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achter de rug. In zijn jeugd (hij behoorde toen tot de meest orthodoxe
richting der hervormden) wilde hij zendeling worden, maar hij verliet
die opleiding, werd een tijdlang verpleegd in een psychiatrische inrich-
ting, legde vervolgens het staatsexamen af en ging nadien Oosterse talen
studeren. In de jaren' 20 werd hij als medeplichtige aan moord op iemand
die zijn broer gechanteerd had, tot gevangenisstraf veroordeeld - hij werd
in de eenzaamheid van de cel een overtuigd katholiek. De rol die de
katholieke kerk in de Spaanse burgeroorlog speelde (Brouwer had zich,
wat bij katholieken nogal zeldzaam was, aan de Republikeinse kant
geschaard), vervreemdde hem van zijn geloof. In de zomer van '40
publiceerde hij een brochure die zich fel tegen het vooroorlogse Neder-
land en de Nederlandse Unie keerde, maar waarin overigens, gegeven
Duitslands suprematie, op 'berusting' aangedrongen werd. Nu, er was
spoedig in Brouwer geen spoor van berusting meer aanwezig - van '41
af, enz.'

DE ILLEGALE WERKER C. L. BARENTSEN, HOOFD VAN DE DISTRI-

BUTIEDIENST TE PIJNACKER (p.611, r.2-1 V.O.). Hij is ten onrechte als
hoofd van deze dienst te Voorburg vermeld (zelfde correctie: p.717,
r.II-12).

DUITSE STRAFMAATREGELEN NA DE AANSLAG OP DE ZOON VAN

DE NSB'ER MR.]. FEITSMA, PROCUREUR-GENERAAL BI] HET AM-

STERDAMS GERECHTSHOF (p.612, eerste alinea). De bezetter heeft
nadien vijftig Amsterdammers in het concentratiekamp Vught opgeslo-
ten, van wie de meesten pas na bijna vijf maanden weer vrijkwamen.

DE GEREFORMEERDE KERKEN EN DE KANSELAFKONDIGING VAN

ZONDAG 21 FEBRUARI '43 (p.631, noot 2). Deze noot dient aldus te
luiden: 'Het tekort aan voorbereidingstijd is niet de enige factor geweest
die bij de gereformeerden een rol gespeeld heeft. Zij konden zich met
het aan Seyss-Inquart te richten adres geheel verenigen maar zij meenden
dat het slechts in zeer bijzondere gevallen tot een publiek getuigenis
moest komen; bovendien hadden zij bezwaar tegen de door Gravemeyer
voorgestelde procedure: zij waren van oordeel dat, zoals ook bij vorige
gelegenheden geschied was, de kerken eerst tot de Reichsleommissar en pas
nadien tot de gelovigen moesten spreken. Ook trof het hen pijnlijk dat
de hervormden samen met de kleinere protestantse kerken, maar zonder
overleg met hen, reeds alle nodige stukken hadden opgesteld.'
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