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Aan de vermelde geslaagde ontsnappingen moet worden toegevoegd dat
de commandant van het Knil-detachement op het vliegveld Laha, eerste
luitenant G. L. Snell, met acht andere Nederlandse militairen met een
prauwoverstak naar Ceram, daar een zeilboot uitrustte en via de Kei-
eilanden, waar hij een kustvaartuig wist te charteren, en via Dobo en
Merauke eind maart '42 de Australische kust bereikte. De bedoelde acht
militairen waren officier van gezondheid C. Ouwehand, luitenant]. F.
de Bruyn, onderluitenant W. F. Kniestedt, de sergeanten G. Teljeur en
A. G. Hueting, brigadier N. H. M. Donders en de soldaten Th.]. C. Ben-
ningshof en Tj. Luitjes. Hueting die bij een schietongeval was gewond,
moest op Ceram achterblijven (en werd daar door de Japanners terecht-
gesteld). Vandaar werden ook twee Australische militairen meegenomen.
In Dobo is door Snell met luitenant F. Hieronymus contact gezocht en
ds. H. Visser (Hieronymus en Visser zijn door ons genoemd) is op weg
naar Merauke opgepikt; ook is tijdens dat traject een zeilboot met
Australische militairen op sleeptouw genomen.

Voorts is uit Babo (Nieuw-Guinea) een gehele Knil-compagnie in
maart '42 naar Australië uitgeweken.

DE TOCHT VAN H. J. DE HAAS (P.402, kaart XI). Het eilandje Savoe
dat hij aandeed, is abusievelijk als 'Maoernere' aangegeven.

KAARTCORRECTIE (p.402). Op kaart XI leze men voor 'Satingar': Sa-
tengar.

JAPANSE ARRESTATIES ONDER DE CHINEZEN OP JAVA (p.420, r.z).
Voor 'maart '42' leze men: maart '43.

* HET VERRADEN vAN HANNY HILGERS (p.432, noot 2). Wij schreven
dat zij, een kantoormeisje, begin augustus '43 werd verraden door een
vroeger collega'tje. De naam van dat collega'tje hebben wij niet vermeld
maar wij stellen er in het licht van informatie die wij na de publikatie
van deel II b ontvingen, prijs op, nu als onze mening te geven dat niet
vaststaat wie Hanny Hilgers verraden heeft.

HET ILLEGALE WERK VAN MR. J. L. WELTER (P.433, r.8-9). Anders
dan wij schreven, nam Welter zijn vrouw niet mee naar Bandoeng - zij
bleef in Buitenzorg wonen in een ander huis waarheen zij twee revolvers
en enkele handgranaten in de luierwas meenam. Pas later verhuisde ook
zij met haar kinderen naar Bandoeng. Haar man is (r. 21) niet in Buiten-
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