
OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

Zijn schatting van tien- tot vijftienduizend Joodse onderduikers was dus
niet ruim tweeduizend maar ruim vierduizend te laag.

CORRIE TEN BOOMS LEEFTIJD IN ' 44 (P.364, r.22-23). Zij was toen
twee-en-vijftig, niet twee-en-zestig.

* ROSA ROOZENDAAL (p.367, r. 8). Rosa Roozendaal mag niet op één
lijn worden gesteld met iemand als Ans van Dijk. Zij viel als meisje van
negentien in handen van de SD en werd gechanteerd met de mededeling
dat zij, als zij geen medewerking verleende, met haar moeder die even-
eens was opgepakt, gedeporteerd zou worden. Zij heeft, steeds onder
dwang, in een beperkt aantal gevallen over een periode van ruim vier
maanden de SD geholpen maar slaagde er toen in, via Baarn, waarnaar
zij was overgeplaatst, met haar moeder in Nijmegen en vervolgens in
Heumen onder te duiken. Daar gaf zij in de laatste oorlogswinter belang-
rijke hulp aan de illegaliteit. De bijzondere rechtspleging hield met dit
alles rekening: zij werd tot slechts twee-en-een-half jaar gevangenisstraf
veroordeeld en de burgerrechten werden haar niet ontnomen.

DE WEHRMACHT IN TUNESIË, APRIL' 43 (p.422, r.7). Stond niet
langer onder bevel van Rommel.

AFVOER VAN HET BEROEPSKADER IN KRIJGSGEVANGENSCHAP,

MEI' 42 (p.423, noot 2). De beroepsonderofficieren werden niet afge-
voerd.

ADMIRAL ERNEST J. KING (p.S22, r.14-15). Ten onrechte 'Harold E.
King' genoemd.

DE ZEEROUTE NAAR MOERMANSK EN ARCHANGEL (p.528, noot I,

r. 6).Deze route kon meestal in de zomermaanden niet gebruikt worden.

* HET PROTEST V AN VEERTIG AMSTERDAMSE STUDENTEN TEGEN

HET BELEID VAN DE RECTOR-MAGNIFICUS, H. A. BROUWER

(P.587, r. 9). Anders dan wij schreven werd het protest niet door 'een
groot deel' van de veertig 'ingetrokken' - zij deden Brouwer slechts
weten dat zij zijn betrouwbaarheid als persoon niet in twijfel trokken.

* LEVENSLOOP VAN DR. JOHAN BROUWER (p.592). Deze passage
dient aldus te luiden: 'Brouwer, geboren in 1898,had een bewogen leven
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