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* HET AANTAL Z.G. ORGANISATOREN VAN DE JOODSE ONDER-

D U I K (p. 1045,r.4). In plaats van 'duizend' leze men: 'enkele duizenden'.

* HET AANTAL ILLEGALE WERKERS VÓÓR SEPTEMBER' 44 (P.I047,
tweede en derde alinea). Wij kwamen tot het cijfer 'vijf-en-twintigdui-
zend'. Dat cijfer is nadien in de publiciteit als een vaststaand gegeven
overgenomen maar wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat het, zo
schreven wij, 'niet meer dan een vermoedelijke orde van grootte aan-
geeft'. Bovendien dient men in het oog te houden dat wij alleen diegenen
'illegale werkers' hebben genoemd die actief opgenomen waren in een
vast organisatorisch verband. Daarnaast waren er individuele saboteurs
(onze schatting: enkele duizenden), meer dan driehonderdvijf-en-zeven-
tigduizend onderduikers, onder wie ca. vijf-en-twintigduizend Joden,
en misschien wel honderd- of tweehonderdduizend gezinnen waarin die
onderduikers korte of lange tijd opgenomen waren. Ook moet men in
het oog houden dat vrijwel elk lid van een illegale organisatie in zijn
omgeving personen had die hem hulp verleenden. Al die individuele
saboteurs, onderduikers, gastheren en -vrouwen van onderduikers en
helpers van illegale werkers hebben wij, van onze definitie uitgaand, niet
tot 'de illegale werkers' gerekend - dat zij plaats hadden genomen in de
slagorde van 'het verzet', die heel veel breder was dan die van de
georganiseerde illegaliteit, is duidelijk.

* MR. DR. J. DONNER (p. IIOÓ,r. 13-12 V.O.). Toegevoegd moetworden
dat deze driemaal gearresteerd was geweest.

* DONNER EN HET NIET-TOETSINGSARREST VAN DE HOGE RAAD

VAN JANUARI '42 (p.UÓI, r.4 V.O.). Toen dit arrest werd gewezen, zat
Donner gevangen.

* DONNER EN HET VADERLANDS COMITÉ (p. IIÓ7, r.8-5 V.O.). Don-
ner heeft de eerder op die pagina weergegeven brief van van Heuven
Goedhart en van Randwijk niet ontvangen, wèl heeft Slotemaker hem
de inhoud meegedeeld. Donner stond vervolgens zijn plaats in het
Vaderlands Comité aan prof mr. V. H. Rutgers af maar toen deze eind
april '44 naar Engeland vertrok, trad Donner weer tot het Vaderlands
Comité toe, waarvan Drees inmiddels voorzitter was geworden.

DE ILLEGALE WERKER IR. c. J. A. GALESTIN (p, IIÓ9, noot I, r.ç, 10,
II). Ten onrechte als 'ter Galestin' aangeduid.
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