
DEEL IIA

Kediri door Madioen; de plaats Kediri ontbreekt. De plaatsen Tj epoe,
Ngawi, Toeban en Bodjonegoro zijn circa 40 à 60 km te ver westelijk
aangegeven. De lengte van de schaalstok is geen 500 doch circa 230 km.
De kust van Sumatra is foutief weergegeven.

Een foute schaal komt ook voor op de volgende kaarten:
XIII, Celebes (p, 8Il): 200 km moet zijn ca. 290 km;
XIV, Borneo (p. 816): 500 km moet zijn ca. 250 km;
XV, Sumatra (p. 857): 200 km moet zijn ca. 300 km.
De terreinhoogten (gebied boven 100 m en 1000 m) zijn op veel

plaatsen onjuist weergegeven. Op kaart I (p.z) is het gebied boven 1000
m ten noorden van Bandoeng te groot aangegeven waardoor enige
toegangswegen naar Bandoeng te hoog zijn komen te liggen; de weg van
Buitenzorg naar het oosten is te laag aangegeven: hij ligt in werkelijkheid
voor een gedeelte boven 1000 m. De kuststrook lager dan 100 m langs
de zuidkust is veel te breed; in feite is het op vele plaatsen een steile kust.
Veel te brede stroken land lager dan 100 m langs de kusten komen ook
voor op de kaarten VI, Sumatra (p.62), VII, Nieuw-Guinea (p. 320), XIII,
Celebes (p.Br r), XV, Sumatra (p.857), XVI, Timor (p.899) en XX,
Nieuw-Guinea (p. II II).

ONJUISTE DATUM (p. 3, r. IS V.O.).Voor 'woensdag II maart' leze men:
woensdag 4 maart.

HET HINDOERIJK MADJAPAHlT (p.26, r.5 V.O.). Dit is een betere
schrijfwijze dan 'Modjopahit'. Hetrijk lag niet op West- en een deel van
Midden-Java maar op Oost- en een deel van Midden-Java.

* DE OOST-INDISCHE COMPAGNIE 'ENDE DOOR JAVANEN BEDRE-
VEN INTERINSULAIRE SCHEEPVAART (p.36, r.I3 v.o. e.v.). Wat wij
hier schreven, is niet juist. In een bespreking van deel I I a heeft de
historicus P. J. Drooglever opgemerkt dat de politiek van de Compagnie
'niet gericht was op uitbanning maar op regulering van de inheemse
handel en scheepvaart door middel van een passensysteem. In hoeverre
het handelsvolume onder dit regime is uitgedijd of ingekrompen, valt
bij de huidige stand van het onderzoek niet te zeggen.' (Bijdragen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 1986, afl. II-III)

DE WERKKOLONIES WILLEMSOORD EN FREDERIKSOORD (p. 53, r.6).
De eerste lag in Noordwest-Overijssel, alleen de tweede in Zuidoost-
Drente.
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