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doende mate had verzet tegen de door Japan in China gepleegde misda-
den tegen de menselijkheid. Zestien anderen kregen levenslange gevan-
genisstraf, één kreeg twintig, één zeven jaar. Het vonnis werd door
MacArthur bekrachtigd en de zeven ter dood veroordeelden werden eind
december '48 opgehangen.

Van de achttien die tot gevangenisstraf veroordeeld waren, stierven er
zes tijdens hun detentie.

Toen nu Japan in '52 zijn soevereiniteit herkreeg, aanvaardde het de
verplichting om de straffen die door het Tokiose hof of door andere
instanties aan Japanse oorlogsmisdadigers waren opgelegd, te laten voort-
duren, d.w.z. de detentie van de betrokkenen niet te beëindigen dan met
verlof van de mogendheden die hen hadden laten veroordelen. Twee
jaar eerder evenwel, in maart '50, had MacArthur bepaald dat van die
straffen niet, zoals normaal was, twee-derde maar slechts één derde
behoefde te worden uitgezeten - nadien zouden de betrokkenen voor-
lopig in vrijheid worden gesteld als zij op erewoord verklaarden dat zij
zich behoorlijk zouden gedragen en voor de rest van de straftermijn het
toezicht van een te goeder naam en faam bekend staand Japanner aan-
vaardden (zij werden dan, zoals dat heette, 'geparoleerd'). Een onderdeel
van die regeling was dat de levenslange gevangenisstraffen tot vijftien
jaar werden gereduceerd. De zestien die levenslange gevangenisstraf
hadden gekregen, zouden dus in november '63 de gevangenis te Tokio
waarin alle wegens oorlogsmisdrijven veroordeelde Japanners opgeslo-
ten waren, verlaten maar de Japanse regering, sinds' 52 weer baas in eigen
huis, ging met klem op een vroegere invrijheidstelling aandringen.
Washington was haar ter wille en de regeringen, waaronder de Neder-
landse, van de meeste andere staten die in het Internationale Hof verte-
genwoordigd waren geweest, volgden het Amerikaanse voorbeeld. Van
de zestien die levenslang hadden gekregen, werden de laatste tien in '56
'geparoleerd' en die 'parolering' werd al twee jaar later beëindigd.

Op Nederlands betrokkenheid bij die belangrijke strafverkorting ko-
men wij nog terug.

*

Hoe was in Nederlands-Indië de berechting der Japanse oorlogsmisda-
digers georganiseerd?


