Het leven van Nederlanders in de
Jappenkampen
1942
Begin Maart Nederlandse ambtenaren en personen uit het bedrijfsleven gevangengenomen
9 Maart: Nederlands-Indië geeft zich over aan Japan

De capitulatie-onderhandelingen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger met de Japans
legerleiding
April Alle Nederlanders boven de 17 moeten zich registreren. Zo werd er duidelijk wie
volbloed Nederlands was; ‘totoks´ en Nederlanders met gemengde afkomst Volbloed
Nederlanders werden gezien als vijanden en mensen die deels Nederlandse en deels
Indisch waren werden alsnog als Aziaten gezien door Japanners
‘Azië voor Aziaten’ - Japan

Najaar
De Japanners wilde een einde maken aan de invloed van de Nederlanders in Indonesië en
namen de Nederlanders dus gevangen. Indische politie en Japanse militaire hielden razzia’s
om de Nederlanders op te pakken en gevangen te nemen. Vrouwen, mannen, kinderen en
bejaarden werden gescheiden van elkaar. Scholen of ziekenhuizen werden omgebouwd tot
jappenkampen.

De huisvesting van Nederlandse vrouwen in het Jappenkamp; Tjideng, berucht als één van
de ergsten in Java.

Jongenskamp op Java, 1945
"Ik was altijd bang", zegt Paul Huizen (89), één van de oorlogsslachtoffers
Augustus
Krijgsgevangene worden ingezet voor industrie- en mijnarbeid.

Eind 1942
Door de inflatie is het steeds moeilijker om voedsel bij te kopen. Het gevolg hiervan was dat
de geïnterneerden last kregen van lichamelijke aandoeningen waarmee ze ook nog na de
oorlog last van hadden. Door de voedsel te korte, slechte hygiënische omstandigheden en
de zware dwangarbeid werd men zeer vatbaar voor besmettelijke ziektes; cholera, malaria,
tyfus en longontstekingen of andere aandoeningen aan de luchtwegen. De gevangene
kregen ook last van ongedierte, zoals vlooien of luizen.

Foto tussen 1945 en ‘50 bij de derde hulp verbandplaats in Nederlands-Indië. 'Bij de
schoonmaak van het hospitaal moesten de bedden er uit. Tjiandjoer'-(kamp)

1943
Voorjaar
Vrouwen mogen de kamp niet meer verlaten. Vrouwen mochten eens de week overdag het
kamp verlaten als ze ‘s avonds op tijd terug waren maar nu dus niet meer.
1944
Begin van het jaar
Strengere maatregelen
De geïnterneerden moeten zich aan een vaste dagindeling houden en verplicht werken. De
dwangarbeid bestaat uit werk op het land, in de haven, kleding maken voor militaire etc..
Jongens van 10 jaar werden vanaf nu ondergebracht in de mannen of jongens kampen

Vrouwen aan het werk in het kamp
1 Maart
De geïnterneerden kregen officieel de status van krijgsgevangene met een krijgsgevangen
nummer, een POW nummer (Prisoner-of-War).

1945
15 Augustus Japan capituleert en stopt de Japanse bezetting in Nederlands-Indië
Cijfers
Aantallen

Omgekomen

% omgekomen

Krijgsgevangenen

42.233

8.200

19,42%

Geïnterneerden

100.000

16.800

16,8%

De gevolgen van de Jappenkampen
Mensen hielden trauma’s en psychische klachten aan de gebeurtenissen in de
Jappenkampen. Emoties werden weggestopt doordat niemand elkaars verhaal wilde horen.

Bronnen die ik heb gebruikt:
https://www.indischekamparchieven.nl/nl/bezetting-en-bersiap
https://www.annefrank.org/nl/timeline/104/japan-bezet-nederlands-indie/#:~:text=Op%209%2
0maart%201942%20tekent,grote%20klap%20voor%20de%20geallieerden.
https://npokennis.nl/longread/7845/hoe-hebben-nederlanders-de-bezetting-van-nederlands-i
ndie-ervaren
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/1300-aanmeldingen-voor-claim-birmaspoorlijn
~b94aa7d6/
https://nos.nl/artikel/2188117-indie-herdenking-er-is-destijds-een-zware-strijd-gevoerd-tegenjapan
https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/kl/209-koninklijk-nederlandsch-indisch-lege
r/expedities-van-het-knil/activiteiten-van-het-knil-tussen-1939-en-1950/1196-verzet-tijdens-d
e-bezetting-door-japan
https://www.martinrep.nl/verhalen/lampersari.html
https://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/fe2f60d2-0259-11e7-904b-d89d6717b464/media/0
4758cf1-01cc-a7d6-6e3c-b97f9362a7fe?mode=detail&view=horizontal&q=jappenkamp&row
s=1&page=2
https://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/f884560a-025a-11e7-904b-d89d6717b464/media/f
af0dcfe-41af-eb52-5537-5fbbca295aa2?mode=detail&view=horizontal&q=nederlands%20in
die%20kamp&rows=1&page=1
https://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/ad28f95e-025a-11e7-904b-d89d6717b464/media/1
80d7549-c021-7238-d974-6f44eb2112f5?mode=detail&view=horizontal&q=nederlands%20in
die%20kamp&rows=1&page=47
https://javapost.nl/2016/07/08/interneringskampen-in-indie-zogenaamd/
http://www.dedokwerker.nl/meer_kampen_wo2.html
https://www.tweedewereldoorlog.nl/kennis/themas/wereldwijde-schaal-conflict/nederlands-in
die/

https://www.niod.nl/nl/veelgestelde-vragen/japanse-bezetting-en-pacific-oorlog-cijfers
https://www.anderetijden.nl/aflevering/696/Indie-in-de-oorlog---Deel-1

