
SLOTOPMERKINGEN

is geen vergelijking mogelijk tussen het lijden van de velen die, opge-
nomen in primitieve barakken, honger, dorst en pijn verdragend, ge-
plaagd door luizen en andere insecten, in eenzaamheid weken- of maan-
denlang hun krachten voelden slinken, en dat van die vele anderen die,
wanhopig spartelend in de golven van een oppermachtige oceaan, zich
verloren wisten.

Onze derde opmerking is dat wij ons bewust zijn dat het samenvattend
beeld dat wij geboden hebben, lacunes vertoont: er is, over het algemeen,
te weinig bekend over de verhoudingen tussen de krijgsgevangenen
onderling en over de corruptie die zich in menig kamp heeft voorgedaan,
en er is óók te weinig bekend over de wijze waarop de transporter; werden
samengesteld. Soms geschiedde dat door de Japanners maar meestal
gaven dezen aan de kampoudsten alleen maar op, aan hoeveel arbeids-
krachten zij behoefte hadden, en was het de taak van die kampoudsten
en hun medewerkers om diegenen aan te wijzen die moesten vertrekken.
In de regel wilde ieder liever blijven waar hij was: daar kende hij de
omgeving, daar had hij iets van aanpassing kunnen vinden - vertrek
betekende onzekerheid, onzekerheid betekende angst. Welke criteria
hebben bij die aanwijzingen gegolden? Wij konden er slechts één voor-
beeld van geven: het voorbeeld van majoor Hoedt die in '42 in het grote
kamp te Tjimahi een transport van Indische Nederlanders samenstelde
(de 'slechtste elementen ... lieden uit de onderste lagen der Indische
samenleving') die hij liever kwijt dan rijk was, en er zijn aanwijzingen
dat ook in andere kampen kampoudsten in de laatste maanden van '42
in de eerste plaats diegenen voor vertrek hebben aangewezen van wie zij
graag af wilden zijn. Welke spanningen, welke tegenstellingen, welke
conflicten hebben zich daarbij voorgedaan? Het is een belangrijke vraag
maar wij kunnen haar bij gebrek aan gegevens niet beantwoorden.

Onze vierde en laatste opmerking is dat de in Japanse krijgsgevangen-
schap geraakte militairen beproevingen hebben moeten ondergaan, on-
vergelijkelijk zwaarder dan die welke diegenen te doorstaan kregen die
(behalve de Russen) krijgsgevangenen van de Duitsers of Italianen wer-
den. Van die eersten is, wat de Britten en Amerikanen betreft, niet minder
dan 27 % omgekomen, van die laatsten slechts 4%. Maar door de Duitse
en Italiaanse machthebbers werden dan ook, globaal gesproken, de be-
palingen van de Conventie van Genève toegepast! Daarvan konden
trouwens ook de Nederlanders in het bezette moederland profiteren die
hetzij in '40 (een kleine groep beroepsofficieren die geweigerd hadden,
een soort loyaliteitsverklaring af te leggen), hetzij in '42 (de meeste
beroepsofficieren, adelborsten en cadetten), hetzij in '43 (een klein deel
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