
DEEL lOA

DE RANG VAN DR. J. M. SOMER EN VAN MR. CH. H. J. F. VAN

HOUTEN (p. 137, r.6-7). Beiden waren majoor.

GERBRANDY'S EERSTE GESPREK MET VAN HEUVEN GOEDHART

(p. 138, r. 14). '7 juni' moet zijn: 17 juni ('44)·

HET LEVENSEINDE VAN DE GEHEIME AGENT G. F. HOOYER (P.I45,
noot 2). Deze is niet op 8 maar op 12 maart '45 doodgeschoten.

KR ULS' BENOEM ING TOT CHEF-STAF MILITAIR GEZAG (p. 164, r. 15-
16).Vond plaats bij koninklijk besluit d.d. 22 augustus' 44 - van Lidth's
reactie (laatste alinea) had betrekking op het feit dat koningin Wilhelmina
ermee akkoord was gegaan dat Kruls tijdelijk de rang van generaal-
majoor zou krijgen.

DE DOOR VAN SONSBEECK OPGESTELDE CONCEPT-PROCLAMATIE

V AN VERTROUWEN SMANNEN (p.218, r. 3-2 V.O.). Inderdaad, van Sons-
beeck ontbrak bij de bespreking op 30 augustus '44, maar zijn concept lag
ter tafel (zelfde correctie: deel 10 b, p. 1002, r. 11-12).

DE OP 'DOLLE DINSDAG' OPGESTELDE PROCLAMATIE VAN DE

VERTROUWENSMANNEN (p.224, r.z V.O.). Het concept was door Cle-
veringa en Bosch van Rosenthal samen opgesteld (zelfde correctie: deel
10 b, p. 1002, r. 4 v.o.). Een tweede concept werd in april '45 vervaardigd.
Wat op p.225 wordt geciteerd, is die tweede tekst.

'DOLLE DINSDAG' IN WAAL WIJK (p.229, vierde alinea en noot I). Niet
Duitsers werden hier gevangen genomen en ontvoerd maar NSB'ers. Een
groep Nederlandse SS'ers arresteerde toen vier personen: de burgemees-
ter, een huisarts en twee jongens, en maakte vervolgens bekend dat ze
zouden worden doodgeschoten als de ontvoerden niet vóór een bepaald
uur waren teruggebracht. Dat laatste geschiedde niet. Nadien werd de
huisarts vrijgelaten - de burgemeester en de twee jongens werden neer-
geschoten maar een van die laatste twee werd daarbij slechts zwaar
gewond.

TEKSTCORRECTIE (p.250, r. 8). Voor 'bijna' leze men: ruim.

* DE TREIN MET DE UIT DE PHILIPS-FABRIEKEN GEROOFDE GOE-

DEREN (P.297, tweede alinea). De pogingen om het vertrek van de trein
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