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Beets, 'bij de Japanner op een bijzondere ideologie van het ziekzijn' (die
ideologie gold ook voor hun eigen zieke militairen). 'Probaat middel
tegen ziekte was: minder lui zijn en harder werken. Zieke krijgsgevan-
genen verdienden straf wegens hun arrogante opstandigheid tegenover
het Japanse keizerrijk' \ en die straf liet dan niet op zich wachten.

In het eerste bezettingsjaar zijn in Indië nauwelijks krijgsgevangenen
door natuurlijke oorzaken overleden - de meeste sterfgevallen hebben
zich later voorgedaan, vooral in de gebieden waar krijgsgevangenen aan
het werk werden gezet. Van de Nederlanders en Indische Nederlanders
onder hen is, de slachtoffers van de scheepstransporten meegeteld,
19,4 % overleden, van de Britten bijna 25 %, van de Amerikanen 33%,
van de Australiërs 34% - men kan hieruit afleiden dat het voor de Britten,
Amerikanen en Australiërs moeilijker is geweest dan voor de Nederlan-
ders en de Indische Nederlanders om zich aan de moeilijkheden van het
bestaan als krijgsgevangene aan te passen, en wij vermoeden dat het naar
verhouding lage percentage der verliezen onder de Nederlanders en
Indische Nederlanders vooral te danken is geweest aan het aanpassings-
vermogen van die laatsten die zich in de tropen geheel thuis voelden.

Van veel betekenis was een goede kampleiding. Niet ieder was van
mening dat alle kampoudsten en andere kampfunctionarissen voor hun
taak berekend waren. 'Er zijn', aldus na de oorlog een reserve-luitenant
van het Knil, A. J. A. C. Nooteboom,

'kampleidingen geweest die zich niet gegeneerd hebben om zichzelf aan lekker
eten te goed te doen, terwijl het kamp in zijn geheel gebrek leed en vele zieken
er slecht aan toe waren. Het schaamteloze egoïsme van sommige leiders was
onbegrijpelijk ... Er zijn kampcommandanten geweest die hun kamer practisch
niet verlaten hebben. Uiteraard zijn dit slechts enkele gevallen, doch wat vaker
voorkwam, was dat door gemakzucht van de kampleiding teugelloze wantoe-
standen heersten. Uit keukens werd door dief en diefjesmaat gestolen op een
wijze die men later voor ongelooflijk zal houden, de onderlinge kameraadschap
was in sommige perioden ook wel heel ver te zoeken. Er werd van elkaar
gegapt'2 -

andere algemene beoordelingen kennen wij niet en deze ene, die op Java
betrekking heeft, is wellicht te negatief geformuleerd.

Intussen: ook de beste kampleiding kon niets veranderen aan de
algemene omstandigheden waarin men zich bevond en waarin bezorgd-

1 N. Beets: De verre oorlog, p. 248. 2 A. J. A. C. Nooteboom: 'Vier oorlogsjaren op
Java', p. XV-3 (IC, 8099I).
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