
OVERZICHT VAN WI]ZIGINGEN

ONJUISTE KAARTVERWI]ZING (P.754, r·3 V.O.). Hier moet verwezen
worden naar kaart XIII op p. 629.

ONJUISTE KAARTVERWIJZING (p. 765, r. 2). Hier moet verwezen wor-
den naar kaart XV op p.635.

* DE REGLEMENTEN DER INTERNERINGSKAMPEN (p.770,laatsteali-
nea, en P.771, eerste alinea). Veel van de door ons weergegeven regels
golden niet op Sumatra: daar was de aanleg van groentetuinen verboden,
werd voor verrichte arbeid geen loon betaald, was briefwisseling niet
toegestaan, ontbrak in de kampen buiten de steden alle elektriciteit en
was het niet verplicht, japans te leren of het japanse volkslied te zingen.

* HET OVERBRENGEN VAN JONGENS VAN VEERTIEN JAAR OF
OUDER UIT DE VROUWEN- EN KINDER- NAAR DE MANNENKAM-
PEN (p.800 e.v.). Vermelding verdient alsnog dat uit de vrouwen- en
kinderkampen te Ambarawa en Banjoebiroe de jongens van elf tot
dertien jaar ondergebracht werden in een van de Ambarawa-kampen
waar ook ca. tweeduizend bejaarde mannen van West- en Midden-java
geconcentreerd werden. Geen een kon daar door zijn vader worden
opgevangen. Velen van die bejaarden stierven - het was voor de jongens
een verschrikking, voortdurend met de dood te worden geconfronteerd.
Bovendien was de kampleider, een Belg, een egoïst die er zorg voor
droeg dat hij zelf niets te kort kwam maar die wèl onder de jongens met
de strengste middelen de tucht trachtte te handhaven. Deze groep alleen-
staande jongeren heeft het bij uitstek zwaar gehad.

* HET CIRCULEREN VAN GETYPTE PREKEN IN HET TJIDENG-KAMP
(p. 808, eerste alinea). Wij schreven dat een geïnterneerde lekenpredikante
haar preken liet circuleren - in werkelijkheid was het ds. H. J. Kater die
zijn preken doorgaf. Zijn vrouwen hun drie kleine kinderen werden
daarvoor gestraft met opsluiting.

* DE HOUDING VAN DR. J. J. EINTHOVEN EN HET OPPAKKEN VAN
ZESTIG KAMPBEWOONSTERS IN HET VROUWEN- EN KINDERKAMP
POELOE BRAYAN BIJ MEDAN (p.815, laatste alinea, p.8r6 en P.8I7,
eerste alinea). De (op gezag van H. L. Leffelaar gedane) mededeling dat
dr. Einthoven 'met haar blote vuist' een ruit uit een deur zou hebben
geslagen, is nietjuist: dr. Einthoven had als arts haar handen veel te veel
nodig. Onjuist is ook de mededeling dat van een op smokkel betrapte


