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H. J. STELMA, BINNENLANDS BESTUURSAMBTENAAR OP CELEBES
(P.474, r. 7 V.O.).Zijn naam is abusievelijk vermeld als: Stalma.

DE RgSTINVOER OP BORNEO EN IN DE GROTE OOST (p.522, laatste
alinea, en p. 523, eerste alinea). De geplande invoer uit Java was niet te
klein om het tekort aan te vullen.

FOUTIEVE KAARTvERwgZING (p. 529, rz). Er moet verwezen worden
naar kaart XV op p.635.

DE ANTI-JAPANSE BEWEGING VAN DJENAL MOESTAPA (p. 556, der-
de alinea). Deze ontwikkelde zich bij Tasikmalaja, maar deze plaats staat
op kaart XVI op de pagina's 640-41 niet vermeld. Tasikmalaja ligt ca. 35
km ten oost-zuidoosten van Garoet.

VLAG- EN OPPEROFFICIEREN (p.6I7, r. 10--12). Bij de marine waren
dat destijds officieren met de rang van schout-bij-nacht en hoger, bij het
leger officieren met de rang van generaal-majoor en hoger. Bij de Special
Party zijn evenwel ook de officieren met de rang van kapitein-ter-zee of
kolonel ingedeeld.

GENERAAL-MAJOOR H. J. D. DE FREMERY (p.665, r.8 V.O.).Als zijn
derde initiaal is abusievelijk een S aangegeven en zijn familienaam is ten
onrechte met een ij gespeld.

* DE ONDERGANG VAN DE 'JOENIO MAROE' (p.679, r. 14 V.O.).Men
schrappe het woord 'slechts' - de kanonneerboot pikte immers ook
drenkelingen op. Hetvermelde in de laatste alinea: dat enkele honderden
drenkelingen op vlotten de kust van Sumatra bereikten, is onwaarschijn-
lijk. Wij vermeldden voorts (p. 679, noot I) dat de aalmoezenier Xaverius
Vloet tot het laatste toe aan boord is gebleven, maar hetzelfde geldt voor
ds. A. F. J. Pieron, een veldprediker van het Knil.

TEKSTAANVULLING (p. 695, noot I). Weggevallen is de eerste regel: 'In
welke mate gesaboteerd is, valt moeilijk vast te stellen. Majoor van
Baarsel heeft'.

DE LIGGING VAN MAOEMERE (p.7I4, r.4 V.O.).De tekst verwijst naar
kaart XI op P.402 maar op die kaart is Maoemere, dat op de noordkust
van Flores ligt, verkeerd aangegeven.

171


