
OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

eerste alinea). Deze passage is ingrijpend gecorrigeerd - men zie deel 12,
p. 588 e.v.

DE BEVRIJDING VAN MONTFORT (LIMBURG) (p.458, noot I). Ge-
schiedde door de Britten, niet door de Amerikanen.

HET KAMP MET DUITSE KRIJGSGEVANGENEN IN LIMBURG (P.46I-
463). Dit was niet het onderduikerskamp te Helden (dit was in de zomer
van '43 ontruimd en bleef ontruimd) maar een ander kamp dat bij Baarlo
lag.

VERBETERDE FOTO-ONDERSCHRIFTEN (na P.476). De op foto 66
afgebeelde tankgracht was er een die bij Kleef lag. Foto 67 is in spiegel-
beeld afgedrukt.

KAPITEIN-TER-ZEE L. G. 1. VAN DER KUN (p.498, r. 18). De derde
voorletter moet worden toegevoegd en zijn rang is abusievelijk aange-
geven als: schout-bij-nacht.

DE LANDING VAN EEN BRIGADE VAN DE LOWLAND DIVISION OP

ZUID-BEVELAND IN DE NACHT V AN 25 OP 26 OKTOBER' 44 (p.509,
r. 7-10). Toegevoegd moet worden dat als 'advance-party' een detache-
ment meeging van een uit illegale werkers bestaand bataljon dat in de
tweede helft van september was opgericht en door Britse Commando's
was getraind. Dit bataljon heeft ook deelgenomen aan de bezetting van
Duitsland.

* HET VOORSTEL AAN GENERAAL HAKEWILL SMITH OM VAN VLIS-

SINGEN UIT MET 'BUFFALOES' NAAR MIDDELBURG OP TE RUKKEN

(p. 516, laatste alinea, en p. 517). In onze tekst maakten wij melding van
de kanotocht in de nacht van 4 op 5 november van de Middelburgse
chirurg E. L. Nauta (deze peddelde niet naar Vlissingen maar naar Zou-
telande, vanwaar hij naar Vlissingen werd overgebracht), maar naast
Nauta dient ook de Vlissingse politieman Jacob van Holst genoemd te
worden. Deze, een illegaal werker, had nog een nacht eerder dan Nauta
Middelburg verlaten. Met een bootje bereikte hij Koudekerke. Van daar
kwam hij in de avond van 4 november in Vlissingen aan, waar hij zijn
mededeling dat de Duitse commandant te Middelburg geneigd was te
capituleren, onmiddellijk aan Geallieerde officieren en aan de BS-com-


