
KRIJGSGEVANGENEN

Berucht werden de z.g. kampinspecties en de collectieve straffen.
Wat die inspecties betreft: de japanners, uit zichzelf al achterdochtig

(extra-achterdochtig doordat zij de normale gesprekken tussen krijgsge-
vangenen al niet konden volgen), hadden de behoefte, telkens te con-
troleren of krijgsgevangenen in het bezit waren van goederen die zij niet
mochten bezitten, zoals papier, een potlood, niet-goedgekeurde boeken.
Elk van die inspecties werd een massale roofpartij : de schrijfbehoeften
en de boeken die niet van een japans stempel waren voorzien, werden
in beslag genomen, maar ook horloges, gouden ringen en alles waarvan
de kampcommandant vond dat de krijgsgevangene het niet persé nodig
had: een tweede paar schoenen, een tweede stel kleding. Bij zulk een
inspectie moesten de gevangenen zich in de regel op het appèlterrein
opstellen - pas als de inspectie was afgelopen, konden zij zich er van
vergewissen wat van hun schaarse (en dus bij uitstek kostbare) bezittingen
nu weer verdwenen was.

Collectieve straffen werden toegepast wanneer de pleger van een
bepaalde overtreding niet bekend was. Dat is herhaaldelijk gebeurd. Hier
willen wij slechts één voorbeeld vermelden, dat zich begin april '42
afspeelde in een van de kazernecomplexen in Bandoeng waar toen ca.
tienduizend krijgsgevangenen opgesloten waren, Er was een briefje over
het prikkeldraad gegooid - wie had dat gedaan? De japanse kampcom-
mandant gelastte dat alle gevangenen zich op het appèlveld moesten
opstellen. Gevraagd werd wie de overtreding had gepleegd. Niemand
meldde zich. 'We moesten', aldus een krijgsgevangene,

'in de houding staan en tussen de rijen liepen Jappen door, die met de kolf van
het geweer sloegen en stompten, als de houding niet stram genoeg was. Eten
werd niet verstrekt, de zon ging onder, de lange nacht stonden we daar en ieder
vroeg zich af hoelang dit nog zou duren of, zoals ik (die altijd verteld had, dat
ik geen uur kon staan), wanneer hij flauw zou vallen. Dat gebeurde alom en dan
kwam de Jap hard stompen met de kolf van het geweer om te zien of het wel
echt was. Nu, soms was het echt en soms niet en dan kon de betrokkene weer
in de rij gaan staan.

De zon kwam op: geen eten, geen drinken en het werd warmer en warmer.
Toen we vier-en-twintig uur hadden gestaan, dachten we dat dat een mooi

moment was om het te beëindigen. Niets daarvan. Pas na zes-en-twintig uur,
nadat nog steeds niemand zich gemeld had, konden we inrukken.' 1

Andere collectieve straffen waren dat het drinkwater gerantsoeneerd

1 J. F. van West de Veer: 'Landstormsoldaat 1941-1945', p. 59.
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