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is ook nog door een tweede burgemeester geweigerd: mr. M. M. Kwint
(Velsen); ook hij werd ontslagen.

DE GEDEPUTEERDE VAN GRONINGEN E. H. EBELS (P.255, r.4 V.O.).

De eerste voorletter is abusievelijk aangegeven als: L.

* AARTSBISSCHOP DE JONG EN 'DE TIJD' (p. 306, r. 13-I4). Men leze:
de aartsbisschop was van opinie dat met een voor de bezetter aanvaardbare
figuur althans een proef genomen kon worden.

* JOH. RAATGEVER, HOOFDREDACTEUR VAN 'HET NATIONALE

DAGBLAD' (p.313, r.7). Abusievelijk 'J. G. Raatgever' genoemd.

HET EERSTE KABINET-COLIJN (p. 383, r. 8 V.O.). Ten onrechte is hier het
tweede kabinet-Ruys de Beerenbrouck vermeld.

CHR. W. J. VAN DE BILT, VOORZITTER VAN DE ALGEMENE NEDER-

LANDSE MIJNWERKERSBOND (p·37I, r.9-8 V.O.). Zijn voorletters zijn
abusievelijk aangegeven als: C. L.

* WOUTER LUTKIE (p.39I, noot 3, r.3-4). De zin 'In Den Bosch was
het Wouter Lutkie die Seyss-Inquarts eis telefonisch doorgaf, dient te
vervallen.

* DE CNV'ERS DIE NA DE POGING TOT GELIJKSCHAKELING VAN

HET CN V LID WERDEN V AN HET NVV (p.400, derde alinea). De passage,
beginnend met de woorden: 'maar dat bedanken deed zich bij het CNV
niet zo algemeen voor als bij het RKWV', corrigeren wij aldus: 'Volgens
de door het NVV na de bevrijding gepubliceerde gegevens deed zich dat
bedanken bij het CNV niet zo algemeen voor als bij het RKWV, waar,
gelijk meegedeeld, meer dan 96% van de leden zich uit de organisatie
terugtrok. Bij het CNV lag, aldus de gegevens van het NVV, dat percen-
tage in de buurt van 75 en zouden ongeveer dertigduizend leden hun
vakbondslidmaatschap niet hebben opgezegd. Van hen zou bijna een
derde bestaan hebben uit leden van de Christelijke Landarbeidersbond.
van de twee-en-twintigduizend leden van die bond zouden er namelijk
meer dan negenduizend naar de corresponderende NVV-bond zijn over-
gegaan. Laat men deze Landarbeidersbond buiten beschouwing, dan zou
volgens de gegevens van het NVV het percentage van bedankjes bij de
CNV-bonden ongeveer 80 hebben bedragen. Ook dat vinden wij een
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