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Debehandeling van de
Duitse geïnterneerden
inNederlands-Indië

Bijzonderheden uit een brief
van 9 Augustus uit Kobe

„De verzorging
beneden iedere

critiek”
Den Haag, — Maandag.

Omtrent de behandeling der Duitse ge-
interneerden in Nederlands-lndië lijn
bijzonderheden vernomen, welke vervat
lijn in een schrijven van 9 Augustus uit
Kobe. Wij laten de tekst van dit schrijven
in zijn geheel in vertaling volgen:

Kobe, 9 Augustus 1940.
„,Ik heb u het laatst op 5 Augustus geschreven

Vandaag nu zijn en op mijn kantoor
gekomen om mij een nauwkeurige beschrijving te
geven van de toestand op Java. Ik had hen giste-
ren van de Maroe afgehaald en hun hier alle
nodige steun dben geven.

1) Volgens het „Soerabayasch Handelsblad" van
16/7 zijn geïnterneerd:

2396 Duitse heren:
3 ln Nederlands-lndië geboren en dus Nederland-

se Duitsers:
147 Duitse vrouwen. Dit aantal zbu Intussen tot

270 zijn gestegen.
137 staatlozen;

24 tot Nederlander genaturaliseerde Duitsers.
340 Nederlanders (staatsgevaarlijk, waarschijn-

lijk uitsluitend N.5.8.);
32 Nederlandse vrouwen.
Totaal 3079.

Ngawi en Onrust
2) Hulsvesting: Nadat op 10 Mei In Soera-

baya de Duitsers op het jaarmarktplein en in Ba-
tavia in Priofc bijeengebracht waren, werden zij
naar de beide u bekende kampen in Ngawi en On-
rust gebracht.

In de barakken van Ngawi zijn ih vertrekken voor
ongeveer 30 tot 40 mensen ongeveer honderd Duit-
sers gehuisvest. In de vertrekken waren geen meu-
bels aanwezig. De eerste nachten moest op de grond
geslapen worden, men zat op de grond, aangezien
geen stoelen aanwezig waren. De Duitsers mochten
niets in het kamp meenemen, geld en het weinige
dat zij bij het zo meedogenloze onmiddellijke weg-
voeren nog in hun zakken hadden, werd afgeno-
men.

In Ngawi zijn ongeveer duizend Duitsers De
poorten en deuren der afzonderlijke barakken wer-
den streng bewaakt, uitgaan was verboden! De na-
tuurlijke behoeften werden verricht in een in de
vertrekken opgestelde ton, welke 's morgens en
's avonds werd gereinigd.

Na enige dagen mochten zij op het platte beton-
nen dak der barakken des ochtends en des avonds
wandelen, evenals op een binnenplaats tussen de
zeer sterke prikkeldraadversperring. Eerst na en-
kele dagen kregen zij toiletvoorwerpen, welke door
de Duitse vrouwen waren overhandigd, in het kamp
uitgeleverd. Wassen des ochtends geschiedde om
half zes en werd gedurende 5 tot 10 minuten voor
iedere ploeg in de waslokalen toegestaan.

Tegelijkertijd moest in die tijd het lijfgoed wor-
den gewassen. Aangezien ieder niet meer bij zich
had dan de kleren waarin hij geïnterneerd werd,
zijn de toestanden zeer onverwikkelijk. Scheermes-
sen werden niet toegestaan, de verzorging is bene-
den iedere critiek.

De Nederlandse regering publiceert ln het Soera-
baysch Handelsblad" de bijzonderheden, in werke-
lijkheid ziet dit eten er anders uit. Des ochtends
voor het ontbijt een kop slechte koffie, en een stuk
brood zo groot als twee vuisten, aan één kant met
zeer dunne margarine en slechte marmalade ge-
smeerd. Aangezien het bezit van messen van iedere
aard verboden was, moest dit brood zo goed als het
ging. verslonden worden Des middags moest wor-
den aangetreden en met twee emaille borden en
een lepel werd een dikke slechte soep en inderdaad
rijst en iedere hoeveelheid met specerijen (sambal)
uitgereikt. Des middags niets en des avonds een
herhaling van het ontbijt.

Na ongeveer 14 dagen werden stro en zakken
uitgeleverd, waarvan de geïnterneerden zelf hun
strozakken moesten vervaardigen Na ongeveer 4
weken werd verlof gegeven tot uitreiking aan de
geïnterneerden van matrassen en klamboe's, die
door Duitse vrouwen waren verstrekt. Voorzichtig-
heidshalve moest de gehele nacht het licht in de
vertrekken branden. Stoelen waren tot het vertrek
der verslaggevers niet verstrekt, evenmin tafels,
zodat de maaltijd op de grond moesi worden genut-
tigd. De geïnterneerden moesten hun eten zelf
koken, maar er waren voldoende koks onder de ge-
vangenen. Na ongeveer drie weken werd een kleine
cantine ingericht (met meubels van de Deutsche
Verein in Soerabaya), waarin de geïnterneerden
voor hun 10 centen, welke hun dagelijks werden
uitgekeerd, iets konden kopen. Koffie kost 2 cem,
en een reep chocolade 8 cent Deze toestand was
toen de definitieve, waarover tot zijn vertrek
van Java op 16 Juli rapport heeft gekregen.

De heer die op Onrust was geïnterneerd, en
later ln Ngawi geïnterneerd werd, deelde daar mede,

dat Ngawi beter was dan Onrust. Het is te betreu-
ren, dat van Onrust tot dusverre hier in Japan
geen rapport ontvangen is over de laatste weken,
aangezien daar immers ook de heer Frühstück ver-
moord (doodgeschoten) is.

Er is helaas geen twijfel mogelijk aan de dood
van den heer Frühstiick, aangezien beschrijvingen
van de teraardebestelling bekend zijn. De toestand
zou zo zijn, dat de gevangenen zonder uitzondering
sterk zijn afgevallen, zowel door de gebrekkige ver-
zorging als ook door de afschuwelijke behandeling.

Naar Atjeh
Omtrent heroverbrengen van alle geïnterneerden

naar Atjeh wist alleen nog te melden, dat
reeds enige transporten daarheen geschied waren
en de mededeling, dat de Duitsers daar op een niet
bekend geworden plaats zelf hun barakken moesten
bouwen. Het is niet mogelijk hun post toe te zen-
den. De brieven worden de gevangenen voorgehou-
den, zodat zij dan, wanneer zij dichtbij gekomen
zijn, mogen lezen. Overhandigd worden zij echter
niet. Omgekeerd ls het de gevangenen veroorloofd
tweemaal per maand een levensteken te geven.

Duitse vrouwen, van wie bekend was, dat zij ac-
tief hebben deelgenomen aan partijacties, zijn zon-
der uitzondering tezamen met haar kinderen ge-
ïnterneerd, o.a. in Banjoe Biroe bij Salatiga. Zij
krijgen de zelfde soldatenkost als de mannen!! en
aanvankelijk ook alle kinderen. Het „Soerabayase
Handelsblad" schrijft hierover op 16 Juli:

„In het interneringskamp te Banjoe Biroe
voor vrouwen wordt voor kinderen beneden de
7 jaar ten dele! afzonderlijke voeding vér-
strekt, aangezien gebleken is, dat normale
6oldatenvoeding voor hen te zwaar ls. Aan
moeders met zuigelingen is toegestaan zo no-
dig zelf de geëigende kindervoeding te berei-
den."

... kon zich nauwelijks goed houden bij deze be-
richten.

Niet geïnterneerde Duitse vrouwen zijn veelal
bijeengebracht. Vrouwen met eigen vermogen kun-
nen maximaal 150 gulden opnemen. Waar dit niet
mogelijk is, wordt een ondersteuning gegeven van
36 gulden per maand. Er zijn echter vele gevallen,
waarin slechts 15 tot 19 gulden wordt betaald. Als
kindertoeslag is toegestaan 5 gulden voor kinderen
tot 5 jaar en 9 gulden voor kinderen tot 18 jaar.
(Melk hiervoor kost reeds 10 gulden).

Chicanes
Dit is een. korte samenvatting der algemene

wederwaardigheden, die echter voortdurend onder-
broken werden door berichten over de afschuwe-
lijkste persoonlijke chicanes en vernederingen. Bij
de algemene internering waren niet voldoende mili-
tairen aanwezig om huiszoekingen te verrichten.
Er werden particulieren, hoofdzakelijk jonge Ne-
derlanders, aangewezen om in dé huizen alle cor-
respondenties, voorwerpen van waarde, documen-
ten enz., weg te nemen. Na onderzoek zouden deze
zaken teruggegeven worden, maar er zijn vele ge-
vallen bekend, waarin deze dingen verloren zijn
gegaan en bovendien bij de huiszoekingen grote
ravage werd tfangericht. De weerloze vrouwen ge-
raakten binnen korte tijd in een zo zenuwachtige
stemming, dat velen symptomen van ineenstorting
vertoonden, vooral tengevolge van de voortdurende
verhoren betreffende vele, op een of andere wijze,
ook vaak slechts door domme buurpraatjes ontstane
verdenkingen. Deze gevallen zijn legio, maar voor
ons zijn slechts onze waarde vrienden van zeer bij-
zondere betekenis en ik heb nauwkeurige informa-
ties ingewonnen.

Consul baron von Plessen heeft zes weken in
Ngawi gezeten en is 10 jaar ouder geworden.

Consul-generaal Timann en echtgenote in Bata-
via hebben eveneens huisarrest. Het consulaire
personeel is ingesloten.

Van mevrouw is bekend, dat zij, aangezien
zij zich niet wel gevoelde, een Nederlandsen dokter
raadpleegde, die weigerde haat te helpen. Deze ge-
vallen lopen in de honderden.

verzoekt u persoonlijk den heer er op-
merkzaam op te maken, dat mevrouw in
Soerabaya gezond is, en met andere dames samen-
woont. Het is niet zeker, of niet nog alle Duitse
vrouwen, die overigens alleen vergezeld door agen-
ten van politie mogen uitgaan, in z.g. bescher-
mingskamp komen. Voor Batavia had men daar-
voor het veel te kleine badhotel Trianon in Tjida-
bak tussen Soekaboemi en Buitenzorg uitgekozen.
Er is verder gemeld dat de Duitse vrouwen zich
niet ophouden aan de voorkant van het huis, aan-
gezien zij uit angst voor molestaties en .scheld-
woorden liever achter zitten Het is Nederlanders
verboden met Duitsers te spreken, en de kranten
geven zich aan een wilde ophitsing over. Ter
kennisgeving nog voor dat beide fabrieken
onder Nederlandse leiding met jammerlijke pres-
taties verder werken.

Samenvattend is helaas ondubbelzinnig bewezen,
dat de haat der daar wonende Nederlanders alle
perken te buiten gaat. De geïnterneerden worden
als strafgevangenen behandeld (zij krijgen ook ge-
vangeniskleding en uniform), en de weerloze vrou-
wen zjjn uitgeleverd aan de willekeur van de ern-
stigste aard der Nederlandse autoriteiten ver-
zoekt terstond naar Tokio te vertrekken om al
deze dingen te rapporteren in de hoop, een beter lot
te kunnen verkrijgen.

Excuseert de stijl, maar de brief moet vandaag
nog weg. Het geciteerde dagblad haal ik in Duitse
vertaling aan. Het blad volgt zo snel mogelijk.

Met hartelijke groeten, uw

Frans-Japans accoord
inzake Indo-China

Grensgevecht
bleek een

misverstand
Tokio, — Maandag.

(D.N.8.) Het departement van Buiten-
landse Zaken maakt officieel bekend:

De minister van Buitenlandse Zaken, Mat-
soeoka, heeft In Augustus met den Fransen
ambassadeur te Tokio in vriendschappelijke
geest gehouden besprekingen gevoerd tot op-
lossing van het conflict in China en tot het
verkrijgen van een positieve opbouw in het
verre Oosten. Op grond van deze besprekin-
gen is een overeenkomst bereikt, krachtens
welke het Japanse leger en de Japanse vloot
in Frans Indo-China de van militair stand-
punt uit nodig geworden maatregelen mogen
nemen. Daarop werden te Hanoi tussen de
militaire autoriteiten van Japan en van Frans
Indo-China onderhandelingen gevoerd ter
verkrijging van concrete besluiten. In de
middag van 22 September werd een overeen-
komst bereikt.

Een woordvoerder van het departement van
Buitenlandse Zaken heeft inzake de gemelde bot-
singen tussen Japanse en Franse troepenonder-
delen aan de noordelijke grens van Frans Indo-
China verklaard, dat op grond van de overeenkom-
sten tussen Japan en de autoriteiten van Frans
Indo-China, de intocht van de Japanse troepen in
Indo-China niet betekent, dat Japan territoriale
eisen aan Frans Indo-China stelt of wil provoce-
ren. Wat de botsingen betreft, deze schijnen op
een misverstand te berusten.

Naar Domei meldt, zijn vanochtend afdelingen
van het Japanse leger en de marine begonnen uit
het noorden Indo-China binnen te rukken. Men
verwacht, dat na aanvankelijke lichte tegenstand
verdere acties vreedzaam kunnen worden uitge-
voerd.

„Enige wrijving”
(Domei.) Een communiqué van het keizerlijke

algemene hoofdkwartier deelt mede, dat de strijd-
krachten van het Japanse leger en de Japanse
vloot vreedzaam Frans Indo-China zijn binnen-
gerukt volgens de bepalingen van de overeenkomst
die met de autoriteiten van Frans Indo-China
Zondagmiddag tot stand is gekomen.

De overeenkomst werd om 16 uur 30 (Japanse
tijd) tot stand gebracht. De strijdkrachten van
het Japanse leger en de Japanse vloot trokken
vandaag vreedzaam het noordelijk deel van Frans
Indo-China binnen. Ofschoon er enige wrijving
schijnt te zijn ontstaan bij het overtrekken van
de grens door de Japanse troepen, wordt verwacht,
aldus het communiqué, dat het binnentrekken

zonder verdere belemmering van belang voltrokken
zal worden.

Nader wordt medegedeeld
„Wij hebben ons buitengewone moeite getroost

om er zorg voor te dragen, dat al. onze troepen,
tot de kleinste eenheden toe, volledig op de hoogte
waren gebracht van de sluiting der overeenkomst.
Wij geloven, dat ook stappen zijn gedaan door de
autoriteiten van Frans Indo-China, het schijnt
echter dat hun troepen het vuur hebben geopend,
doordat de bevelen hen niet hadden bereikt, aan-
gezien het laat in dè nacht was.

Het U uiterst betreurenswaardig, dat dit ls ge-
beurd en er moet naar gestreefd worden, uit-
breiding dit conflict te voorkomen. Wij ver-
wachten, dat de toestand zal worden genormali-
seerd, zodra de bevelen opheldering zullen hebben
verschaft aan de Indo-Chinese troepen. Wij ver-
wachten, dat onze opmars zal worden uitgevoerd
zonder verdere onaangename incidenten."

In welingelichte Franse kringen verklaarde men
Zaterdagavond te Genève, dat de onderhandelin-
gen tussen Frankrijk en Japan in een gespannen
atmosfeer worden voortgezet. Men hechtte zekers
verwachtingen aan de terugkeer van den Japansen
leider der onderhandelingen, generaal Nisjihara,
naar Hanoi.

De Franse regering was er toen volgens United
Press, al van overtuigd, dat het eerder tot een
overeenkomst dan tot een conflict zou komen. De
berichten uit de buitenlandse pers, dat Japan een
op 72 uur gesteld ultimatum zou hebben gesteld,
worden gedementeerd.

Misverstand
(Domei). Betreffende de schermutseling tussen

de Japanse strijdkrachten en de troepen van
Frans Indo-China nabij de noordelijke grens bij
Dongdang op ongeveer 100 mijl ten n.o. van Hanoi
en ten zuiden van Loengtsjau heeft de woordvoer-
der van het departement van Buitenlandse Zaken
de volgende verklaring afgelegd:

„Ondanks de overeenkomst, die tussen Japan en
Frankrijk tot stand was gekomen betreffende Frans
Indo-China na langdurige onderhandelingen, tij-
dens welke Japan aanhoudend geduld en verdraag-
zaamheid aan de dag heeft gelegd, heeft zich een
schermutseling voorgedaan in de grensstreek van
Frans Indo-Chirja. Dit moet geheel geweten worden
aan misverstand aan de kant van Frans Indo-
China. Daarom wordt verwacht, dat de overeen-
komst, die gesloten is tussen Japan en Frankrijk
vlot en vreedzaam zal worden uitgevoerd, waarbij
uiteraard het Franse misverstand uit de weg moet
worden geruimd. Aangezien de huidige overeen-
komst tussen Japan en Frankrijk gebaseerd is op
vreedzame besprekingen tussen de beide landen,
zou er geen bezwaar tegen kunnen bestaan van
enig ander vreemd land."

Britse goud gaat
naar Canada

Genève, — Maandag.
(D.N.8.) Het is kenmerkend voor de steeds

verder om zich heengrijpende onzekerheid in
de Engelse regeringskringen, dat volgens hier
ontvangen berichten uit Londen de Bank van
Engeland opdracht heeft gekregen maatrege-
len te nemen om de in Engeland liggende
goudschat naar Canada over te brengen

Dientengevolge zal de directie van de Bank
van Engeland de bezitters van goud per cir-
culaire verzoeken hun voorraad naar Mon-
treal te laten overbrengen. Voor de transport-
en verzekeringskosten zal ongeveer zes pro-
cent van de goudwaarde berekend worden

Geroofde jongen in de
bergen teruggevonden
De rover werd overweldigd

Hillsborough (Californië), — Maandag.
(D.N.8.) De sensationele ontvoering van

het driejarige millionnairsioontje Mare de
Tristan is Zondag op verrassende wijze ge-
eindigd. In de bergen van de Siërra Nevada,
in de nabijheid van Placerville, hebben Zon-
dag n.l. twee jagers den kinderrover weten,
te overweldigen. De ontvoerder was in een
gestolen auto op een bosweg de route kwijt-
geraakt. Het kind zelf is ongedeerd. Het ge-
eiste lo6geld van 100.000 dollars was nog niet
betaald.

De nieuwe koers
in Roemenië

Links: De ontvangst van de konin-
gin-moeder in Boekarest; koning
Michael I en zijn moeder Elena op
een feestelijke rit door de Roemeense
hoofdstad.
Hieronder: Grote demonstra-
ties ter gelegenheid van het 13-jarig
bestaan van de beweging der legio-
nairs. De leider Horia Sima temidden
zijner volgelingen.

(Foto's Pax, Holland).

Twaalf doden te
Vlissingen

Weer luchtaanvallen
op ons land

Den Haag, — Maandag.
Zondagmorgen hebben Britse vliegers bommen

boven Vlissingen uitgeworpen., Vele huizen zijn vol-
komen verwoest en andere huizen belangrijk be-
schadigd. Door deze aanval zijn helaas twaalf
doden te betreuren en is een groot aantal personen
gewond.

Andere Britse bommen kwamen terecht op het
dorp Ho 11 um, op het eiland Ameland, waar
een meisje werd gedood, een ander meisje zwaar
gewond en een vrouw licht gewond werd. Ook hier
werden woonhuizen verwoest en enige zwaar be-
schadigd.

Boven de provincie Limburg zijn veel brand-
plaatjes neergekomen, hoofdzakelijk in de omge-
ving van Echt, op daken van boerenhoeven en
schuren. Verscheidene plaatjes werden gevonden,
voordat zij vlam hadden kunnen vatten. Maar on-
danks de regen ontbrandden vele andere plaatjes.
Noemenswaardige schade werd echter niet aange-
richt. Bij het blussen van de branden werden twee
personen gewond.

Ook in N oo r d-B r a b a n t, in de nabijheid van
de Belgische grens, zijn op weilanden en andere
landerijen brandplaatjes neergekomen.

In verband met het gevaar, dat deze plaatjes
opleveren, wordt de bevolking nog eens herinnerd
aan de bekendmaking van den secretaris-generaal
van binnenlandse Zaken, die ook in ons blad is
gepubliceerd en waarin aan de mensen wordt ge-
leerd, hoe zij de plaatjes onschadelijk kunnen ma-
ken.

Te Ketel in Zuid-Holland zijn verscheidene En-
gelse bommen op weilanden terecht gekomen. Tien
koeien werden gedood. De ruiten van veel boeren-
huizen gingen aan scherven.

Verduisferingstijden
Er is bepaald, dat er verduisterd moet

worden tussen zonsondergang en zonsop-
komst.
Deze tijden zijn voor hedenavond en

morgenochtend:
ZONSONDERGANG ZONSOPKOMST

7.36 7.29

Tussen deze beide tijden dient er dus
verduisterd te worden.

Rijwiellichten op om 8.06.


