
OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN

* DE NEDERLANDSE MUSEA EN DE KUNSTSCHATTEN UIT JOODS
BEZIT (p.424, r.8--6 V.O.). Onze mededeling dat aankopen door de
Nederlandse musea zijn geweigerd, is niet juist. Het departement van
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming heeft willen voorko-
men dat kunstschatten naar Duitsland verdwenen. Een deel van die
schatten was bij diverse musea in bruikleen. Het genoemde departement
werd in december '42 door Financiën gemachtigd om voor de aankopen
f 500000 uit te geven en die aankopen hebben inderdaad plaatsgevonden.

GEVOLGEN VAN WEINREBS 'DOORSLAAN' NA ZIJN ARRESTATIE OP
19 JANUARI' 43 (p.456, r. I). Vast staat dat hierdoor één persoon om
het leven kwam (niet twee).

GEVOLGEN VAN WEINREBS CELSPIONAGE (p.456, r. 1 V.O.).Hierdoor
werden minstens zeventien personen gevangengenomen en kwamen er
(P.457, r. I) minstens drie-en-twintig om het leven.

GEVOLGEN VAN WEINREBS HULP AAN DE SD IN DE PERIODE
OKTOBER '43-jANUARI '44 (p·459, r.o). De hulp heeft aan dertien
personen het leven gekost.

GEVOLGENVANWEINREBS VERRAADOF 'DOORSLAAN' (p.459,noot
I). Niet 'ca. veertig' maar acht-en-veertig personen zijn in Duitse gevan-
genschap geraakt.

* KAMPEN VOOR JOODSE ONDERDUIKERS IN DE NATUUR (p.481,
tweede alinea). Na de verschijning van deel 7 is ons bericht dat veertien
Joodse onderduikers zich van eind '42 tot april '45 (met een onderbreking
omstreeks de jaarwisseling '43-'44) hebben kunnen schuilhouden in een
hut in de Staatsbossen benoorden Emmen (Drente). Zij werden verzorgd
door een inwoner van Valthe, Bertus Zefat. Toen de Duitsers er achter
waren gekomen dat hij Joden hielp, werd van hem geëist dat hij zou
zeggen waar zij verborgen waren. Dat weigerde hij, waarna hij op staande
voet achter zijn huis werd doodgeschoten. Zijn weduwe zette de hulp
aan de onderduikers voort.

HET AMERIKAANSE BOMBARDEMENT OP AMSTERDAM-NOORD IN
JULI ' 43 (P·497, r. 3 V.O.).Vond plaats op zaterdag 17, niet op maandag
19 juli.
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