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ter Poorten en andere hoge militairen bevonden zich in een apart kamp-
gedeelte), later kreeg hij binnen het kamp meer bewegingsvrijheid. Uit
de gelijkheid van behandeling vloeide voort dat ook hij aan een lang
strafappèl moest deelnemen. 'De ongetrainde niet-militair van Starken-
borgh stond er', schreef later Vromans, 'rustig bij, toonde licht zijn
ongenoegen, verzette zich niet nodeloos' (wij herinneren er aan dat hij,
toen alle gevangenen de gehoorzaamheidsverklaring voorgelegd kregen,
adviseerde deze te tekenen en dat ook zelf deed) 'en was alles bijeen een
voorbeeld."

Op 6 december bracht generaal Saito een bezoek aan het kamp van het
Xde bataljon om mee te delen dat de gevangenen 'naar elders' zouden
worden overgebracht. Hij werd door Japanse journalisten vergezeld die
van Starkenborgh vroegen, wie de oorlog zou winnen. Zijn antwoord
was even prompt als kort: 'De Geallieerden'. Tien dagen later verscheen,
opnieuw door Japanse journalisten vergezeld, een van de topfiguren van
het Japanse militaire bestuur, kolonel Nakajama. 'De kolonel vroeg',
aldus generaal Scholten,

'of de GG dacht juist gehandeld te hebben door Japan de oorlog te verklaren.
Zonder dralen was het antwoord dat hij dit onder dezelfde omstandigheden weer
zou doen." Daarna liet Nakajama de tolk vragen: 'Hebt u geen spijt, de oorlog
aan ons te hebben verklaard? Indien u net gehandeld had als uw collega in
Frans-Indo-China, dan zoudt ge nog ... het bestuur over Nederlands-Indië
kunnen uitoefenen.' Het bescheid was: 'Ik zou nooit gekozen hebben, zoals men
in Frans-Indo-China gedaan heeft: een satelliet worden van Japan. Indien ik
hetzelfde nog eens zou moeten beslissen, dan zou ik dezelfde weg kiezen. U
vraagt mij ofik spijt heb. Mijn antwoord is: neen!'"

Nakajama was hier zo van onder de indruk dat hij van Starkenborgh
zei, diens antwoord aan zijn echtgenote te zullen overbrengen; hij deed
dat en voegde er een bloemenhulde bij."

1 A. G. Vromans: 'Enige aantekeningen over jhr. van Starkenborgh', p. 18. 2 Als
Nakajama inderdaad de weergegeven vraag gesteld heeft, nemen wij aan dat van
Starkenborgh, precies als hij was, er eerst op gewezen heeft dat het niet hij maar de
Nederlandse regering was geweest die, met zijn instemming, Japan de oorlog had
verklaard. 3 P. Scholten: Op reis met de 'Special Party', p. 90. 4 Mevronw van
Starkenborgh was toen met haar dochter, een groep Britse vrouwen en kinderen en
een kleine groep vrouwen en kinderen van andere Nederlandse vooraanstaanden in
een gevangenis geïnterneerd. Al deze vrouwen en kinderen kwamen begin '43 in
'gewone' interneringskampen terecht; mevrouw van Starkenborgh heeft daar elke
bevoorrechte behandeling afgewezen.
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