
DEEL 8

DE GEVANGENEN IN HET CONCENTRATIEKAMP SCHOORL (p.582,
r. 5-2 V.O.). De vier-en-twintig waren inwoners van Zandvoort en om-
geving die deel hadden genomen aan een eindexamenfeest waarvoor
uitnodigingen verzonden waren die honende anti-Duitse termen hadden
bevat (vier werden tot gevangenisstraf veroordeeld, de overigen vrij
spoedig vrijgelaten).

* WILLY ENGBROCKS (P.587, noot 3). Het woord 'beweerde' drukt
twijfel uit - wij vervangen het door: schreef. Engbrocks was, zoals al
eerder bleek (p.406, noot 3), de gevangenen welgezind.

DE MOORD OP DE RUSSISCHE KRIJGSGEVANGENEN UIT HET KAMP

AMERSFOORT (p.594, r. 9 V.O.). Zij zijn niet op de Leusder hei maar dicht
bij het kamp doodgeschoten.

MR. M. L. KAN (p.610, r.9-11). Deze is niet in het concentratiekamp
Amersfoort omgekomen maar in Bergen-Belsen.

DE 'ASOCIALEN' IN HET CONCENTRATIEKAMP OMMEN (p.636,
r. 7-1 V.O.). Zij die door de kampleiding als 'asocialen' werden aangeduid,
waren dat lang niet allen.

DE BEHANDELING VAN DE GEVANGENEN IN OMMEN NA MEI '43
(p.637, r. 6-9). De leden van de extra-afgebeulde Strafkompanie werden
wèl kaalgeknipt. Een priester werd slechts eens in de maand, een predikant
een enkele keer toegelaten. De familiebezoeken op zondag vonden met
grote tussenpozen plaats en duurden kort.

* HET SMOKKELEN VAN BRIEVEN UIT HET CONCENTRATIEKAMP

VU G HT (p.717-18). Deze passage dient te luiden: Incidenteel werden ook
wel clandestiene brieven het kamp uitgesmokkeld door politiemannen
die 'goed' waren. Meer systematisch werd dat in de zomer van '43 gedaan
door een opperwachtmeester van de gemeentepolitie uit Den Bosch,
L. M. A. Hermse, die verscheidene malen in gezelschap van een politie-
man uit Vught het kamp wist binnen te komen; hij stopte dan telkens
een hoeveelheid clandestiene brieven in de borstzak van zijn tuniek. Nu
was Hermse al eens eerder aan een SS'er opgevallen doordat hij hulp had
trachten te bieden aan Joden in een van de Aussenkornrnandos van Vught
- toen die SS'er Hermse op 3 augustus '43 Vught zag verlaten, greep hij
onmiddellijk in; Hermse, in wiens borstzak meer dan twintig brieven
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