
HET'RADIOKAMP'

ganda werd ingeschakeld. Twee leden van die groep noemden wij al in
hoofdstuk 5: het hoofd van de Regeringspubliciteitsdienst, J. H. Ritman,
en het hoofd van de Legervoorlichtingsdienst, majoor A. Zimmerman,
en wij vermeldden toen dat zij, na per auto uit Bandoeng naar Batavia te
zijn overgebracht, zich daar op 5 april bereid verklaarden, de japanse
propagandastaf te assisteren.' Wat dat precies voor werk zou zijn, was hun
toen niet duidelijk - trouwens, Ritman werd, zoals vermeld, eerst in een
ziekenhuis opgenomen.

Pas na enige tijd kwam voor de japanners vast te staan waarvoor zij
Zimmerman, Ritman en andere krachten uit de Europese samenleving
het best konden gebruiken, nl. voor het opvangen en uitwerken van
Geallieerde radio-uitzendingen en voor het opstellen van propaganda-
teksten, bedoeld voor uitzending naar Australië en de Verenigde Staten.
Zij richtten daar onder leiding van de japanner Metsoei die een tijdlang
in Hollywood had gewerkt en·nadien in japan reclame-agent was ge-
worden voor Amerikaanse films, twee diensten voor op: een luisterdienst
en een propagandadienst. Allen die daarbij tewerk werden gesteld, kwa-
men in Batavia met hun gezinnen (op zichzelf al een groot voordeel) in
aparte wijken te wonen, resp. aan de Billitonweg (de luisterdienst) en de
TanahAbang-weg (de propagandadienst) - beide wijken waren afgesloten
en mochten slechts met verlof van de japanners verlaten worden. Hoe-
velen er uiteindelijk tewerkgesteld werden, weten wij slechts wat de
luisterdienst betreft: vier marconisten, vier stenografen (twee Europese
die voordien stenograaf van de Volksraad waren geweest, en twee Indo-
nesische), vier andere technische en administratieve krachten en twee
redacteuren, belast met het samenstellen van overzichten op grond van
de opgenomen en uitgewerkte teksten.

Bij beide diensten waren ook Indonesiërs werkzaam: huishoudelijke
krachten en de twee stenografen, van wie de latere journalist Mochtar
Loebis er een was. 'Wij Indonesiërs', schreef deze na de oorlog,

'mochten weggaan als we dat wilden, maar ons werd streng verboden om de
buitenwereld iets te vertellen over het nieuws dat we gehoord hadden van de
Geallieerde radiostations. De straf voor het breken van die belofte was de
dood!

. .. Het leven in het kamp was niet al te slecht. We kregen voldoende
rijstrantsoenen, boter of margarine, zeep, en af en toe luxe dingen zoals geurige

I Wij noemden in hoofdstuk 5 ook de hoofdredacteur van Aneta, Chr. de Vries, maar
hebben over hem geen nadere gegevens.
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