuwe inlichtingendienst', leze men: 'wetend dat van 't Sant kandidaat
was voor de positie van hoofd van een nieuwe inlichtingendienst'. De
passage tussen haakjes (r.3-2 v.o.) vervalt.

VAN 'T SANTS BEHUIZING VAN MIDDEN' 43 AF (p.869, r.ç V.O.). Hij
hield zich wat meer op de achtergrond maar verliet Stubbings House
niet.

HET PERSOONSBEWIJS (p.87S, r.3 V.O.). Was verplicht voor personen
van vijftien (niet zestien) jaar en ouder.

HET BEDANKTELEGRAM DAT MINISTER FURSTNER UIT BEZET GE-

BIED ONTVING (p.88S, noot, r.9-U). Dit was eenbedanktelegram van
de geheime agent Aart Alblas die tot luitenant-ter-zee derde klasse
benoemd was.

* IR. WARNERS ALS HOOFD VAN DE INLICHTINGENDIENST AFGE-

WEZEN (p.933, r.9-10). Voor 'Warners, diep gegriefd, ging met verdub-
belde ijver zijn rapport tegen van 't Sant voorbereiden', leze men: 'Er
restte Warners niets anders dan verder te werken aan zijn rapport tegen
van 't Sant.' Op p. 1474, r.4-3 v.o. vervallen de woorden: 'die in die tijd
zijn uiterste best deed, in de sector van het geheime werk alle touwtjes
in handen te krijgen.'

* D. BOEREMA, MEDEWERKER V AN DE GROEP-OOSTERHUIS

(p.937, r. I V.O.). Is in oktober '43 in Perpignan gearresteerd en in juni '44,
na ter dood te zijn veroordeeld, gefusilleerd.

* EEN BRITSE GEHEIME OPERATIE VÓÓR DE OPRICHTING VAN

HET BUREAU BIJZONDERE OPDRACHTEN (p.964-6S). Het BBO is op
IS maart '44 opgericht en heeft zijn eerste geheime agenten in de nacht
van 31 maart op I april boven bezet gebied gedropt. Voordien nu is,


