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en aangepunte bamboe-speren. Er moest verder veelvuldig in de Japanse
paradepas gemarcheerd worden en deelneming aan luchtbeschermings-
oefeningen was verplicht. Ook werden, precies als in Japan, de oudere
leerlingen menigmaal verplicht, in bedrijven te werken of schuilloop-
graven aan te leggen.

Hoe hebben de leerkrachten, hoe de jeugdige leerlingen op dit alles
gereageerd?

Gegevens hebben wij er niet over - wij kunnen slechts veronderstellen
dat al dat gedril aan sommigen onwelkom was maar dat anderen (mis-
schien eerder leerlingen dan leerkrachten) er door aangesproken werden.
Dat kan vooral voor de leerlingen van de instellingen voor voortgezet
onderwijs hebben gegolden, zij het dat dezen aan het gedwongen werk
buiten de scholen grondig het land kregen. Al in de periode tussen de
twee wereldoorlogen had het Indonesisch nationalisme meer vat gekre-
gen op jongeren dan op ouderen, welnu: het militaristisch element dat
de Japanners aan het onderwijs toevoegden, droeg er toe bij dat zich
vooral op Java groepen jongeren vormden die, anders dan het Japans
militair bestuur had beoogd, van een versterkt nationalisme getuigden
en met intens verlangen uitzagen naar de dag waarop een onafhankelijk
Indonesië geboren zou worden. Er zal nog blijken dat die jongerengroe-
pen een niet onbelangrijk aandeel hebben gehad aan de uitroeping van
de Republiek Indonesië.

*

Nu de hulpsoldaten, de heiho's.
De eersten die de Japanners als heiho trachtten in te schakelen, waren

de inheemse militairen van het Knil. Dat lag voor de hand: zij waren
gewend aan militaire discipline. Zowel aan het Japanse leger als aan de
Japanse marine werden zij toegevoegd. Van Witsen schat dat in totaal
alleen al op Java ca.vijftienduizend ex-Knil-militairen heiho zijn gewor-
den: veruit het grootste deel van de ca. drie-en-twintigduizend inheern-
sen die het Knil in '42 in heel Indië had geteld. Zoals al uit vorige
hoofdstukken bleek, zijn er overigens vooralonder de Ambonnezen
weigeraars geweest.

Dat zovelen in Japanse dienst zijn overgegaan, heeft, naar wij vermoe-
den, te maken gehad met hun besef dat zij, gingen zij niet op de Japanse
aanbiedingen in, grote moeite zouden hebben om het hoofd boven water
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