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 │ Correcties en aanvullingen 
 

 Nummer 1, 31 december 2016  

 

Blz. Correctie/aanvulling Nr. 

   

32 Correctie: 'tweede klasse', moet zijn: '2e klasse' 1 

32 Correctie: "O 23", moet zijn: "O 24" 2 

32 Correctie: 'eerste klasse', moet zijn '1e klasse' 3 

33 Correctie: 'voorbereidende', moet zijn 'voorbereide' 6 

33 Correctie: 'reservedeelen', moet zijn 'reserve-deelen' 7 

35 Correctie: na registernummer 46 dient de tekst ingevoegd te worden die nu 

na registernummer 70 is geplaatst. 

9-46 

36 Correctie: na registernummer 70 dient de tekst vervangen te worden door 

de volgende: 

'voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog 

jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot "O 23", 

welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele 

magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, 

in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, 

waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet 

in handen van den vijand viel.' 

47-70 

38 Correctie: 'motortorpedoboot 51', moet zijn: 'torpedomotorboot 51' 97-106 

39 Correctie: 'op de Z.oever', moet zijn: 'op den Z.oever' 109 

39 Toevoegen, voorafgaand aan mutatie: 'voor het verrichten van uitstekende 

militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten:' 

113-117 

42 Correctie: 'vijandelijke elementen vermoed', moet zijn: 'vijandelijke 

elementen werden vermoed' 

140 

43 Correctie: 'vliiegtuigbombardementen', moet zijn: 

'vliegtuigbombardementen' 

147 

44 Correctie, 4e regel citatie: 'om mede', moet zijn: 'om daarmede' 149 

45 Correctie, 6e regel citatie: 'en binnen 12 uur', moet zijn 'en het binnen 12 

uur' 

153 

45 Correctie, 6e regel citatie: 'Hr.Ms. de Koningin', moet zijn: 'H.M. de 

Koningin' 

154 

45 Correctie: 'SAVA', moet zijn: 'SVAVA'  
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Blz. Correctie/aanvulling Nr. 

46 Toevoegen: Na Reeser voetnoot invoegen: 'Staat op het K.B. als L.F.H. 

Reeser.' 

157 

52 Toevoegen, na registernummer 211: 

'omdat deze als leden van de bemanning van het m.s. "TARIA", dat op 18 

Februari, 1941, van 8.35 uur tot 9.05 uur werd aangevallen door een 

vijandelijk vliegtuig, onder gevaarvolle omstandigheden moed en beleidvol 

optraden bij de uitvoering van de door den gezagvoerder gegeven 

opdrachten ten behoeve van den afweer tegen de tot dertienmaal toe met 

brisantbommen, mitrailleur- en kanonvuur herhaalde aanvallen, zoodat het 

schip tenslotte voor den ondergang kon worden behoed.' 

206-211 

52 Correctie, 4e regel citatie: 'waarin het ernstig', moet zijn: 'waarin hij ernstig' 212 

53 Correctie, 6e regel citatie: 'machinekamerpersoneel', moet zijn: 

'machinekamer personeel' (met spatie er tussen) 

220 

53 Toevoegen: voor 224: 

K.B. no. 7 van 26 augustus 1941 

224 

59 Toevoegen: geb. Horn 29 mei 1921, overl. nabij Manangafuru 10 okt. 

1943. 

293 

145 Correctie: 'Hiestad' wijzigen in 'Hiestand'. Aanvullen: Johannes 

Adrianus, geb. Lochem 24 febr. 1910. 

880 

318 Correctie: 'Malawan' wijzigen in 'Malawau'. 2140 

363 Correctie: spatie tussen Pangalengan en (Java) invoegen. 2314 

395 Correctie: 'Intretrokken' wijzigen in 'Ingetrokken'. 2450 

397 Toevoegen: geb. Arnhem 18 aug. 1927, overl. Arnhem 8 nov. 2016. 2459 

434 3612, wijzigen in: 2612 (betreft Wilhelmus van Grimbergen). 2612 

477 Toevoegen: N.B.: Toekenning ten tweede male. 2755 

537 Toevoegen na geb.: Venlo 2956 

678 Toevoegen: 

K.B. no. 2016001768 van 12 oktober 2016 

3518 ('Paul'), sergeant der 1e klasse b.d. 

 

 


