
OVERZICHT V AN WIJZIGINGEN

WETERINGPLANTSOEN TE AMSTERDAM (p.395, r. I V.O.). 'N. Slob' was
een pseudoniem van de dichter Lou Lichtveld ('Albert Helman').

* DE ACHTERGROND VAN DE DUITSE REPRESAILLE DIE AAN ZES-

EN-VEERTIG POLITIEKE GEVANGENEN VAN 'DE KRUISBERG' HET

LEVEN KOSTTE (p.400-401). Onze beschrijving van wat op de door de
bedoelde BS-groep betrokken boerderij bij Varsseveld is geschied, bevat
enkele onjuistheden. In die boerderij waren, toen vier Duitse militairen
er toevallig binnenstapten, enkele BS'ers van een groep die zich 'de
Barkianen' noemde, aanwezig - de vier Duitsers werden onmiddellijk
gevangen genomen en ontwapend. Hun werd, hoewel de Geallieerden
in aantocht waren, geen onderduikplaats aangeboden. Zij werden ter
plekke ernstig mishandeld en vervolgens niet doodgeschoten maar op-
gehangen - een van de vier had, toen zijn lijk werd gevonden, nog de
strop om zijn hals.

* MR. J. ZAAIJER EN R. ZWOLSMAN (P.435, r. 10-9 V.O.). Wij schreven
over Zaaijers persbericht van december '45 dat het 'van grote animositeit
jegens Zwolsman blijk gaf. Dit moet luiden: waaruit een hoogst negatief
oordeelover Zwolsman bleek.

* DE TD-GROEP EN DE SPOORWEGSTAKING (p. 503, derde alinea en
noot 2). De groep wilde zich niet, zoals wij schreven, 'van een zo groot
mogelijk deel van de hulp aan de spoorwegstakers meester maken'
(daarvoor was zij al te klein) maar wèl de directie van de Nederlandse
Spoorwegen en de Personeelraad zoveel mogelijk helpen. Daarbij raakte
zij met het NSF in conflict. G. J. Boekhoven, die in noot 2 wordt
geciteerd, was niet bij de TD-groep aangesloten.

DE VERBINDINGEN VAN HET BUREAU INLICHTINGEN, BEGIN SEP-

TEMBER 1944 (P.5I9, derde alinea). De Geheime Dienst Nederland is
hier ten onrechte vermeld - zijn verbinding verliep niet rechtstreeks maar
via de groep van ir. Th. P. Tromp ('Harry').

IR. A. B. SCHRADER (p. 525, laatste alinea, en P.526, eerste alinea). De
eerste initiaal moet worden toegevoegd. Hij was niet samen met mr.
J. A. W. Burger in Londen gearriveerd.

HET WERK VAN DE INLICHTINGENGROEP 'PACKARD' IN DE HON-

GERWINTER (p.531, laatste alinea, en P.532, eerste alinea). De groep


