
DEEL I

ERICH WICHMANN (P.269, eerste alinea). 'Wichmann', aldus een oog-
getuige, 'voerde de hele nacht geen klap uit en deed niets dan warhoofdig
kletsen en drinken.' (J. H. van den Hoek Ostende: 'Zuurbier in de raad',
Amstelodamum, 1963, p. 1-6).

MA]OOR C. ]. A. KRUYT (P.274, r. 5). Was majoor b. d. van de Konink-
lijke Landmacht.

HET BELGISCH VERDRAG (p.281, r. 17V.O.).Werd in november '26 door
de Tweede Kamer goedgekeurd en in maart '27 door de Eerste verworpen.

MR. A. j ,VAN VESSEM (p. 282, r. 12). Was in Rotterdam geboren en geen
vluchteling uit België.

DE NSB BI] DE VERKIEZINGEN VAN 1935 IN ZEELAND (P.302, r.I9
e.v.). In Zeeland deed de NSB verscheidene partijen kiezers verliezen,
daaronder ook Kerstens Staatkundig Gereformeerde Partij.

* MR. A. D. VAN BUUREN (p. 337, r. 8 V.o.e.v.). Bij Musserts bezoek aan
Italië hielp hem, op verzoek van de Italiaanse gezant in Den Haag, mr.
A. D. van Buuren, goed kenner van Italië en het Italiaans. Er is ten
onrechte van hem vermeld dat hij lid was van de NSB.

KARL BARTH (p. 360, r. 12). Was een Zwitserse theoloog die enkelejaren
in Duitsland had gedoceerd maar zich in '35 in Bazel had gevestigd.

* DR. H. W. VAN DER VAART SMIT (p. 361, r. 18 e.v.). Werd in septem-
ber '36 geheim lid van de NSB. Hij kreeg in dat jaar op eigen verzoek
eervolontslag als predikant bij de gemeente die hij zeven jaar had
gediend; 'gestoorde onderlinge verhoudingen' waren daar debet aan.
Overigens werden juist in '36 Nazileer en NSB door de gereformeerden
veroordeeld, principieel en algemeen, d.w.z. door de kerkelijke gemeen-
schap.

* DS. C. VAN DER VOORT VAN ZIJP (P.36I, r.z V.O.).Zijn naam moet
geschrapt worden - hij was geen medestander van Mussert.

* COMITÉ VAN WAAKZAAMHEID (p. 368, r. Ia V.o.e.v.). Op de oprich-
ting daarvan had de schrijver E. du Perron al in '34 aangedrongen. Hij en
Menno ter Braak behoorden tot de initiatiefnemers. Onjuist is dat ik het


