
OVERZICHT VAN Wl]ZIGINGEN

van een failliet, zoals de Jong meent, maar de aankondiging van een
beleidsombuiging.' Tot die ombuiging is het als gevolg van de Tweede
Wereldoorlog niet meer gekomen. (Bijdragen van het Koninklijk Instituut
voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 1986, afl. II-III)

* HET KANTOOR VOOR DE VOLKSLECTUUR (p, 175, tweede alinea).
Wij zijn over deze vorm van overheidszorg te kort geweest, zoals E. M.
Uhlenbeck, oud-taalambtenaar van het Kantoor (niet, zoals wij hier
schreven: Bureau) in '86 constateerde. Wij hadden mede dienen te
vermelden dat het Kantoor voor uitlening zorgde aan ruim 3°00 bibli-
otheekjes die door onderwijzers van de Z.g. vervolgscholen werden
gehouden; dat het Kantoor een belangrijke rol heeft gespeeld bij de
ontwikkeling van het Maleis (Indonesisch) als nationale eenheidstaal en
van een moderne Indonesische letterkunde; dat het veel van de oude
Indonesische letterkunde weer toegankelijk heeft gemaakt; dat het o.m.
werken van schrijvers als Shakespeare, Molière en Tolstoi heeft uitgege-
ven; dat het voor uitgaven zorgde om de Javanen tot transmigratie te
bewegen en dat het behalve voor periodieke overzichten van de Indo-
nesische pers ook zorgde voor een dagelijks overzicht ten behoeve van
de gouverneur-generaal. (Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde, 1986, afl. II-III)

HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR TAAL-, LAND- EN VOLKEN-

KUNDE (p.176, r.7-8). Is sinds het einde van de jaren '60 in Leiden
gevestigd.

DE BOROBOEDOER (p.I76, r. 10-9 V.O.). Kan beter aangeduid worden
als 'een van's werelds indrukwekkendste getuigenissen van Boeddhisti-
sche kunst', in plaats van 'Hindoe-kunst'.

DE RECHTSPRAAK TEN AANZIEN VAN INHEEMSEN (p. 183, tweede
alinea). Grondslag van de civiele rechtsbedeling was overal het adat-recht
- het op de Koran gebaseerde Islamietische recht was alleen grondslag
voor de meeste aspecten van het huwelijksrecht in geval sprake was van
huwelijken tussen Islamietische echtgenoten. Wij schreven voorts (p. 183,
r. 16) dat er in de Buitengewesten één landraad 'per gewest' was - beter
is: één landraad in elke belangrijke plaats van een residentie. Zo kenden
de 10 residenties van Sumatra, Riouwen onderhorigheden en Banka en
onderhorigheden 39 landraden. In totaal waren er zowel op Java als in
de Buitengewesten ruim 70 landraden, bij elkaar dus meer dan 140.
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