
KRIJGSGEVANGENEN

De hongerziekte en de avitaminose waren niet de enige ziekten die de
krijgsgevangenen teisterden: er was ook dysenterie, er waren de tropen-
zweren, er was malaria, er was een tijdlang een cholera-epidemie. In april
'43 waren twee op elke vijf krijgsgevangenen niet in staat om te werken.
Van een speciaal bevel, eind van die maand uitgegeven door een van de
afdelingshoofden van de Japanse administratie van de krijgsgevangenen-
kampen in Birma, luidde de eerste paragraaf: 'Het verheugt mij dat de
aanleg van de spoorweg geheel volgens de verwachtingen voortgang
maakt als gevolg van de voortgezette inspanning van alle gevangenen',
en de laatste: 'Het spijt mij dat op het ogenblik 40 % van alle krijgsge-
vangenen ziek is. Alle kampen moeten trachten, het aantal patiënten zo
spoedig mogelijk te verminderen teneinde het percentage van diegenen
die aan het werk zijn, te verhogen.'! Typisch Japans, deze instructie: er
werd een doel gesteld, maar de middelen die moesten bevorderen dat
dat doel zou worden bereikt (meer en beter voedsel, een betere medische
verzorging, meer medicijnen vooral), werden niet aangegeven, laat staan
ter beschikking gesteld.

Toen ds. Hamel in februari '43 in het kamp Rintin aankwam (eerder
genoemd in het voettocht-verslag dat wij citeerden), bezocht hij er de
tenten waarin de zieken lagen. 'De toestand die ik hier aantrof', schreef
hij later,

'tartte elke beschrijving ... Zieke gevangenen lagen letterlijk af te rotten." Kleding
hadden ze bijna niet meer aan. Bij velen ontbraken ook dekens, een gonjezak
dekte slechts hun lichaam; nog anderen lagen op de harde grond ... Het ontbrak
de mannen aan alles: er waren geen lampen, geen urinaals, geen steekpannen,
geen verband, geen medicijnen. Lange, diepe loopgraven, gedeeltelijk overdekt
met bamboestokken, dienden tot latrines.'

Dit ziekenverblijf werd afgekeurd.

'Op een middag werden we bij de Japanners geroepen; we vernamen dat er
van hogerhand opdracht was gekomen, het hospitaal naar elders te verplaatsen,
ongeveer een halve kilometer verderop; de oude plek was te zwaar besmet. We
juichten het besluit toe, maar de vreugde verkeerde in opperste verbazing, toen
er werd verteld dat de verhuizing dadelijk moest gebeuren, geen moment van
uitstel was toegestaan. Japanse militairen gingen mee, maakten tenttouwen los

1 Bevel, 26 april 1943, van het hoofd van de derde afdeling van de administratie der
krijgsgevangenenkampen in Birma (IC, 1363). 2 Als gevolg van het gangreen dat
zich uit de tropenzweren had ontwikkeld.


