
OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

imposant cijfer, zij het dat het iets minder imposant is dan bij de
katholieke vakcentrale.' Bij deze passage dient de volgende voetnoot
geplaatst te worden: 'Dr. M. Ruppert, die in december '40 tot voorzitter
van de Christelijke Landarbeidersbond was benoemd, heeft na de bevrij-
ding geschat dat aanvankelijk 70% van de CNV-leden bedankte maar dit
percentage zou volgens hem spoedig opgelopen zijn tot 90 à 95. Is zijn
schattingjuist, dan zouden met name de NVV-gegevens met betrekking
tot de Christelijke Landarbeidersbond als gefantaseerd beschouwd moe-
ten worden. Onzerzijds achten wij het in elk geval begrijpelijk dat,
gegeven de sociale noden op het platteland, naar verhouding minder
leden van de Christelijke Landarbeidersbond dan van de andere CNV-
bonden hun vakbondslidmaatschap hebben neergelegd. Waarschijnlijk
lijkt ons óók dat CNV'ers die aanvankelijk de uittocht niet meemaakten,
wèl deelgenomen hebben aan de grote uittocht die zich voordeed toen
het NVV (waarover straks meer) op I mei '42 werd omgezet in het
N ederIands Arbeidsfront.'

MR. D. U. STIKKER (P.403, r.7-8). Niet hij maar H. P. Gelderman C.
Mzn was voorzitter van het Verbond van NederIandse Werkgevers.

DR. H. WAMSTEKER, LID VAN HET EERSTE 'CENTRUM' VAN ME-

DISCH CONTACT (p.431, r. 12 V.O.). Zijn naam is abusievelijk met twee
e's gespeld (dezelfde onjuistheid in deel 6, p.701, r. 16 en deel 7, P.560,
r. 15).

ERASMUS EN DE JODENHAAT (P.483, r.3-1 V.O.). De juiste vertaling
van het gegeven citaat is: 'Indien het christelijk is, Joden te haten, dan
zijn wij hier allen bij uitstek christelijk.'

1OODSE BURGEMEESTERS (p.504, r. 4 v.o.).Een oftwee Joden zijn vóór
de Duitse bezetting burgemeester geweest van kleine gemeenten.

MR. H. EDERSHEIM (p.525, r. 12). Deze was jurist maar geen advocaat.

TEKSTCORRECTIE (p.557, r. 6 V.O.). Voor 'psychopaten' leze men: gees-
telijk onvolwaardigen.

DE HALIFAX-BOMMENWERPERS (p.620, r.13 V.O.). Hadden vier, niet
twee motoren.
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