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* DE SIMULANTEN ONDER DE KRijGSGEVANGEN OFFICIEREN IN
LANGWASSER (p. 137, r. 9-7 V.O.).Ten onrechte is hier melding gemaakt
van kapitein M. de Boer. Hij kwam vrij op verzoek van de directie van
de Nederlandse Spoorwegen.

DE NEDERLANDSE KAMPOUDSTE IN STANISLAU (p. I38, r. II-I2).
Luitenant-generaal S. G. Nauta Pieter was opvolger van vice-admiraal B.
Schreuder.

KOLONEL S. VELDMEIJER (p. 139, r. II). Was kolonel van de Generale
Staf, niet van de infanterie.

* KAPITEIN I. L. UIJTERSCHOUT (p. 139).Aan hetgeen op p. 138 en 139
over de door velen afgekeurde actie van deze vermeld is wordt het

. volgende toegevoegd: Uijterschout werd in december' 42 in staat gesteld,
naar bezet Nederland terug te keren waar hij een functie kreeg bij het
Rijkstextielbureau. In '44 kwam hij in contact met de illegaliteit in
westelijk Noord-Brabant. Daar is hij actief geweest bij het verzamelen
en doorgeven van belangrijke spionagegegevens, met name toen de
Geallieerden in Noord-Brabant doordrongen.

DE UIT STANISLAU ONTSNAPTE OFFICIEREN DIE IN VRIJHEID BLE-
VEN (p. 143, r. 10). Dit waren er zes, niet vijf Van die zes wist schout-
bij-nacht L. A. C. M. Doorman samen met luitenant-ter-zee D. W. baron
van Lynden Engeland te bereiken. Luitenant G. H. M. van der Waals
(p. 143, r. 15-18) is in '48 in een gevangenis te Moskou overleden.

DE ONTSNAPPING VAN OFFICIEREN UIT HET KAMP STANISLAU
(p.I46, derde alinea). De vijf die tijdens de verhuisdrukte ontsnapten,
deden dit via een gat onder de buitenmuur, waardoor reeds eerder drie
officieren waren gevlucht. Luitenant van der Waals was in augustus '43,
verkleed als Servisch soldaat-corveeër, door de hoofdpoort ontsnapt.

ONTVLUCHTINGEN VAN RESERVE-OFFICIEREN (p. 157, r. 18). Uit het
kamp bij Lissa zijn er acht ontvlucht, zeven tijdens de drukte van de
verhuizing naar Neu-Brandenburg.

DE RANG VAN SS-SCHARFÜHRER (p. 169, r. 18). Deze is een onderof-
ficier (zelfde correctie: noot 2, r. 3).
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