
DEEL 9

HET HERDERLIJK SCHRIJVEN II VAN DE HERVORMDE ALGEMENE
SY NODE (p. 1199, r. 5-4 V.O.).Miskatte had ds. R. Bijlsma, predikant te
Hellendoorn, een concept laten opstellen.

DE NIEUWE KERKORDE VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE KERK
(p. 1202, r. 4). Een overgangsregeling werd in de lente van '44 door de
Algemene Synode unaniem aanvaard.

DE 'PERSOONLIJKE BOODSCHAP VAN HARE MAJESTEIT DE KONIN-
GIN VOOR HET NATI 0 NAALCOMITÉ' (p. 1333, laatste alinea, en p. 1334,
eerste alinea). Er is geen conflict met Gerbrandy geweest: hij stelde op
10 april '43 een concept op dat koningin Wilhelmina als grondslag nam
voor de tekst die zij samen met Beelaerts schreef.

PRINS BERNHARDS DISTINCTIEVEN (p. 1352, r. IO--II). Als generaal-
majoor had hij recht op twee gouden en twee zilveren, als luitenant-
generaal op vier zilveren sterren.

HET BRITSE WAR OFFICE (p. 1381, r.6-7). Ten onrechte aangeduid als:
War Department.

JACQUES GANS (p.I449, r.4 en r.2-1 V.o.).Verliet bezet Nederland in
oktober '42 en kwam na een moeilijke tocht een jaar later in Engeland
aan. Hij stond in '43 dus niet met de verzetsgroep CS-6 in contact.

DE WAARSCHUWING IN HET NUMMER VAN 'DE WERVELWIND'
VAN MEI' 42 (p. I472,laatste alinea, en p. 1473, eerste alinea). In de eerste
druk van dit deel hebben wij vermeld dat in het nummer van mei '42
van De Wervelwind (vrij algemeen werd verwacht dat het in de zomer van
'42 tot grote Geallieerde landingen in West-Europa zou komen) als
mededeling 'van bevoegde zijde' o.m. het volgende zou zijn opgenomen:
'Indien invasie-operaties op til zijn, zal het Nederlandse volk tijdig
worden ingelicht en wel door middel van alle Engelse radiostations ....
Er zullen in Nederland mensen aanwezig zijn die namens onze koningin
hier voorlopig het gezag zullen uitoefenen. De daartoe aan te wijzen
personen en instanties zullen via alle radiozenders door onze regering
tij·dig worden bekendgemaakt.' Uit deze tekst komt in werkelijkheid slechts
de eerste zin in De Wervelwind voor, de rest was er in het illegale Vrij
Nederland aan toegevoegd; die rest is door van Randwijk opgenomen
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