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V E R S L A G aangaande kamp "Motoyama" Histachi Japan. 

.-.-.-...-.-.-. 
 

Den 11den Augustus 1944 arriveerden 149 man van het  

K.N.I.L. onder mijn commando te Motoyama. Aldaar meldde ik mijn groep  

bij den Japanse kampcommandant, kapitein Nomura, die me verwees naar  

Major Christensen der U.S.Army. Door ondervoeding, zwaar werk en on- 

menschelijke behandeling in het vorige kamp maakten de manschappen een  

verwaarloosde en onmilitaire indruk. Dientengevolge was het moreel en  

de dicipline ver beneden peil. Beri2 en andere ondervoedings- en ont- 

beringsverschijnselen openbaarden zich bij ongeveer 60% van de troep. 

Door hard en militair optreden trachtten de Amerikaansche officieren  

de menschen weer in het gareel te krijgen, maar al spoedig werd hun  

duidelijk, dat het verschil in taal en nationaal karakter grote moei- 

lijkheden gaf. Bevoordeling van de Amerikaansche en Britsche groepen  

waren hiervan het gevolg, zoodat in Maart 1945 werd besloten de Hol- 

landxxxers onder eigen commando te plaatsen, waarvoor in aanmerking  

kwamen de drie vaandrigs, met dien verstande dat om de maand de comman- 

dant gewisseld zou worden. Als oudste in rang viel de eerste beurt aan  

mij en door vooruitgang in de positie van de Nederlandsche groep werd  

ik gehandhaafd. Diefstallen in het kamp waren legio en daar de menschen  

ten eenenmale omgevoelig waren voor krijgstuchtelijke straffen, heb ik  

diverse keeren mijn toevlucht moeten nemen tot lijfstraffen (vuist en  

rottingslagen). Door toespraken en werken op de nationale en persoon- 

lijke trots werd er eenigszins een groepbesef bij de menschen in het  

leven geroepen, hoewel er van de kant van het Japansche commando alles  

werd gedaan op dit tegen te werken. Naarmate de tijd vorderde, veran- 

derde evenwel hun houding en probeerden de Jap ons als groep tegen de  

Amerikanen en Britten op te zetten door mij het commando aan te bieden. 

 

 
Op diplomatieke wijze - zulks om onze belangen niet te schaden -  
wist ik hun duidelijk te maken, dat dit volgens onze regelementen  
onmogelijk was, daar de Amerikaansche officieren hooger in rang wa- 
ren. 

Onnoodig lange appels in wintertijd, vooral als de menschen  
met natte rubberschoenen uit de mijn kwamen na ongeveer 12 uur op  
de been geweest te zijn, veroorzaakten buikziekten en klachten over  
diarrhee, die voor de toch al zwakke menschen fnuikend waren. Onder- 
commandanten bleken niet in staat te zijn zich op bevredigende wij- 
ze van hun plicht te kwijten. Toch was het moreel betrekkelijk hoog  
tengevolge van opwekkende berichten, die ons door middel van de  
half Amerikaansche tolk bereikten. 

Het voedsel werd drie maanden voor de capitulatie dermate  
slecht, dat we noodgedwongen groepen moesten uitzenden om gras,  
wilde varens e.d. te plukken, teneinde in leven te kunnen blijven. 
Het werk bleef evenwel op hetzelfde peil en met ouderdom, rang of  
ziekte werd geen rekening gehouden. Hongeroedeem, zich uitende in  
gezwollen beenen, gezicht en buik, maakten de meeste menschen onge- 
schikt voor zelfs de lichtste werkzaamheden. Hard optreden was nood- 
zakelijk om deze menschen niet te laten blijven liggen om uit ellen- 
de te sterven. Juist optreden van de Amerikaansche officieren 

[na mijn aanst. tot cat.]  
heeft voorkomen, dat er moeilijkheden onststonden tusschen de ver- 
schillende groepen. 

Medische verzorging was slecht en meermalen kon de Major-doctor 
Bahrenbrug der U.S.M.D. de manschappen niet verzorgen wegens gebrek  
aan verband en medicijnen. 

Bedorven vleesch of visch werd eens in de drie maanden ver- 
strekt en door de geringe hoeveelheden aan dierlijk eiwit die we 



 

 
ontvingen, kon dit niet afgekeurd worden. 

Geringe vergrijpen van manschappen, zooals b.v. het niet groeten,  

het niet begrijpen van opdrachten in de Jap.taal gegeven, hadden on- 

drxagelijk zware lijfstraffen tengevolge, zoals het gedurende lange  

tijd in de houding staan met 2 emmers water in de handen (dikwijls  

tot de menschen van uitputting in elkaar storten), celstraf met in- 

houding van voedsel, vuistslagen en trappen, totdat de man het be- 

wustzijn verloor, en verzorging in het kamp-hospitaal noodzakelijk  

was. Onafgesloten latrines en slaapmatten waar luizen, vlooien en  

ander ongedierte een schuilplaats vonden, vliegen in groote getale,  

gebrek aan zeep, maakten het besmettingsgevaar zeer groot.. Zooveel  

mogelijk werd gedaan door de officieren in het belang van het kamp,  

maar onverschilligheid van de troep voor hun lot was een geweldig  

struikelblok. 

 

De cadet vdg. 

J. Gerverdinck 

GERVERDINCK 

 

Notes: 
Morotai (Australia) 1945-12-13 Nomura, Koichi death sentence 
http://forum.axishistory.com/search.php?sid=e9004e2664d9d68f67d0935554820f5c 

Kamp Motoyama (Hitachi), Japan; vlg. deze website was Nemoto - Capt, Camp CO 

 

Personen genoemd in dit document: 

 

 http://www.mansell.com/pow_resources/camplists/tokyo/tok-
08b-motoyama/tok_08b_main.htm 

Major-doctor Bahrenbrug, 
U.S.M.D. 

Bahrenburg, James H., Lt Col, O&281569, USA (MC) 

Major Christensen der U.S.Army Christensen, Arthur George, Lt Col, O&20871, USA (INF) 

kapitein Nomura, Japanse 
kampcommandant 

Nemoto - Capt, Camp CO 

half Amerikaansche tolk Kenji Kuni - formerly an American citizen - "Frank Queenie" 
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