
DE JAPANSE RICHTLIJNEN

van die inheemse organen werden overigens bij voorbaat verscheidene
uitgezonderd waarop het Nederlands algemeen bestuur actief was ge-
weest:

'De bezettingsstrijdkrachten zullen de controle behouden over de spoorwegen,
de scheepvaart, de havens, de luchtverbindingen, de PIT-diensten en de radio.

Wanneer het verwerven van voor de nationale verdediging vitale hulpbronnen
en de zelfvoorziening der militairen schade toebrengen aan het levenspeil der
inheemsen, dan moet zulks aanvaard worden.

Amerikaanse, Britse en Nederlandse burgers zullen er toe gebracht worden,
met het militaire bestuur samen te werken en tegen weerspannigen zullen gepaste
maatregelen genomen worden zoals verbanning' -

in deze richtlijnen werd dus, wat Nederlands-Indië betrof, niet de
internering, d.w.z. de afzondering, van de 'Nederlandse burgers' voor-
geschreven.

'De bestaande belangen van Duitse en Italiaanse burgers zullen ontzien worden
maar de uitbreiding van dergelijke belangen zal zoveel mogelijk beperkt wor-
den' -

wij herinneren aan Japans vrees dat Duitsland aan de bezetting van
Nederland een argument zou ontlenen om Nederlands machtspositie in
de Indische archipelover te nemen.

'Chinese ingezetenen zullen er toe gebracht worden, het regime van Tsjiang
Kai-sjek in de steek te laten, medewerking te verlenen en zich aan te sluiten bij
onze politiek.

Op inheemse ingezetenen zal een invloed worden uitgeoefend die bij hen
vertrouwen wekt in de keizerlijke strijdkrachten en een voortijdig aanmoedigen
van inheemse onafhankelijkheidsbewegingen zal vermeden worden.'

Op die politieke richtlijnen volgden economische die op 12 december
'41 door de Contactraad werden goedgekeurd. Zij behelsden, wat Ne-
derlands-Indië betrof, dat het gebied volledig in de eigen behoeften zou
moeten voorzien, dat bij het verhogen van de grondstoffenproductie
prioriteit moest worden gegeven aan de aardolie, dat de inheemse in-
dustrie alleen moest worden bevorderd voorzover zij voor Japan van
belang was, dat vijandelijke eigendommen onder beheer gesteld of door
onteigening verworven moesten worden (dat sloot in Indië de Neder-
landse ondernemingen in) en dat Japanse importgoederen in de eerste
plaats aan diegenen ter beschikking gesteld moesten worden die recht-


