
 
Errata 'Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog' 1e druk.  
(Stijl- en spelfouten zijn niet in onderstaande lijst opgenomen.)  
 
Pagina 5 Uit nader onderzoek bleek: De vrouw rechts is Hendrika Stok-Hooijmeijer met haar 
dochtertje Meinsje Stok. De man met beide handen op het stuur van zijn fiets is Jan 
Hooijmeijer. De man met de zak over de arm is Jacob van Kleef en de man op de rug gezien 
is Roel Kers. 46 2e regel van onder: De winkel van Van der Wel bevond zich aan de 
Rijksstraatweg bij De Zwaan. 67: Onder onderste afbeelding: 'staan' i.p.v. 'arriveren'. 82 12e 
regel van onder: 'W. Dam' i.p.v. 'W. van Dam'. 97 2e regel van onder: 'Plutzar' i.p.v. 'Pulzar'. 
100 14e regel: 'Haasdijk' moet zijn 'Van Dam'. 134 14e regel: 'gulden' i.p.v. 'cent'. 149 8e en 9e 
regel van onder: '…de namen van Adrianus van Nes en dierenarts Jaarsma, huisarts Hoogzand 
en dominee Van den Boogert.' 153 4e regel: '(SDAP)' i.p.v. '(PvdA)'. 155 3e regel: Het citaat 
luidt: 'Ik wil thans niet nalaten de hoffelijkheid in acht te nemen en haar een afzonderlijk 
woord van welkom in ons college bestaande, behalve haar zelve uit een 18-tal heeren, 
toeroepen.' 195 3e regel boven kader: Hawley i.p.v. Douglas. 197 9e regel boven kader: 
'Weelde' i.p.v. 'Bemmel'. 201 13e regel: verwijder 'Douglas'. 202 2e regel: '1945' i.p.v. '1944'. 
204 11e regel: verwijder 'Douglas'. 207 3e regel van onder: 'Rozette' i.p.v. 'Rosetta'. 210 5e 
regel van onder: 'Israëlitisch' i.p.v. 'Israëlisch'.  2e regel van onder: 'Hartog' i.p.v. 'Hartrog'. 
220 16e regel van onder: 'Dordtsche' vervalt. 221 Na regel wit: 'Joseph' i.p.v. Josep'. P. 223 7e 
regel van onder: '9' i.p.v. '11'. Invoegen noot 38: 'HAR 1080, Eerste Openbare Vergadering 
van de tijdelijke raad der gemeente Ridderkerk, 9-11-1945.' 240 noot 36: 'Johanna' i.p.v. 
'Jolanda'. 241 noot 37: '37' moet zijn '36'. 242 Noot 42 verwijst naar noot 36. 258 8e regel van 
onder: 'Heiltje' i.p.v. 'Aaltje'. 285 Noot 33: 'Opm.: Het …gevangenen.' vervalt. 306 16e regel: 
verwijder 'Oberwerbestab'. 358  8e/9e regel: 'Frans, hoe heten wij ook al weer?' i.p.v. 'Hoe 
heette ook alweer onze straat in Scheveningen?' 363: Arie Gerrit Noordzij: 'Hamm' i.p.v. 
'Ham'. Gerrit Oosters: 'Riehl' i.p.v. 'Rielh'. 451  9e regel moet zijn: 'Wilhelmina Douglas 
Hawley'. 462 noot 7: Vervangen door 'Uit nader onderzoek is gebleken dat er inderdaad 
joodse gevangenen gewerkt hebben aan de Noldijk.' 463 3e regel: 'de Nieuwe Maas' i.p.v. 'de 
Noord'. 492 2e regel: 'Wilhelmina'. 586 In de 3e regel toevoegen: 'De tekst is letterlijk 
overgenomen.' 613 8e regel: 'Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces'.  
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