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predikant op te treden. Was hem de gevangenschap toch zwaarder geval-
len dan hij gedacht had? Een feit is in elk geval dat, hoewel hij een groot
deel van zijn energie ging concentreren op een dogmatisch geschil binnen
de Gereformeerde Kerken, na enige tijd weer verzetsimpulsen van hem
uitgingen. Aan de Hogeschool te Kampen hield hij bij enkele gelegen-
heden weerbare toespraken en ook trad hij weer meermalen als voorgan-
ger op in Gereformeerde diensten waar hij zich impliciet tegen Seyss-
Inquarts gelijkschakelingsbeleid uitsprak. Het onverhulde getuigen even-
wel, dat zijn optreden in de zomer van '40 gekarakteriseerd had, liet hij
achterwege.' Op p. 622, r. IQ-II vervallen de woorden: 'Eigenlijk was hij
een groot kind'. Voetnoot I op deze pagina begint met de woorden
'Buiten het luchtledige van de beginselen enz.'

MR. J. HUI]TS (p.626). Is op de pagina's 626, 627, 628 (noten I en 2) en
p.635 ten onrechte aangeduid als: mr. J. Huyts.

* H UIJTS' AR TI KELEN IN DE ZOMER V AN ' 40 (p.626, r. 5-4 V.O.). Voor
'enkele artikelen in de geest van het 'nieuwe Europa" leze men: 'een of
meer artikelen over Europese ruimtepolitiek'.

* DE BRIEF DIE HUI]TS EIND JULI' 40 AAN MR. M. ROOY SCHREEF

(p.627, r. 16). Aan het citaat moet worden toegevoegd: 'Hij meende
overigens dat het Nederlandse volk 'in staat [zou] zijn om onder nieuwe
omstandigheden zijn volkskarakter nog eens te bevestigen."

* DE OPINIE VAN DE BUITENWERELD OVER HUI]TS (p.628, r.3).
Voor 'rancune' leze men: zelfoverschatting.

H. M. C. HOLDERT (p.628, r.4-3 v.o.). Deze leerde het drukkersvak in
Duitsland, niet in Nederland, en (p.630, r. I9) vestigde zich in '15, niet
in de jaren '20, in Frankrijk. Hij overleed (p.632, r. 10) in Bussum, niet
in Frankrijk.

'DE VRIJE WESTFRIES' (p.640, r.6). Dit blad verscheen in Enkhuizen,
niet in Hoorn.

* DE KRO EN DE RUNDFUNKBETREUUNGSSTELLE (p.653, r.6 v.o.
e.v.). De geciteerde brief is niet van de hand geweest van pater Dito en
directeur Speet maar was een door mr. G. P. J. M. Bosman eind juni '40
opgesteld concept dat naar het oordeel van Dito en Speet te ver ging.
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