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Brits-Indiër de nagels zouden zijn uitgetrokken. Evenmin juist is Leffe-
laars relaas over de houding van dr. Einthoven en een verpleegster jegens
een Japanner die hen met een geweer bedreigde.

Het oppakken van zestig kampbewoonsters heeft voorts niet te maken
gehad met het beschreven knuppelincident (degene die de knuppel had
gehanteerd, maakte zich zelf bekend) maar met een ander gebeuren. Met
het oog op een kampinspectie had de Japanse kampcommandant eind '43
enige houten badhokken laten neerzetten (puur voor het oog, want een
waterleiding was er niet) maar toen die inspectie uitbleef, hadden vrou-
wen die badhokken afgebroken om met de planken hun schaarse bezit-
tingen tegen de regen te beschermen. Ca. zestig vrouwen die in het bezit
bleken te zijn van die planken, werden toen naar Medan gevoerd en daar
in de kamertjes van een warenhuis opgesloten. Uit deze groep werd een
aantal in de gevangenis 'verhoord', van wie een deel naar het kamp
teruggebracht werd, een deel (achttien vrouwen) in maart' 44 tot een jaar
gevangenisstraf werd veroordeeld.

AANTAL GEÏNTERNEERDEN IN BANGKINANG (p. 838, r.13-14). Er zijn
in Bangkinang nooit méér geïnterneerden geweest dan ca. twee-en-
dertighonderd; van hen is 7% omgekomen.

NIEUWSVOORZIENING IN HET KAMP VAN HET XVDE BATALJON
(p. 863, r. I2-II V.O.). De elandestien opgevangen berichten drongen maar
tot een deel van de geïnterneerden door. De woorden 'men wist' zijn
dus niet juist.

DE LANDSARCHIVARIS, DR. VERHOEVEN (p.873, noot I). Zijnjuiste
initialen zijn: F. R. J.

GENERAAL KOKOEBOE, HOOFD VAN HET MILITAIR BESTUUR VAN
JAVA, MEI '43-NOVEMBER '44 (p.913, noot z), Zijn familienaam is
onjuist aangegeven met: Koboehoe.

'ANGKATAN BAROE' (P.IO07, r.4-3 V.O.). Een betere vertaling is: 'de
nieuwe beweging'.

SOEKARNO'S EERSTE KABINET (p. 1045, noot I, en p. 1046, noot). 'Er
waren', schreven wij, 'onder de ministers zovelen die een hoge functie
hadden bekleed op de door Japanners geleide departementen, dat men
dit eerste Indonesische kabinet wel aanduidde als 'het Boesjo-kabinet',
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