
DEEL Ó

dat 'de Wilde' zich ook tot een ARP'er had gewend, geschokt was maar
dit gebeuren heeft toch kennelijk het vertrouwen dat hij in 'de Wilde'
was gaan stellen, niet doen verdwijnen.

JAN SCHOUTEN NA ZIJN ARRESTATIE (p.221, r. 10-9 V.O.). Jan Schou-
ten is in eerste instantie naar Sachsenhausen gezonden en niet naar
Mauthausen.

HET OPHALEN VAN DE JOODSE ARBEIDERS UIT DE WERKKAMPEN
(P.237, r.2I). Zaterdag 3 oktober 1942 is ten onrechte als Grote Verzoen-
dag aangeduid.

* PROF. DR. D. COHEN EN DE ONDERDUIKADRESSEN VAN JOODSE
KINDEREN (P.2Ó4, noot I). De passage waarin vermeld wordt dat van
prof. Cohen vast zou staan dat hij in een aantal gevallen de Duitsers de
onderduikadressen gaf van Joodse kinderen, is geschrapt. Men leze het
begin van de noot aldus: 'De vertegenwoordiging van de Joodse Raad
in Den Haag heeft in een aantal gevallen Joodse kinderen die als
onderduikers gepakt waren, ten behoeve van IV B 4 op bepaalde adressen
ondergebracht, zulks ter inleiding van hun deportatie.'

DE UITWISSELINGSTRANSPORTEN VAN JODEN UIT DUITSLAND
(P.277, r.7-9)· Er waren er drie: het eerste in december '41, het tweede
in november '42, het derde in februari '43.

DE HUISVESTING VAN DE JODEN VAN DE 'BLAUE REITER'-GROEP
(p. 285, r. 9 V.O.).Geschiedde in Doetinchem in de gereformeerde, niet de
hervormde pastorie.

* DE VERZETSGROEP 'NOMEDOS' EN DE JODEN (P.343, r. II V.O.).
Sommige leden van deze groep hebben wèl hulp aan Joden geboden.

HET AANTAL JOODSE ONDERDUIKERS IN BROEKHUIZEN (p. 353, r. Ó
e.v.). Er waren in dit Noordlimburgse dorp in totaal acht-en-dertig Joden
ondergedoken (kinderen en volwassenen), zulks op een bevolking van
ca. 180 gezinnen.

ZÖPFS SCHATTING VAN HET AANTAL JOODSE ONDERDUIKERS
(p. 359, r. 18 e.v.). In Zöpfs overzicht uit eind april '43 was het aantal op
dat moment gedeporteerde Joden met tweeduizend te hoog aangegeven.
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