
IMAMOERA'S EERSTE VERORDENINGEN

'Het Japanse leger zal streven naar het vergroten van de welvaart van de
volkeren van Oost-Indië die van hetzelfde ras en dezelfde afkomst zijn ... , zulks
in overeenstemming met de richtlijnen voor de gemeenschappelijke verdediging
van Groot-Oost-Azië. In de bezette gebieden van Oost-Indië zal een militair
bestuur worden ingesteld teneinde de openbare orde te handhaven en de bevol-
king onverwijld rust en tevredenheid te bezorgen.'

Artikel z:

'De bevelhebber van het Japanse leger oefent het militair gezag uit en beschikt
over alle bevoegdheden van de gouverneur-generaal' -

hoe vèrstrekkend die bevoegdheden waren, hebben wij 111 ons vonge
deel uiteengezet.

Artikel j :

'De bestuursorganen, hun functionele bevoegdheden en de voorzieningen van
wetten en ordonnanties die in de bezette gebieden golden, blijven voorlopig van
kracht voorzover zij verenigbaar zijn met het militair bestuur.'

Artikel a:

'Alle ambtenaren en ingezetenen zijn verplicht, de bevelen van het Japanse
leger en van andere Japanse autoriteiten op te volgen.

Het Japanse leger zal het gezag van loyale ambtenaren, het leven en de wettige
eigendom van burgers die zich aan de wetten houden, en de bestaande godsdien-
sten eerbiedigen. Ambtenaren en ingezetenen dienen het Japanse leger te ver-
trouwen en hun normale werkzaamheden onverwijld te hervatten.

Mochten er evenwel personen zijn die de bevelen van het Japanse leger of
van andere Japanse autoriteiten overtreden of de openbare orde verstoren of de
operaties van onze troepen hinderen of Japanse onderdanen nadeel toebrengen
of met de vijand verbinding opnemen of het geld wezen en de economie versto-
ren of eigendommen verbergen dan wel tot vernielingen overgaan, dan zullen
zij volgens de militaire wetten onmiddellijk en streng gestraft worden.'

Artikel 5 tenslotte bepaalde dat de gulden en het op de gulden
gebaseerde Japanse militaire geld wettig betaalmiddel zouden zijn in het
bezette gebied.

niet op correctie aangedrongen. Rechtskracht had alleen de Japanse tekst van hun
verordeningen maar die tekst kon slechts door zeer weinigen gelezen worden.
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