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DE PUBLIKATIE, 4 DECEMBER 1941, VAN ROOSEVELTS 'VICTORY
PRO GRAM' (p. 633, noot I). De Chicago Tribune kreeg de geheime stukken
van een isolationistische senator, aan wie zij door een legerkapitein in
handen waren gespeeld.

DE GILBERT-EILANDEN (p. 644, r. 10 V.O.).Waren niet Amerikaans maar
Brits bezit.

DE AMERIKAANSE HISTORICUS SAMUEL E. MORISON (p.652, r.2I
V.O.). Als zijn voornaam is abusievelijk 'Stanley' aangegeven.

HITLERS TOESPRAAK VAN I I DECEMBER 1941 (p.655, r. II V.O.). Als
datum is abusievelijk 10 december vermeld (derhalve moet p. 656, r. 18
'Eén dag later' luiden: Dezelfde dag).

DE AFZETTING VAN DE HOOFDREDACTEUR VAN 'STORM-SS'
(p.684, r. 3). Geschiedde in de lente van '44, niet van '43 (r.6 : 'in
september van dat jaar' wordt dan: in september '43).

* DE JEHOVA'S GETUIGEN NA DE MASSALE ARRESTATIES VAN
OKTOBER '41 (p.687, derde alinea). Wij schreven: 'Het is onze indruk
dat de Nederlandse groep deze haar in de herfst van '41 toegebrachte slag
tijdens de bezetting niet te boven is gekomen.' Daarvoor leze men: 'Het
was een zware slag voor de Nederlandse groep maar zij zette onder
leiding van W. C. Reijntjes haar actie voort en wist deze na enige tijd
zelfs nog uit te breiden.'

HET AANTAL PREDIKANTEN DER GEREFORMEERDE KERKEN (p.689,
r. 6 V.O.). Dit waren er ca. achthonderd, niet ca. vijfhonderd (op p. 696, r.3
leze men voor 'ca. vijfhonderd': een kleine achthonderd).

DS. G. H. KERSTEN EN 'HET VAREN VAN DE PRINSES OP ZONDAG'
(p. 712, r. IO-II en noot 2). Kersten doelde niet op het uitwijken van de
prinses naar Engeland maar op een boottocht die het prinselijk paar eens
op een zondag met de 'Piet Hein' op het Ijsselmeer had gemaakt.

DE ARRESTATIE VAN JOHAN BUZIAU ALS GIJZELAAR (P.767, noot
I). Vond plaats in juli, niet in mei '42.

HET VERZET VAN DE CHRISTELIJKE AUTEURS KRING (P.777, r. 13
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