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le b~klaagde: 

2e bekJ.aagde: 

V o n n i s 

.I n n a a m d e r IC 

De Temporai2·e Xri jgsraad te Bate.via in O.e zaak 
I1ilitair ratio.ne o:fficii, tegen: 

' oud 45 jae.r) gebo1·en te Hiroshiroa-shi, ... Tapan {l-10-1902} Kolonel 
bij het Ja5an~ch~'Leger; 

oud 39 ja.ar, geboren t e Osaka-.shi, lii.ga.shi-ku, Im<:...,bashi, Japan 
(11·4cl908) gemilita1riseerd burger met den rang van Kolonel in 
tlie:q.st van het" t.Ta:pansche Leger; · 

oud·38 jaar,geboren te Eiroshima-ken,Pukuyama-shi,Japan (14-1-
1910) Majoor bij het Ja~ansch~ Leger; 

' oud 46 jaur,geboren te A..i.chi-ke-n,Xasu.gai-shi,Ooaza Kasilgai 1 Ja·-
f~n ( 7~6-1901) Majoor bi j het Japansche Leger.; 

011c!l £ jaar, gebo1~en. te· Pu.kucka-ken, Chikv.Jo-gun 1 Shimokilmttra J Ja-, 
7 

pan (28-9-1!389) ~Eajoor bij het· Je.pansche Leser; ~ 

. ' otld 44 jaar,geboren te Saga.;ken,E:ishirna-gun,.K.obokumura,If.amiod~ 1 '. 
Japan (13-12-1902) Kapitein bij het Ja:pansche Leger; · : 

~~boren te M'to,provinc~e Ibar~gi (18-3-1918) Kap:i~ 
·tein (reserve)- bij het .Japaneche Leger; 
~. 
oud 44,jaar,geboren te N~shine,provinQie Il[iyagi,Japan (4-2-
1903) ·Sergeant ?UaJcior Oij het· Ja1-..ansche Leger; 
.-., . ·. ·i·· 
oud 41 jaa:r,geboren te Tokyo,Asakusa-ku,Japan (9-10-1907 bhr~ 
ger ir1 di enst van -het J'apansche Leger;: 

' . oud 32 jaa:r, geboren te Wakayama-ken, lligashireura-gu...ri, Japan , 
.l£2.·10-1915) burger in dienst van bet Jap•rn.scbe Leger; · · 

~ 24· jaa.r 1 geboren te -~rlakaya.tna-ken,A.riia.~gun, Y~hata-mura,A.za:-_ 
sehimi:;u, Japan (14-2-1923) burger in dienst van het Jap.Lege;r; • 

~i·en te Yamana·shl.-ken,Y,..itatsurugori (24~1:.19ci9·). 
buxge.r in 'dien:st vari het Japansche 'Leger; 
allen thans ,gedet:tneerd in de stra:fgevangeni.s Tji:p\;.nang; 
G!;'!z.ien de beschikking t6t ve:rwijzing naar den Temp0rairen . , 
V-ri jg;s:r·e.ad. van den A11di teur l:ili ta.ir ddo •22 November 1947 ,waar·~ 
bij aan. .. bekleagden wordt ten 1laste gelegd: ,· 
C.B.t zij,in liederla.ndsch-Indie in de maanden en Op de- fui"t;a,alle) 
gelegen in .. het j&{'..r. 194:4,derhal:ve in oorlogstijd en op _de .. ·.,- .. :_-; 
pJ.aatsen als hieronder :.~'.la»der urnschreven,aJ.s onde:rdaaen Van _d~ _, 
vi jandeli jke mogendheid Japan,oorlogsmi:sd.rj_ jven hebben ge;ple_e.gg 
hebbende irrITTlers, in S'tri jd met de rvetten en gebruiken van ife 
o~lo• · ' · ·· y 

~'Maart en April 1944-,in Zijn f'u21otie vaii 0heitfi~
off'~cier,. ·TI\nr seIDarang gedula., dat .. hem ondergeschikte b1.¢- - : 
gers en mj litai.ren ee.n groep vrouv1en,ten getale van ongeveer· ]5. 
tevore:n reeds door de Japansche bezetti.ngs-at1torj tei,ten ge'.in~ ·: · 
terneerd in de .i.ce.rapen, Semarang-Cost, Gedari_g9.n en B.a.lmaheira'. -te . 
Serr!<:.U'ang in de ka1npen n.u.mme;rs 4 en 6. 'te .Ambarawa en onderge-· ·] 
br"aoht in de bo::rd,sele.n, de Shokoolub 1 de Semarang-club, Hiw_mura 
en Futalfaso ·te Serrtai.rang, tot de ,prostitutie dwongen en verk:r.:a.-eh'ti 
ten, te.r.-Vi jl hi j- 1vist ,alth_ans · redelijkerwijs rnoest vermoeti.eµ.,~cµi.--q 
deze o·orlogsmisdri j-ven bega.an werden of' zoud'en Worden l?egda:~_.;.. ·: j 

' ' omstreeks' 9 Februari 1944,althans in de maand Feb~_ · 
19tf4 in de avonduren in een .a.ls bordeel ir1gericht p~rceel.' .t.e - · 
Semara115 1 6.e Shoko-club ge:l&amd 1 ver~~~'.t--~ 
door haa:r met geWe.la te dv4ingen ·m·et hem buiten echt- V-le.e,t;i-e.~7<-·· 

Ii' '·' 
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~.een,schap te hebben; 
3e beklaagde: - , 

:'; 

a.. op of omstreeks 26 ·Februari 1944,althans in de maand Feb-ruari-.;:. 
i..· •1944,in een perceel,gelegen aan de· Kanarilaan. te sema.rang,·een-.. ~ 

groep vrouweh,te:n getale van ongeveer 35,tevoren reeds doo.r d'e.," 
Japansche bezettings:_autori tei ten g'einterneerd in· de kampe·n Se:~ 
marang Oost<, Gedangan en Halmaheira. te Semarang en de kampen ' 
ntm1_ruers 4 en 6 te .Ambe.rawa, in zi j:ri fu.nctie van waarneniend hei·.;.· 
tan offici~r van Semarang,genoemde vrouwen voor prostiiUtie · 
doen wegvoeren naar 4 voor bordeelen bestemde perceelen te se~ 

-~~h·g.1·'.·_te:rwijl hij wist,althans redelijkeJ::Wijs moest vermoed~n 
dat; al e,althans het meerendeel. dezer vrouwen zich niet vrij-.· 

. willig aan de prosti tutie zouden · geven e·n derhalve dWang op 
"'' haar Zou '·W·orden""~ tgeoef end; 

b.· op of omstreeks 29 ·Februari 194~-,althans in d.e maand Feb~ri· 
1944-,iri de middagur.en,in een als bordeel ingericht perceel te 

~ Semai~ang, de' Shoko--club genaamd·, in zi jn f·unctie van waarri.emend 
heitan-·off'icier een 5-.tal va:n de sub a getl.oemde vrouwen tot 
:pro.sti tti.tie gedwongen door hen ermede te bedreigen dat zi.j oJI·< 

'""'de verschrj_kkelijkste wijze zouden-worden gedood en dat er re.:. 
presailles genomen .wouden warden tegen hun familieleden wanneeI 

" zij bleven weigeren-vrijwilJ_ie; met elke willekeurige J&:Pansche · 
·. be~zoeker ~n genoemde olub vleeschelijke gemeenschap te- hebben;· 

c. op of omstr~eks 29 Februar). J,.944,althans in de rnaand Februarj. 
1944- in de avonduren en 01l plaa.ts als onder sub b ornschi:-even, ·.·.::· 

""vrouwe --....-, verJrracht, door haar met geweld te · dwingen 
met hem~leeschelijke gemeenschap te .hebben; 

d. in of omstreeks de maanden Febru.ari,Maart ell ~l2J>ril 1944 in· zijn 
~'functie van ·-wa.arnemend heitan-officier geduld,dat aan hem o~"'" · 
,dergeschikte burgers en militairen de ender a genoemde vrouwe~1 
ondergebracht. in ·de bordeelen,de_Shoko-club,de Semarang-club, 

~ Hinomaru en F·utaba-So te Serna.rang tot de prosti tutie dwongen: e]] 
verkrachtten, terw-i jl hi j wi.st, althans re deli jkerwi js moest· ver'"" 
moeden, dat' deze ooriogsmisdri jven be·gaan werden of zouden war.-': 

It 'Iden begaan;· , 
-te beklaagde: 1 

in of omstreeks de maanden Febru.ari,Naart en April 1944 in al-
., .. ~ thanS tijd'ens zijn ftmctie van adjudant van den commandant van 

de opleidings·sch:ool van offiCieren te Semarang, geduld,dat' aan · 
hem ondergeschikte burgers en militai::ren,een aEJ.ntal vrouwen ter 
geia·le -van 35,tevoren r.eeds door de Japa:ri..sche bezett·ings-a1lta.,.· 
ri tei ten. geinterneerd in -de kan:ipen Semarang-Oest, Gedanga"n en ·· 
Halmaheira te Semarang en de· kampen nummers 4 en 6 te Ambaraw~: 
tot de-prostitutie dwongen en verlfracht'!;en,terwijl hij v.:i.st,al1 
thans redelijkerwi js mo est vermoeden, aat deze oor,logsrnisdrij--- · 
Ven begaan \"ler<len of zouden ~vorden bee;aan; · 

5e bekl;.:"tagde: ~ - . · 
e.; ~~ de maanden Februari,Turaart en .l\.pril 1944,in;al

thans tijdens zijn fi.mctie· van con·tro.leerend geneesheer o'Ver 
a.e,i.t1 het to·t bordeel besten1de gebou~ van Hot.el Splendid_·,ge1e-f-. 

"'"t:;en aan 1re Genielaan te Semarang 1 t6enp1aals genaamd "Semarang-:: 
clubn ( Sernaran8 Curaboe), later gevestigd in het voormalig- ge"".". :"
bouw .Hotel van Brussel te ·sernarang,tewerk ge~telde vrouwSn.,d·e. 
in genoemd bordeel tot prosti tu.tie gedwongen ondergebrac:Q.te ·g_e: 
interneerde vromven en meisjes slecnt behandeld,door hen vol-
doena.e geneeskundige hulp en rnedicamenten te onthoua.en en hen 
onder · slechte bygienische toestanden te J.s_ten leven; 

b" in of oms·treeks de maanden Februari ,Maart en April 1944 in z;V::p,. 
functie van inspecteerend geneesheer over de,. aan de opleidi~gf 
school voor officieren ·te SemB.ran5· verbonden mili taire art sen, 
geduld., dat voornoem&e e.an Oem ondergeschikte ai"tsen eeil gro·ep ·._ 

..-. ~1:.ouwen .. ~_i;;n ~tale van origeyeer 35,tevoren reeds dear de Japa.~., 
scr1e bezE:ttt11.:;.s-;:i1rtoriteiten gei.nterneerd in d.e 1cam:pen· Semara~ 
Oosi;,Gedane:an en fialmaheira te Semarang en de l(arnp.en nummer~···~}j 
e11 6 ·te ~ii~nbe.rawalondergebracqt in. a.e a)._·~ ... -~_o;r-d~.elen ing_e!·i"cht;E1_;1·:;;i_· 
perceelen genaamd de Shoko-cl1l.b,H1nomaru en.asefunso te. S.ema~~,"~ 
slecht behandelden do.or aan deze groep vrouwen de nooqig~ jne.:g:@., 
sche hulp en medice.menten te onthouden en he11 onder sl-eclp.t;;e_'. ,.; _ _.;.~' 
hygienische toestanden lie"ten leven, te:rvJi jl hi j \"list ,alt-~~S~·.'.:f,~· 
red~li jkerwi js moest vermoeden, dat deze oorlogsmisdri jve-~-: 
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gaan werd,en of' zouden 'tt·orden begaan; 
60 beklaae;dc: •

1 
. £& .. ,. k , d . · . 

a~ ·n o.t 'Oms·vree_ s e maand.en PebrlJ_ari, .Nlaart en April 1944 1 in al ... 
thans tijdens zijn fu.."1c·t10 van controle:ere:nd 8eneesh6er over 
de in het bordeel bestemd. voor Japansche o:fficieren en de daar 
ine.de ,e;elijlr..gestelde Japansche ·our.::;ers te Serna.rang toenmaa.ls · -
~enaa:m.d. de Shoko-club,tet'terk 13estel(le vrow1en,d.e in .genoemd 
oordeel to·t prosti tt.:rt-ie gedwone.en onde.r-gebrachte geinterneerdei . 
vro't1Nen e~ meisjes slecht beha~deld,door hen voldQende g~nee~~ 
Jrundige hulp en medi.oamer1ten te onthouden en hen onder slech-
te l:i,sgienische toe-st.anden te }.fite11 leven; . . . 

b. op_ ti'jd en plaats als ender a omschreven, rrteera.ere der onder · 
suti a eenoemde vr-?uwen en meisjes,waaronder v.rouwe _.. 

~lliili••llilo. vel.~kracht,door 11e!1 met geweld .te dwingen met 
hem buite11 echt vleesch<:lijke gerueenschap te hebb~n; 

7e beklaag<le: 

8'5 · bekl.::..:tagc:.e: 

90 beklei.agde! 
a, 

b. 

' op of omstreeks 23, 24, 25 en 26 Febrvari 194.4, althans in of om-
streeks 'de !P.aand Fe]:>ruari 1944/te Sen1aran.g ·en Ambatawa)meiajeS 
en v:r."Juwen voo::c S?dwongen prostitutie '"'ezsevoerd,althans· ge·-/ ,' 
duld; dat de onde:r zi jn bevelen staande onder.s;esohik:ten, zoow13l' 
Ja.)?E'.nsohe als niet Ja:!_)e.nsche ond.erd.anen of vEeemclelingen in _ 
dienst van·d~ vijan&elijke mogendheid Japan,ee~oew.de vrouwen 
en meisjes vo9r ged\'Vongen prostitutie he\Jb..::n wega;evoerd,door ''. 
uit ellc de:r lrampen Sel!.larang-Oost,Ged.an.gan en fl_alr.caheira te S_e..i1 

r:r.arari_g er_ •t en 6 te .. 4 .. .rnbe.ra~a, vrouwen en me1.s jes te seleoteereu 
dan wel_door zenoemde onde:rgesChikte:n te O.oen selecteeren· en ; 
d_e eldt1S 12itgezod1ite vro12/ien e...""1 meisjes,onder voorwehdsel <lat: 
Zij k.ur.-toor werkzaaml-1ed.e~ voor Q_e Japa.11sche autoriteiten zou-: 
der1 moete11 verri.chten,t-v eg te voe!'en dan v;el te a.oen wejgvoereii ; 
vanu:L t de gcnoemd•3 kau1pe~1 na2.r- een :i;::erceel, e;eleg:e11 aan .de Ke.~-: 
na~ielaan te Semarang,teTll'lijl hij wist Qat genoemde vrouwen 
en ffieisjes voor de prostitu·tie bestec:d viaren en hij.wist,al.:. 1 

thar1s,redelijke:c'1lije _rnoest ve~rnoe6.en,dat alleialthans vele . ,: 
.e:.er wege;evoerde vl.~ouwen en mei2jes niet vrijv11·11~g tot de, ;p~S; 
t:'..tu·tie zouc1e::l overs,aan. en dert,alvis hiertoe gedwongen zouden ' 
viorde~; , , • •• • 
i~ of om~treeks de maanden.Februari,lViaart en April 1944Jin een 
tcrt bard.eel ineericht' perceel,genaamd_--semarang Ooera~ te 1 

Serna.rang vrouw,e llt 'malec,althe.ns meerde:re 
malen, ve:i:·k-.cacht 1 door haar -met geweld te dwingen met hem· bUi ten 
echt vleeschelijkewmemeBnschap te hebben; 
~ 
in o:t;' o_rnst:reeka de mfia:nden Februari, J¥1ae.rt en April 1944, in z-yn 
f1tr1ctie va11 bordeelhoua.e·r van het tot. bordeel gestemd gebouW · 
van·· hotel Splendid gele.eert a;;in de Gen:!.elaan te Seroa±ang,toen~ 
rnaals genaa.md nserrta;i;f!.."lt-club" ( Semara:n_g Cura"::)oe) later gevea
·tigd J.n he"t voormaliee· gebouw Uotel van Brussel. te Semaran_g; 
vro1JY1en en meis~es ten getale van one:eveer 7, tevoren reeds' 
door de (.,T;;t:pansche ·oe~ettings-autorite·iten geinte:rneerd,ge~ 
en tot de :p:rostitutie,do·o:r hen herhaalde.malen te slaan,wan- -_, 
nee:r ·zJ_ j ·11eie;erden bUi te'11 echt vleeschelijke gemeenschap te 
hebben met de het bord.ee'l bez9ekenrle Japanne:rs; 
op tijcl en :plaats als onde-r sv.b. a OI!lscbreven, vrouwe ._._,, t mt. verkracht,door haar met geweld te dWinge~m 
uiten echt vl·eescheli~ke s:emeenscha . ..r te hebbe-n; 

' in'of ornstreeks de maanden P€bruari,Maart en April 1944,in zyn 
functie van bordeelhouder ¥an een tot bordeel bestemd perceel 
te Tjandi Baroe Semarang, toeri.rnaals genaato(l Seiunso, vroUY1en en 
rneisjes ten getale va11 ongeveer ·7, tevbre:n reeds door a.e Japan: 
GC.hB bezet·tings-au.tori tei ten geir1terneerd, gedv1ongen tot a_e , 
prosti t1.1tie, doo1~ hen o .m .n.:et overr1le.at s1:n.::; naa1· een soldaten : 
bordeel te dreie;eYl,W&.!mee:r zij vv:eigerden buite11 echt vleesche~ 
lijke geneenscha_p te hebC-.2.:1 rnet de het bordeel bezoekende' 'Ja::""-_; 

. . . 
' ' lle bekJ_0_a5de: , · · · : 

a., ·in-of omstreeks de ma_ariQ.en Februari,:M~art en April 1~44,.~~~ 
iu__"lctie van Ootdeelhouder van e~n t5):t'.. bordeel best;~ma. v:oor~~:o."':J 
lig Chineesch hotel aarr Belal<_an,g Keoon,e;elegen achi;er..'het · .. : : 

· hote·l,-.'. 
''>.": 
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b. 

II. 

IV. 

v. 

:1 • 

b~ot.el du ~a:illon te Semarang t:oenmaals gene,amd Hinomaru, vroµ~ 
we13. ,en meisJes ten get&1 .. le van ongeveer 11 ge·d~vor.ie:en tpt de :i?.e 
prcfatit1irtie· .·aoo-r o ~rn.hen te dreieen met represailles tegen ·hun 
in de interneeringskampen e.chterg6bleve!l fctmilj_eleden,Nanneer · 
zij \V~igerO.en buite:n echt 11leeschelijke s;emeenschap te hebben. 
met de het bordeel be-z6ekencic Japci,nners; · 
op ·ti jCI. e:!'l plaats als o:'.:lder sub a omsChreven, vrome •••• 
-. verkre.ch·t, door haar ::net ,geweld te dwinc;en met he'm bui ten 
ecE"l!" vleescheli jke 3erueensc'e~]? te hebben; . , 

-~'de rnaand,en ~ebruari,lv1aart en !.~ril 1944,in zyn 
f unc·tie van bordeelhou<1er vane en tot bordeel bestemd i::-erceel 
·te S'.?:filcl..rafii:,, toenmaals de Sho1<o-clt:tb genaamd, '\.rrouwen en .. meisjes 
te11 getale van ortgeveer e, te•1oren reeds door a.e J~pa~stme be
zet'·f:ines-e.ut"O:ti tei teiJ eeinternee;rd, gedwo:µe;en tot de prosti tu
tic.1doo1" o.rr!~hen te tlxeir.;en met overpls.atsine; naar een borde~l 
bes·temd VOC.!:" Jape,h:sChe SO·ldaten,alwaar zj"j het veel slechte!:' 
zou.de~ hebben 1 indien zij weizerden bUiten echt vleeschelijke 
gcnieensct>..ap ·t-e .hebben met de' het· bordeel b·ezoeke.!lde Japanners;·, 

. 'Nelke ver1crachtingen,weevoering, voor geillVongen p.iosti tutie, 7 · 
dv1ang tot ,v.t:ostitutie en slechtc behande'ling 1 z1uaar lichamelijk 
en geest.s;l1 j~ lijclen. -.;ran al ls, althan:s ve1e der genoeni.de vrou·-
wen en meisjes heeft veroorzaakt; 

·welke jleiten voorzien en s·trafbaar gesteld zijn bij art,4 en· 
vol~e:n.de ve.~1 de Ordor..nantie ·st;rafrecht Oorlogsmisdri jven Stbl .. 
J.940 No.45; 
Gelet op het ~xploit van 'oeteekening el'l ·da[:_;vaarding van den 
6en Jan1;.ari 1948,waarbij beklaae;den zijn opge1~oepen om op b~n· 
da5,den 26en Janua.ri 1948 des voormiddaes te 8~·30 ure ter te
recl1tzi t"t:ing van den Temporair"en Kri jgsraa.d te Batavia, zi tting 
houd.er1d-e in het gebouw van het Hoosgerechtshof van· NederlandSCl 
Indie,gele-gen a.an het Waterloo-:plein Cost No.l te verschijnen; 
Gelet op de _vordeTing va..n den Auditeur I:hilitair voorgelezen en 
da~rria-aan Qen Tempor?iren lC:rijgsraad overgelegd,daartoe strek· 
kende,dat de Temporaire Krijgsraad voornoemd,de beklaagden: 

· zal schuldig verkla:ren a.an het gor logsmis
dri jf ~verkrachting" en hem des'lege zal veroordeelen tot een 
g~vangenisstraf voor.den duur van vijf jaren; ' 

• .-.-., zal schuldig verkla.ren aan de oorJ.ogs.m.isdrijven 
~-van meisjes of vromen vo0r gedt'fone;en prostit.uti..e-u 
en nhet dwingen i11'tt _prosti tutie!~-en nverkrachting" en hem des-
•'le e za;;;J_llilviileriiloordeelen tot de dooO.straf; · 

llO •••,J .za.1 schuldig verkla.ren aan het oorlogsmis .... 
ijf "'Wegvoeren van !r.eisjes af· vro.uwen voor gedwongen prosti.

tutie.,.tJ.et dwingen tot prosti tu1;ie" en hen: desweee zal veroor-
d0eJ.en t:ot een geVa'rl-Genis~t:raf voor den du~r" van tie.n jaren; 
.-.-., zal schuldi5 verklare.n e.an het oorlogsmisdri j:f 
~ndeling Van ,geV'angenen" en hem deswege .zal veroor· 
~~gevangenisstre.f .voo:r ·den duur va·n tien jaren; 
...--,zal scl1i.1ldig verklaren.s.an de oorlogsmisdrij
ven "slechte behandeling van gevangenen" en "verkrachting" en 
hetn deswege zal veroordeelen tot een eeva!lgeni.sstraf voor den 
duur van t-wintig jaren; . , . 

VII. , ze.l schuldig verklaren &an het oorlcgs!!lisd·riJf 
~·\f:eirvoe:ren van -rrieis ies e'!!. v:rouwen voo:r gedvrasgen pro.stitutien 

• 

XIJ ~ 

. .., .. - ~ - -
en hew. dest'leee z;.;.l veroordeelerr tot een gevangeY!isstra:f voor. 
cren d~ttr -'ii'a:11 twee jaren; 
~,zal schuldig \rerklaren aan di;; 00rlogsrr:isdrijven 
~n tot proDtitutiett en °·vcrkracbtint::u en hem deswege 
?..al ve:::-Oordeelen tot de doodstra::f; · · 

!Jte t£•ri?JZ~!1 tt z;~~o~~~'~!-~±~u v:~lc~;e~e::~:u~e ~a ~0~!~~~~~=~f!~j> 
·~·ot e:e11 ~:eVi).nee~isst1-.;..1.f ·vr;or Qe:i d;1u:r van vi jf jai~en; , .. 

zal s~1ldi5 verklaren aen de oorl0Esre1sdr1Jven 
t e w1ngen tot prosti tutien en nverkrac t.itingtt en hem deswee:e 
zal veroc>rdeeler: tot ee.n 3evan,g,enisstraf. voor den duut van ·.· 
~1t1ir.1.tig je.re~; · 

, zal sch·.:i.l.dit; vex·lrliren aan het 001~1ogsmisdrij.f 
11 het d•1>.1ingen 0ot _prost;itutie" en het'l deswee;~ .. ~e-~ i:-eroo:rdeelen 
·Lot.· eeµ ~eva2:Zeniss·traf voor d.en O.ti.u:~ van v1.)T Ji.?.ren; · . · 

VIII1 ' 
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VIII. •1117•11111••• zal vr'l js.i;>reken van het hem ten laste gelegde; 
Ove:rweflende,daii ter terechtzitting zijn voo:rgelezen en a.an be• 
klaagden zijn ¥oorgehouden de met eede gesterkte verklaringen·~ 
van de navolgende getuigen,die in hoo:fdzaak hebben medegedeeld 

Amb'arawa 4 

Semarang 

<1&'t'.''1lj geinte:rneerd was ~n Ambarawakamp 4,waar mej. 
commandante ,was,toen op 25 Pebruari 1944 alle VroUNen en meis~ 
Si!·~. tusseli~n ·"l.Qo en 26 jaar ·bevel kregen om op het kantoor te 
verschijnen; 
dat men-niet begreep w~t er van· gedaCht-·moest worden,doch ·ve::b
moed ~·1erdtdat het een :t'egistfr'atie betro:f; 
dat e<;>n Japansch Officier Op Jiet kantoor V:t"!l.gen stelde en· de 
"IJrouwen keurde !net zi jn oogen; 
dat zij den volgenden dag bevel kreeg om haar koffer te pakke~ 
e.n zich gereed te m:aken voor vertrek,evenals andere me1sjes,d1 
op een lijst stonden; . 
dat zij in- een autobus is vertrokken en via ~en ander kamp te 
AmOarawa 1 waar odk meisjes· werden opgehaald,-naex Serna.rang is·~ 
braCht; · • 
dat Bi~ haar nog niet was verteld waarvoor dit gesohiedde,doob 
ve.rrnoed V'lerd dat men naar een ander kamp ging om zwaar we~k 1;e
ver1"'ichten; 

c1J.raboe. dat zi j in Hotel S;ple:nO.id. ·is terecht gekomen,waar eenige 
meisjes die o:p onderzoek waren. u.itgegaan een_ ondE!rzoekkamer en 
doozen voo:i.:-bel1oedsrniddelen badden ontdelct,waa.i·uit zij de oon
cJ.u.:si_e heeft eetrokken in een bordeel te zi jn ondergebr_a.cht; 

. dat. ZijWeigerden een a:parte kamer te· betrekken,dooh zulks niet 
hielp, omdat ze met .slaan en stompen tot. verh~izen werden ge-· 
dwongen; · 
d·at haar beurt tenslotte "k:Wam en zi j door misb.an<1eling werd 
ovel:\')'eldigd; 

Lop een 

'dat twee rneis jes hebben gepoo13d te ontsnappen 1 doch werden op·
e;e'\~at en teruggg:b:racht; 
dst ell('B W'eek dokters inspectie' was,uitgevoerdLo:P een omgeke<j!r 
de kacrt gelegde,vuile ma.tras; . 
~t e;m meisje zelfmoord heeft Willen :plef!jell door teveel kini~ 
ne te si.ildfen en mevr. half' krankz'.lll..'Tlig is geworden en 
naar het Ambarawakamp terug is gezonde~; 
dat zij op 1 April 1944- zi jn overgeb:r:acht naar upen~.rion van 
:Brues:ei~'.,?~veneene _een bordeel,'<velke gelegenheid op 26 April . 
d~a-~v9is geslOt'B:if;waar.fl.Et zij op 9 1t::ei 1944 naar het Kota Paris: 
katl.P te Btliten~org zijn ,scb!"e.cht; 
dat z:L-j·-als .bordeelbe.zen kent: 1 en~ , 
ll,9t haa:i;:" lot~nooten zijq: l\1ej.... . j, liiev:r.-
--; Mevr. , llleJ.-, Mej.-
__.; Me.j.. Thlej.- !i, Mej.;z·· 

" MeJ. Ii!ej. iii , Mej, · 
• , IIIej. '· Mej.= 5 , . " 
Me j , Me J. S - Ii .liiilJ. 
~en!11ej. . · 

4at op 23·ffi,bruari 1944 3 of "4 Ja:panners jn he~ kamp kWamen" 
(Ambaravm 6) en alle dames tusschen 17 en 28 Jaar lieten aan~ 
treden; _ 
dat £1.e do.mes op schaarrrtelooee wijze van top tot teen werden 
"be1ceK:e~n op vraeren moesten antwoora.en,waarna op een lijs"t 
achter de naroen ~en teeken werd geplaatst; 
dat men ongerust ~1erd en de Japanners vroeg v1aarvoor dit all.ear· 
diende··1t-\'&a~p het ootw:Jord luidde,dat de dames zich niet onge
rust 'behoefden te maken,dat haar of hoo niets zou overkomen en 
da«t er aJ.leen eenigen werden uitgezocht om buiten op kantoren 
·~e ·sS:·a,n V'i'erken;. · . 
-Cta:t z1lll<.:S· aan de kampletdste:r desgevraagd is medeged,eeld; 
dat op 26 Febrimri d.a.v,de !,r;apanne:rs weer lcv~a.men en 1;0 dam~~ 
apriepen,\\le.arvan e:r 9 lnll(amen omd.e.t een ziek was; 

·• i±at'-di_.e 9 ~Rmes waren: tv1ee.~, 
me~~ , 1~ 1zr • J fj 13 en getUijle ~el t; . '· ~ J t l t c&. · !:ll'.:!. l\'e!:\ .aangezega. -i;e :_pa{Ken c:r! (~e:... rarr:;:r- e ver .... a en; 

dat da. vrout'fen· · 
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Q_c::t d.e v-ro1..i..111.en in het lrar!lp in opstanc1 ]rNamen en prot_esteerd~n,:· 
doch zulh:s n:Let baatte; 
dat a.e JaIJRnners boos werden, b"egonnen ui·t te varen, dreigden ;net 
te zullen scf1ieten en de· 1J.itge\cozen mei.Sjes tenslotte met ge..; 
v:el;.1 ii1 een gereeclstaande au.tobu.s hebben gegooid; 
•1,~ft zij''''"=""nada:t in een ander l~amp in Ambarawa nag me'.!-.:Sjes wa
rcn ope;eh;;i.ald. - na&.r de I(ienarielaan te SemaI·ane; zi jn' (;VE::r,-ge
bracht 11vaa1- zij op last vcm Tu'Iajoor een in het Japansch 
eestel(l gescli..rif'·t,~".re.arvan de inhot1.d n_:i_ei; vl'crd rr!el'leged.eeld,moes
te11 011de:r:·teelrenen;· 
dat in de trenarielaan e_en gr6ot aanta.l vro-uwen aanwezig was uit 
andere kau1pen,die evenci.ls zi j e;edv'longen wctren benevens een aan ... 
tal vrijv-1illigStersi 
dat onder leia.ing Van de vrouwen en meisjes ender de bor-
deel-bazen v~el'den verdeelllj 
da~ getuige samen .. m~.e~t~::== , 

zi.jn uitgezocht en. niae.r bet bo~!!'el JiFutabasji" ZJ..Jn overge-
. ' /.' brach·t \/.lao::r.· ieder een aparte lramer werd. toegev-1ezen; 

dat hun eeni~e dage:h later werd medegea.eeld, dat zi j Japanners 
moes·ten on·tirangen om vle~schelijk~· gerr.eenschap met hen te heb..;, 
ben; . 
dat zij a.llen Vieigerde,n,doch de Japanllers waaronder -,hen 
ul. tlachten en zeiden dat het to ch zou gebeuren; 1 

dat op den lsten Il'IEl.art 1944 ell\ 2 Japanners 'k.Wamen,we:vkzaam bij. 
c1en Rac1d vah c.Tustit;,:i..e,~ en - c;eheeten,tezamen met 
4 ·andere Je.pctnners.; 
a.at i·eder een meis~ei b~e_t:palcte en in hc1ar .ka1ne:r sle1rrd:e; 
dater een verschrikkeliJk toneel·volgde; · · 
tlat meisjes jfi,lden en Zich verzetten; 
dat ti _.- haar,getuiee,heeft genomen; 
a.at hij 11a.ar na een worsteling van een half uur in bed heeft. 
wete11 te kri jg.en en met. geweld:· b.eeft ontmaagd; 
a.at .zij tevoren nimmer vleeschrilijke gem.eenschap had gehad; 
dat hetzeJ.fde met de andere ·meis jes is 3ebeurd; . 
dat Mevr ee.:ri zenuwtoeve.l lrreec en later naar een krar..k-
zinnigenu-es·ticht te overgebracht; . · · -
clat ~liej.iiiiiiiiilllli,die e~"""'i..~e .. nsche moeder had,ee11ige dagen 
~i:-ter op 9rond ?-aarvan Uit het bordee~ .is.ontsl~gen· .dat zij ns. 

· a.ien dag in het gewone bordeelJ.even Zl.Jn ingescna·kei.d ep. pe~ ... 
nacht 3 ·tot 4 Japanners moesten ontvangen. die hen dwongen tm 
vleeschelijlce gemeenschap; dat dit tot eind April 1944 ·heef't 
geduura.,omdat toen het bordeel werd gesloten· dat de hygieni
sche t·0e·sta11den slecht wareri.; dat-·"er O:rn.vdia:o~de voorbehoeds
e~ op.~Sru7·~tings!niddelen waren;_ dai· ·e~ ... ee~st g~~l.{.~rigatoi;..~aEi1; 
dtff d:±~iJls zoo'.n geweld we:r;_~gebrui}'t,dat ziJ d~en·lang..,J);l~t\·. 
goe'd: kori ·1oope:r;i;·.q_gt .. 9-e' mei~mmer,...hg~_f.t lastig. ge--' 
va:~:l-en,dovch na~! zij_ f?eho~rd fie~~t,~ z~Cn--.~itaak_ als.:-~e1i. ·. 
lf'~1.·rst e'?c1roe~j da~, zi J zwaP-e;er i'.'§ ge~~rden, dq_,,cµ een m:i;3)fraam 
heeft'.~E?eh~·~;,...,_ de:_t· .w~. vrout1yp. _,ge~-~.a~htszl_ekten l:I.Wbben opgelo.~n;; 
da"e° Zl J ~ldh + 10 q_agen krarikZllll12g heeft ,B;ehouden en dat --. 
~ he.<:-l.r to"ei1 heeft· gedrt;igd haar naar een soldaten bordeel t~ 
zU.llen · zend.en,Waar zi j 15 man :per dag zou mo et en ontvangen,,in~ 
dien zij d_ooi'gi~g met Weigeren bezoekers te ontvan'gen; 

dat op 23 Febrtiari 19t~4 2 JaJ?ansche mili tairen en 6 burger Ja.
.Panners in het kamp Ambarawa 4 kwamen,waa.r zij geinterneerd·wa:: 
en alle vroU#en van 17 tot 28 jaar 01) het kantoor lieten komenj 
da·t alJ.en 'l'terd.en _geregistreerd (nwnn1er, leefti jd, gehuwd,.ongeh~.rl. 
eventueeJ. aante..l kina.eren); dat 2 van D.ie Japanners . · 
en- waren; dat 'de commandante l\'Iej · op 26 F.ebr'u~ 
ari a.an 9 dames n .. l . .Mevr. , Mevr. . , · ~~;_._j;I · 

, '· ,~,a ~ 
1 en getuie;e opdrach~ gereSd te make·n · 

voor ver·trelc; a.at zi j naar SeJ.Il8.rang· werden gebracht te.zamen: -ID:et. 
u1eisjes 11it een ander Ambarawa-karn_P; dat ze te Semarang een · : 
stuk n1oesten teek~nen van on~e]fenden -~inhoud; .. d.1:'l-~ door ~.qw.en'. ; 
v1as ~~_vr~a~d wat _in·~~\. gesc£µ"1!,! .. sto::-§.,~docp. ... zt~ werde_~·:>.~t~e.~>~:;/ 
sn{l.uwd; da.t er ongeveer~ i/Touwen over 4 Japanners wetd.~.\1 .. '.NeJ:?~ 
aeeld; dat· zij met 9. andere dames door is uitge~O,il'.f)'J!' :1 
en naar een oud Chineesch gebouw aan Kebon Bl_§Lkang is ge0r~.qqP:1! 

waar. .'.·:·! 
. ' 
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1· 
waar iedere dam~ een eigen kamer kreeg; da~.op 27.Februari 194~ 
2 gehuwde dames blJ 1 • op Y..antoo:r werden geroepen en. na: 
terugkeer modedeeld~n dat de vrouwen waren aangewezen om als 
bijslaap van Japanners te dienen en dat op 1 l\laart 1944 het bor 
deel zou worden geope~d; da.t zij op dien dag; 'savonds,op lafft 
Vi.'tn · een be·schonken Japanner genaamd - naar. haar '. 
kamer -hee;ft 'm0eten brer1gen,waa:r zij heeft moeten toeStaan1dat .. 
dBZe man haar or.itmaaglie; dat z.ij getra:C'ht heeft. hem van zich af" 
te dtvien,doch aoo! hem gedwongen Vferd; dat Zij Z·iCh niet durfde 
te verzetten; l:t.~t-·~ deze bijslaap har9.r veel pi jn heeft veroor .. 
zaakt; do:~ zij si:ndsdien iedere. a;v;Ond drie Jap?.nners heett moe
ten ontvar1gen; az~t er ·elke' week eeri, zeer op:pervlakkige doktera"'· 

~~~~Ij~1:n w~~~ ~~~~(7-~~~-e~at 2 zi j ~.~.,2.!e~:;!t!~!~; z~:~g~;~~;e·ek 
bleek <lat zij een geslachtszielcte }<ad; dat zij met den Japanner. 
-- geconfronteerd,.dezen herken.d heeft als aen door 
he.ar bedoelden - · ;.1- • ;... • • _.,.", 

I. 
ge~uige verklaart om:trent het uit ~oeken en wegvoeren van de 
vrouv1en uit Ambarav1a 6 kamp en wa:t .in Kanarielaan hee:ft plaats 
sehad ongeveer hetzelfde als getu).ge daaraan toe-
voegende, dat · een der Japannars nog heeft s;ezegd, dat · f&.J · wel 
wist wat de- -vroUNen dachten dat er met de ·meisjes gebeuren zou,.· 
ruaar dt.~t de Ja:panners niet zoo boesoek waren ala de bl.:inda)Sj 
dat in Kanarielaan op last van de Vrouwen werden verdeeld 
over de verschillende bordeelen',; da't zi';l met ·· 

• ?tlevr"C' met een kind en'hai;:.r zuster na!;~t of'f'i.
~ierenbbrdeei,d6 Shokoclub is overgebracht,waar ieder een apar-
te kamer kreeg; dat hun op 29 Februari ·door . ·werd medege-
deeld,de.t zi j de keus hadden Zich te leenen tot het bordeelle.-. 
vent<o;t' de dQOd in te gaan; a.at• zi j, haar zuste:i;, Mevr. . 
•• ., C en ._..... te kennen e;•ven den dood 
te verkiczen; dat z;ij toen o:nder hanO.en zij:r... genomen, zijn be
d:reigd en hae.r is toegezegd dat haar of hun ou6.ers .het zouden 
moeten onUgelden; dat zij. bleven weigeren; dat zij allen door· 
dokter ...-ii&. zijn gek~u.r~ 1 s vonds alle dames bijeen 
zaten 'mi~ ..... ; ~' , en drie : 
ar..dere Jananners; dat op een sein van- iedere Japanner eenj 
meisje ·oeetgree:P- e:n meenam naar l",,aar Kamer'; dat zi·j aan :-. : a 1 was t.oegeV'rezen,die haar na een lang:e vechtpartij met ge- . 
~"leld he:eft ontffiaagd; dat zij zioh daarna versuft ·en zenuwov:er.:.. 
spa:r.:nen,_y9;,;;lde; d~1: de ande:ren e\ren.eens me·!; gewe1:d t·ot h~~ ·h~b-. 
ben van vleesoheli.Jke gemeenscha,:p· waren gedV1oneen; dat Zl.J z~oh. 
eenmaaJ. per avond met. een Japanner moest a:fzonderen; dat de. Sb:o· 
ko-clu.o op 25 April 1944 :ge,sloten is en al.le vro.1H1en op 9 Mei . 
d.a.v~naa:r" het Kota J?2riskamp te BtUtenzorg zijn'overgebraoht; 
de.t de !1yeie'ne en d.e e;ene.~~sk.unaige behandeling slecht waren. 

· ( onvoldoertde voorbehoeds..;...-·en ontsm·e .. 14.'ting,S,&Jliddelen); . ' · · 
..f - dat de bordeelbaas,•SJ ii heette eti.'.haa1·· eens heeft g'edr~igd· ~-, 

toen zi j weer weige~de - dat zi j en haar zus·t;er naar een so.lda:
'tenbordeel zoua.en ll'Jorden gezonden waar ze- het veel slech~ ,.,_ 

zouden hebben'; dat zelf nimmer met een der· vrowve.n den::·· 

Aill3P RJ>.V/./4_ 6 • 
( Sokoc 111b) 

~ijslaap heeft :ui·tge6efend; d8.t V'S!l de v:rotl?ien Ui t an(tEfre ,bor~ ·; 
deelen er ellicelen geslachtsziek zijn seworden zooa.ls ! 

~i dat' haar zuster~oor. dokter - is ontmaagd; _,. 
oat - op den eersten avond !levr. kreeg t<:rege.- . 
wezen; dat Jllevr, • ] · later haar vertelde dat - hfiai 
11ii;ts !ic;d .godaan en h1iay had m0degedee1d,dat hij tot de wer:vi_ng·. 
van d'3 rne:'i.sjes in de ka.rnpen was gedwongen door 1f..ajoor .-~di~ .. 
toen hi· j ) ~eweiger~~nst van getnaa~ had; ~· , 
dert - volgens Mev:r .. ~ - het verschrikke~l.Jk.:.{,,f:'; 

. vond 1 a vrol..W'fen tot het bordeelleven w~fden ~d'!_ongen, doch. ·~'; 
hij nie-t;a anders had lrunneil doen clan !!an de bev~le;; te gehO(l~' 
zamen; dat steeds erg gttS'Chikt W'<\S en nimme1: ·met een 

·vrouw in de Shoko-club vleeschelijk~n~chap heeft geha~; 
"dat .zij n1eerl.l'.IBl.l€n hee:ft gezie:n,dat, ~n het ·kei.ntoor op-
drachten van l;;:reeg; 

e;etvie;e verkle.;;;>.:rt hetzelfO.e als h<?.ar .zttstex: 
.... 
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voe~, era<:in toe, dci.t. zi~door".f~o-~cter 
rr!C"':ae;:rt1n"" i;:;i)n ·11:orstell.!1£ "1Va<::.rdocr zij 
]J"tic{ ...... <. n 1 J ' ., k~ , t ,..., ""'" ... _, e e_ .enoe \as serH<3. ~ ... ; , ... a - . ' ' W, _sen· ,!:.atc!r 

A:·1fbctrc.r1Na 4. ,~iiiilill 
zuster hel:iben on.tn1&.8gd; 

aa.lmaheira. 

dat 211 J leidster 'tlaS va;.:. he·;; interneerint;s1-:arnp AmOetawa 4; a.Si 
op· 24 .FebrueI·i 194t~, 8 Ja:pan_11e2~s _in ·het l{amp kv1smen (het kamp 
~tond ·tc·orr ~O['. onder ~nheemsche leidin.g) en alle vrouwen en meis· 
Jer:; vo.n 18 tot 28 ja.ai: opriepe11 ter .registra:tie verband met 
01' lcarrtor-eri te vei'richten werkzaei!t!heden; da·t op 26 :;1ebruari 1944 
t.11ecr 3 Japan..l1ers kwe..men en ee:-1 lijst met n.::irnen van 'VTOUWen en 
1n0is jes ..,,.a~1~1. b.aaJ.,~ gaven -me·t .. last deze dames op t e drae;en binµen 
eer1 hEilJ. lll..1!' .gereet1 te staan QI11· m~.f? te zaan;daar ze op kantoor 
n1oester1 e;aan 11~erken; da·t dit wer·d ge\'Veig:e1~d.; d~Lt de moeders en 
e»ndere .,_f.;1n1ili.~le:den werden r:;eroep-en en bet J:1eele }::am:v werd geala 
me~rt1 om te prcrtesteeren; d8.t 2 rneis j·es afvielen on1 gezondheids_ ... 
req.er:ie!l; d:;ct (J_e Japanners belOofc1en de moede:t·s zoo vlU!: mogelijk 
te late:r1 volsen; _Qat er, aangez7;en er geen Japc·:113che lcaropcomrnan-/,' 
lla:!lt v~ds en de :ndo':1enische comms.ndan·e nicrt geroet>en mocht v1or
O.on, z:i j e:n. f}et geheele ka111p zond.er eenie;e best~ller!::ing, steun of 
hulp 1va~e~; dat de me.is jes {)nder b.ei.rig :r;iX.ctest '\f.t?.h het heele sa
taengestr\;omd.e 1ffiEJp tenslotte zij::1 Vert:ro1'..ken;dat, 1omc\e,t alle meis• 
jcs t1itgezonde:::·d t?<i·ee niet van het be.r-ac~1tige. t;;lpen waren, zi.j 
eerder gerLeigd v1as aan d.e verzekerj.r1$ 1tan de Jape.nncrs ~eloof te 
hecl'1ten; d;s,t a.e narnen -v?':n de meisjes war~n: me.vr , 

!:!CV'.)'. ,-- J 2•-t_)__·a•·A."" ·1 1944' ... _ , , .- _ ; ~ ein · .... z.iX'1 , 'e·en Av-
lonel van het' Hoo:fdl<wartier dese;ev:roagd n:Let op de hoogte bleek 
·te zi jn van h-et ·voorgevaller1e met de meisjcs; .da.t zi j na. den oor· 
.l:oe (September 1945.) van mevr bericht'.?theeft ti:ekregen . 
·dat de meisjes voor oneerbare doeleinden waren gebruilrt; - .. .,, - -·-· ,,,· ,' , .. . ~ ·~~~ . ~ . 
dat omstr0eks 20 Februe.ri 1944 eeni5e J'apanners in het Halmahei.
reJ:ramp,ivaa:r zij geinternee.rd was,kWamen en. eer1 groot aantal vrdu~ 
wen en meisjes op het kantoor ontboden;dat - zooals haar late;r 
bleek - Q,aarbij was; dat naar lee:ftijd en staat werd 
ge·vraae;Ct en mi;.n va:n top tot te.~ WJ;t,rd b;akeken; d.at~.zij.Jlil:its be-. 
greep waarvo<)r het -:Cliende; dat eeni"ge dagen later dezelfde J'apan6 

ner·.s weer fil:vamen en .baar en een aantal andere mej . .sjes opriepen;.' 
da~ tj.j aan bate' kam~leidster heeft gev.!'aa&d wat di~ te beteeke
nen :J.aO.jd.och' deze het niet \Yist; dat ze haar koffer moest, pakken 
e~ moest T-eegaan ow - naar een Japanner zeide - voor korten tijd 
jn een ieat-eutrant te bedienen; dat zij met 7 andexen in een bus. 
j,s gebra.ch·~ naar een groot huis in 'I·jandi,waar dienzelfden aag 
nog andere v:i:-011we11 en ;r,eisjes uit »-:e~m:pen te Semccrane; en Ji .. mbaraWa 
l'\1e1·c1011 aanse'ora.cht: {in ·totaal 50 a 60); dat er 5. Ja anners d·aar 
me.i.sjes tU.tzoci1tenj dat ~(_)rdeelbaze.n - en . da.#3.:t' .. 
l:'·i j 1~aren en ock ·f!.Iajoor ~; da-t zij ee;n in de· <3.:pansc e ta.al. 
geS"telde ·.,rerk;laring mo.est teel~enen zonder da.t b..aar de inhoud ·\~ere 
i:i.itgcletfdi dat toen 'zlj naar dien i:t1houd V!:'oGg;h&ctr is toege- .. 
sne.uwd teeken tnaar11

; dat zij tezamen rnet 3 meisjes en 6 :v:rouwe.n 
naar een bordeel nchter hotel du. Pav.illon is ge'oracht ,waarv:an 

- de. bordeelbaas 11Vas; _dat iedere dame een apa!"te k:amer 
k:l·eeg; dat -desge1rrae.5d ·heef·L gezeg9-~ d,at ze in een ·b_o'.r
deel wctren o:J.dergebrach·t- om met Japanners vleeschelijke geme.en .. 
sch.op te 11eb.ben e~'l dat - indien z.e zcl.:tden weieeren - de st,::;eng .. 
ste . .m,.aBtregslen t egen t1un.Jan1~lieled.er1 zou,p.en V'fO,Iden genornen; 
a~rt fil-) .;}...lt<?.art 194': het bor:d.ee:l 1ne~·~l""ie;telO.;.,.,,t'le.t zij bevel 
k.reeg eeri. bl.l'r·ge:t J-apanneY .ge:naamd ~ naa1~ l1Udr kao::er:. mee 
te ner.een; O.a-r. • . ha£.r na eeYI vec'.h'tpartij,waarbij zij hem 
tre,pte, sloeg en krabde heeft uit:gekleed en r.a.ar 11eeft overrn~.n.d;, 
dat 2ij zich c1oor ver!l:oeidhe.id r1.i~-1; meer lron verzette:n; da:t .r.$iJ 
te·vcren rrirnmer geslachtsgerr:ee~:t. een men had gehad; da~ 
zij haar menstr2atie had,doch~ zeide 1 dat h.ij dat niet 
erg vend; dat zJ.j d.aarnq 3· Japanners per nacht of een dell: gehee ... ; 
len nacht moeiij;,, o)l.tvangen; dat zi j na 8 dagen ziek is geword.e.n; · 
d.och na 5 ~eken weer· is moeten boginhen;, dat Zij steeds· weig;er;d.J?, 
doch tellrens werd gedwongen; ·dat,.... · . en.,. 
tlllJll. 1 · met geweld hebben ontn~d; dat zij . · 
ge,en.,.,licharneli"jke nadeelen van Q.eze e;edwongen p~o;;tit:l'ttie •he·e.ft 
overe;€ho120.en; -

Fdi'lmahei'ra ·: ... -:. 



-semar.e.!lf'. 
Curabae 

' . 
dat 2!.J e;einterne'erd was 111 Ralmaheiraka.1upt. toen op 23 Pebruci.ri 
1544 de v:rot1j'.Jen en mE:iSjes tusschen 18 'en 25 'jam- doo::t de Jap!!in
ners:.. Zijn opge;roepen erf ond.ervraagd werden; dat op 26 Feb:ru.ari 
1944 ·JI '7 ' 

1 ! (-)· -. ;_ , ¥, 1zz r ·, . .,.ilillliiiieit 
, ge·tui£;:e zijn meegenomen en ,S"etri:.cb:t naar de Ke.:r.arie-

.'.L3:_i:tp -te' Se:r:1£1rang; da,t seen vrijwilli,esters zijn meeeegaan,- dat 
d&<.1.T (Rtth&rielaci.ni dq bo:rdeelhottders d,e vrov~amen tri.tkiez{:n; 
dat zij daar gezien'heeft de'bordeelhouders~ en 
en , een officier van hoqge rang; dat zi j door 
kozen Sal!len met·-, r 7 

.; 

~. • benevens eenige vry-
'flilligsters; d<:'.t zij in het bordeel iedC:r een apa.rte kamer kre- · 
sen; dat; in den nacht van 26 op 27 Februari t?nlrele d....'Y'Onken .Japan
ners bihtie!lgedrangen zijn en, en hebben Ver- ,. 
lr:ra.cht; ds.t op 1 I'da<.:ut de officieele opening \v8.s en, E'.lle-eisje· .. ~· 
·..verc1en ge(l_wong<::!l .;apanners te ontvangen, hetgeen ::net veohtparti: · .·. 
e;:i gepaard ging; a.at zi j op 3/ 4 IvJaart i,;s verkracht door · 
(kapitein), d_ie haa.r Wist te overmanne~M.9:at he:t .-2l:_·.?-e vorige. a.aw. 
gen aan a.":lde:!:'er,. niet we.s gelukt; da.t ~ haar',polS: 
heeft doo1~gesned.en. e11 samen rnet -. Voornoemd: . 
is gevlv.c1T~,dach dienzelfden avond weer is gepalrt; dat.-_ .d~· 
meisjes oak sloeg als zij weigerden roannen te ontvaneen; dat zij 
ora die i·eden eenige ma.!ten door is geslac;en·r "' ~ 

Ambarawa· 6. ••••ill'• .,... · 
dat zi.j"in .Dect::fuber 194.2 in Ambaraw.ei 6 is e;ei:r1terri.e~ra,waar zij 
tot 26 -Febrl1a:ri 1944 is gebleven; dt:i.t zij 011 dien datum door' de 
Jape.nners uit 11et karnp is 1:Sehaalcl ·t;ezarr1~r1 rriet S an.dere meisjes; . 
dat; op 20 .:!!1ebrn.&ri 1944 5 Japa'.nne'n3 h"'Warnen,1-va~ro:nO.~r Luitenant 
~(VII) ,die alle meisjes tussc.hen 18 en 20 jaar ontboden ~en 
lfiii""rl·vf'a13en stel9.en om·t;r'ent leeft.ijd en si;aat; a.at de ka.mpleidst·er 

Shoko-cJ~ub. 

• 

rnevr. op haar vraag of deze meisjes voor bordeelen be-
s·temd waren,ten an·t;-rloord. k:feeg,dat de Japanners niet zoo gemeen 
~'aren en dat de Nederle.nds(;he vrouwen slecht, wa:x·e:t1 aan zoo iets 
t;e derikeBj dat zi j eenige dagen later we· er kWatnen) do ch toep· even
min mededeelden v1elke bedoe line;eri ze had.den; ctu.t zi j op 2 6 Febru"'" 
ari 1944 per.autobus naar Seffiarang is overgebracht in een gr9ot. 
gebo.uw ,1iv;?1,;:1.r ze + 40 vrouwen aantrof; da.t daar de vrouvven d.oor 11a"."-
joor . \•JerderJ gesorte.erd en baar 1.>verd gelast bi j 8. anderen t-e-.: 
(;;Mn -StB..alltOID vervolgens naa:r de Sfloko-cll:tb' te Worden gebraoht; ,:
dat lllllllI ( ) hun ieder een kamer aanwees;dat zij tevoren 
een geo:TUil~_te verJi:la:rins _m·et een haar niet bekend.e, 10oc.h bekend ,ge:~ 
:r-2.ak'i:e :i..!lboud moest' onderleekenen; dat zij werd af'gesnsuw1.'l. toen 
ze v:roee \'\1at er in stand, d0cl1 later ve:rnarr. dat het een verklari!ig, 
was dat z1 j zich. be:!:eid verklaarde vr1 jwilli;:; in <ien J!il:pansch. boi'; 
deel te werken; dat op 29 Februari 1944 . met·- (art~; 
!tw!5.fli en iil.ededeelde,dat de vro1lVen als p!'ostituee moes-ten werkeri · 
Bn daarvoor nac1.:r Semarang, waren ge·oracht en dat indien zij niet~.!. 
Wilden;.hij 112ar l'lie,l zou v1eten ·dwineex1 door hu11 ouders te lat~ 
o:psluiten,verhongeren of 1,n zee go<«ien; dat zij bleven \l'J~; 
en de bedreig,ir,tge'Q werden herhaa.ld; if.at zi j door dokter ~:i 

·:1<.ti jn ~kev,.rd ~op cotiecte wi jze; dat 'savonds de Sho1-:owclt.lb, we:r:-d «·-
.s~1waa:rbi j 8 Japanners te enwoordit;'Waren was.ronder ~->' ,: 
..... , , · a.at· ieder officj_er, · 
een rneisje aanwi;es en haar, ze "' beval met heffJ ·naar haar kamer te, 
gaan; dat h:t,j l)_aa:c s;elastte op bed te.,g;:::an, lit;L,er1 hett:een ze wei
gerde,w~.erop hij haer up baal" bed heef't. geworpen; dat zij uit 
angst voor mishandelih;;:.en zich toen niet ~1erder f':eeft Ve;rzet,doch 

gedurend.e rle vlees<::beli jke gemeensi::hap die hi,j veryolgens,_ 
met hear 11i·toefend-e1in het ge2ie:ht heeft fWbeten; · dat zij tevorep. 
nug rururnei~ een man had ontmoet en door - I is ontmaagd; da~- ~ 
d8ar:na iedere a 11ond v1e:rd gedwongen me't een JF.tpanner naar bed 1i~·,. ': 
saan; dat, .r..aar een of twee keer per \Yeek bezocht; ®t ...._ 
na ongeveer een week alle vrouwen bi.j ell\aar :riep e:n baa]:'· me~e~ 
O.e,dat .z:i.j o:phouden moesten met te Wei·ger:en Abmdat dat1lem bego!_l. '.,,. 
te·-verVBle.n en. da't zi j anders naar ,and ere bordeelen,v1aar de to.e
st and en veel slechter vvaren'1 zc:tJ_den \'forden overge'br.acht; dat ze, 
i::eri.ige maler: met - {-YII) heeft ees1Jroken,die steeds- correct",· 
'IVB.s en niJ:If'Jier ee.n vrour1 tot vleescl1eli jke gemeensc!w.p hee'ft .ge~ 

- dlVOJlge)'l 
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<.1'''<;n£_cr.i en die lli.8.i~ \rertela.e dat hi j door._. tot medeweridr,.g: 
adn het ·anvTijl:'1iJ.li~ plaatseri ·van de meisjes in de bordeelen wa·s. 
ged;vong:an; dat het bordeel op 25 of 26 Ap1'il 1944 is gesloten-en · 
de meisjes op 9 Mei 1944 :naar het. Kot:a Pari.s-:1-:amp te Euitenzorg 
zi jn overgel1ra.9hl,; "" ... 
dat ··zj. j Zich in Fe1':r1:tari of Jl.taart 1944 i.r1 he~ C.~danBan-lramp te Se· 
!!S''l:ranc bevonu toen de aanzee;e:i:ng l&am a.at alle v.rouwen en meisje·s · 
·~uaschen. 16 en 30 jaar ~ic:h b:..j het kan·toor moesten melden; dat ... 
\~as 3e2egd, dat. raen voor den 1Ja:panner u:oest ga,_an vferken, do ch d.e ~'.1 
soort Werk .n:i et werd vermela.; dat voor het vertrek de- :moeders en . 
veel vrotrwep pro-t;este.er:ie~1 en OJJ,drone;en 1oyaarop de p~ tie van de 
Japa:-:irier·s bevel kreeu er met de_; sabe). OJ.)- los 'te gaan en er een .tU: 
rnuJ..t 011tErtt1ntl;·· dat 2ij rra::·t ha.e.r 2 kin<ie:r·e·!":i. (2 en 4 jaa·r oud), i$ 
\
1leggebiacht en i'<l ee:n bordeel in ecri zi jstrt:tat ~van Bod jong is te~ .. 
!.""echt gekor.uer1; dat dafj,.r de baas was; d~'tr eeri-1ge dageri 1.B.• 
ter e1~. 3 Japanners ltwamen die 7.eiden dat we mannen m·oes'ten ont- · 

.,, __ yangen. ·ofschhon we dacbten dat •1>:e in het restatJrapt te werk ge- ./-'· 
·· §t~ld zouden woi~den, oro.da"t de Amerikanat1 dat met hun vroUYt'en ook gi: 

a.a.9.n hfJdden; dat de reactie hevig_v~as,vele v1~ouwen met zelf'moord~~ 
plann~n liepi,n, dooh Ui t angst voor · misl;landeliligen hebbe11 toe;:;ege-:
ven; dat dwang werd uit~oefend door .sl1:1an in he·t gezich'!= en eenS 
een dame bij de haren over de vloer is eesleurd; Uat 1111111111111~ 

een ernstige ._..:zenuwschok hee:ft gekregen;,. 
EAlrnabeira. ( tharis 21 jaar) 

Semarar..g 
Guraboe. 

dat §.'.!::..:l. op 3 Februari 1943 in hei HalmaheirB.kamp is geinterneerd;. 
&it op 23 Februari 1944 er 6 Japanners kwamen (vsL=i.a-ronder .iilllllillii 
van SemaranE;-Cu.ra.boe, van Einomaru en v8n Fut6.'b81 
ju}; da"'i: ztj alJ.e vrouwen an meisjes tusschen 17 e:n 35 jaar bij' 
f1et kantoor lieten komen,waar ze ondervraagd t\lerc1en en op .z.ulk '*e:r 
'f'lijze van toJ;l tot teen werden bekeken,da:t get~ge het 5evoel kre&'e 
ge!reurd te worden; Cl.at de, kampleidster rr:evr~ vcrklae:rde dat · 
de Ja1Bri.ne.'.!:'s i1iet hadden medegedeeld wat di t, alles beteeke~de; . 
d.srt de Ja~0anne:ts o:r; 26 Februa:ri 1944 weer k\¥e.men en 11 meisjes Op ... 
riepen,,w¢1.arvan er 8 love.men (die anderen waren doo:r e,iekte verhi:n.~': 
derdh da:o

3
dit waren:__ ' ; · 

en getu.ige zeJ~ zij zich toen birlnen een fl..alf uv..:r gereed moe".~ 
-t;en maken vcor vertrek eh zij werden afgesnauwd t.oen ze vToeg:en ·· · 
wa.ar zij nae,r toe zouden t.~an; ·dat z,+j allen nor; dachten· dat het_i. 
een normale kam2ove~pla~tsing was; dat ook no$ een.iee rnoeders naaf 
de Japanners ·zij.n toeees;aan om te vra.e;en of ze mee mochten,doph .. :". 
deze ·Goen ere boos werdenj dat zij vervclc;ens naar ae Kanarielaa_n· 
te Semara11.E;· zij:n overgebracht,~vaar in den loop van den da.e m~e~ · 
meis je-S ui t ande,:te ka(l1pen werden aangebracht, waaronder opk vrouw.en 
uit' het- Gedang0nlramr 1-die zooals getuige later vernam,zich vri:t,vi·1:.;. 
lig voor het bor<ieelleven hadden opgegeven; dat zi j met ·9 meis jjl_S, 
te weten . , ·, \!!IL I ...,., . .:,; 

-

1 e~de"rouw. '~5 V'rij~illigs1;ers· tje.{i"i: 
he·< bordeel Hinomura (ten rechte Semarang Curaboe) is gebrach~- . · 
\"faa:r ie_der een a]?arte kamer kreeg; dat eenige dagen later de. eel?f/!'.-· 
ate meiSjes n.J~. en · · d.en ver:krach~.· en • 
daarbij verschrikkelijk gilden; dat .-toen nog zei(ie.L 
Daar gaat ons eerste slachtoffer; da~jes vertelderi,d~~· 
ze met geV'1eld naar een ru.stbank v1a;ren geslee1)t en ontma.agd; 1da~· _ · . r J 

1

.. cen schok heei't gekregen en 'i da:gen bwi ten bew.ustz;yri 
heeff gelegen; da.t langzarnerhand alle meisjes als slaol:Ltoffers van 
de Japanners v·ielen en -allen ondanlts verzet, met gewi;!ld tot vlee
schel~~r..eenschap werden. ged\'lfoagen; dat e:n 
~op een middag wisten te on:t;vJ_uchten;ctoch t·saV:orid.s 
re<?.~'laren ope;epakt door d.e :roli tie; dat zi j ondanks verzekeri:ng>, 
dat g;een dwang zou word en toegepast, ·to ch met ge\1'1eld zi jn gen,om.en.i · 
waardoor' zoo overstuur is geraakt,dat· Z:tj met een peli."'lem~s--
haar pol'sslagader heeft doo::rgesneden, tengev:olge waarveln ze zoqrve~:~ 
bloed heeft ve:r;.lor-e-rr,.·dat ze !i6 uren bUiten bew11Stzijn hee:ft g(tle~: · 
gen; dat mevr.,toen een Ja;oanner haar t:r'achtte te _overwe_i;, _ 
digen,dit doo:r haar ,beenen over eikaar.te doen,heeft belet.,~.~:;r.op·:, 
deze .. Japan_ner in woede · ontstoken haar heeft ge<ilagen en tegen .de , .· 

bu;i.k 
~ 



( 

\ 11 •. 
. b1tik heef·t geschopt; dat getuige· zelf o:p 5 Ma.a.rt van op-
dracnt kceeg ~e. gaan werken,hetgeen ze weigerde; dat ze den volge~ 
de11 dag doer een JapCJ.'ns~h~n onder-officier is beet gepakt,1'.iaar 
hc1ar karner is gesleurd1is bedreigd, is_ uitgekleed door haar klee-· 
I'en van haar af ·te scheuren en met geweld is ontwaagd; dat zij,nim 
mer .tevoren Yleeschelijk:e gen1eenschap had ger...ad; U.f1:t ze daa:rna 7 · 
tot; 8 .keer per dag met Ja.panners vleescr1elijke gemeenschap moest '
l".:..ebbenJ soms met tussch'Snpoozen va·n 5 minuten; dat zij wegens slui.:. 
tint$ van 'bet_ bordeel,1'l.&ar·een ander bordeel n.l.Hinomaru.ondei let 
di.:ng van is overgebracht; dat verschillende gedWongen, 
meisjes ge~lachtsziekten hebben opgeloopen o._a.. en . 

; dat lWl' • • a heeft ontmaag<l 
dat zij na confrontatie met ·~z deze herkend · 
heeft als der: man,die bM.r in een oordeel te Semarang 'in 1944 een 
10-tal malen met e;eweld tot vleeschelijke ~emeenschap heeft ge- · 
dwone;en, hetwellc zi j hem steeds na mishande·1incen ti;fn ein.de rs.ad. 
maar toestond; dat zij :ia· Capitulatie met den Japanner r .. 
(kempeier) clezen heeft nerkend a.ls den rnan~·die haar 2 maanden la.JtS 
in een bordeel te Sen:Brang heeft bezocht en haar telke:r:m:ale sloeg, 
op bed wie:rp, de kJ.eeren van haar lichaar1 trok en 'ondanks to..a.a..r ·ve:r"·~ 
zet en ~.,orstelelf ha.al:' tot «Vleesdhelijke geme.ensc:tap dwo:lg,waa:rbijt.· 
zij moet toegeven,dat zij eenigszins verliefd op de~en Japanner 
was; . _. . 
Ov~•·1egende 1 da:t nag is voorgelezen een~port" van v:rowv~ ~ 

. (zuster._.,) dat zij later met· 
eede heef't e;e.sterkt; 

.dat de 7..rljgs:!":'a<?.d. echter ·verme.ent dit·rap:port ter zijde te: moetezi 
10ggen1 aa.ngezien de-indruk ~s·gewekt,dat verschillende gebeu:r:te-

nissen door dese zuster dooreen zijn gehaspeld,namen_vaag· 
en onvolJ,ed:Lc.: zijn weerg,egeven,te:rwijl verder in dat "ra:pr.on» e·~:n 
n.a.am is V'Fe,ggeradeerd er,i ee!l andere d~arvoor in de plaats is getypt 
dat dez:e zuster kort geleden doox' den 1.f:emporairen u·1·jgs.;., -
raad te .SemElrang w_ege1rs abo:rtus criminalis tot e:evangenisstraf is 
v~!'oordeeltl, zij een moryh.i11;i..ste is en een uiterst twij:felachtige __ 
fig1.-..ur rnoe-t; liliorden e;eoorO_ee·ld; _, 
dat vermosd.slijlc ook om a.eze redene:n het Regeeringsbureau tot M~· 
sporine van oorloBsmisdrijven het niet noodis heeft geacht deze 
getUi.e;e aan een n9rmaal verhoo.r door een daartoe bevoe·gden onder
zoekingsambter1aar te doen onder..verpen, j.mmers de Krijgsraad ande'rs 
ni0t lr..a.n begrijFen,waar'om ,mei; zulk een op het eerste gezicht wei· .. 
nig betrout•1baar aando8nd rapport genoeee:q is genomen; 
dat voorts in dit rapport vermelde geb·eu.rtenissen bij de keuring 
doo1· de di3.~in genoemde artsen ~ en - door geen enkele ge~ 
tuit;e Ytcf"P.'t bevesti,sd; . . 
Qverwesentie, dat bi j de :proces-bt'L'!ldel aanwezig is een met eede g~;.;.. 
sterkte verklar1ng van den arts ,doch daaraan practisch 
alle l\'a~rd'e" wordt ontnomen d~o;r_ .. ;le qf1!s"ta11diehe,i51 ~~t~· daarin V~~e:-
z.er~ \'lordt naa:r en ··geref'ereero. Woi'dt aa.n een doOr uezen arts o:pge•" 
maakt -verslag gemerlrt J~ blaU\!J hetwel_~ niet a·lleen niet Di j .de S'.tUk• 
ken aanweziz; :Ls, doch waar:naar bli jkens mededeeling van den Ati.di~·:·l-1. 
tet1I Mflitetir ter terechtzittinf!; geQ.aan,o;p het· voorschrEeven ·bu±~u 
·t;e'rergee:fs :1..s e,:ezocht; . 
Overv1ege·na..e 1.a.a·~ de- gev1ezen commandant van de "Cadet training Corps 
of the Southern itrmy te Semare.n5u Kolonel ,die t.eneiil.dte· 
:.:;ich aan berechting en best:raffine; te onttrekken in Japan zel:f ... · ·_ 
.n1001~Q heeft gepleegd, e~n in .Japa!1sche karakters en de Jap.9.nsche· 
tae.l e;esc.nr·even verklaring heeft ach·t;ergelaten,v1aarvan ter terec_ht· 
zitting voo1~1ozing is e;eschied en die in hoofdzi::k1ren inhoudt:· dat. 
rne·t stilzw:i.jg.ende toeste·mr!!i 2 vcir1 het Hoofd.kWartie,r van h~t .. 16e 
Leger de Ge-ne.raal .'.'!'tajoor commandant van dc ... be:;;ettings-
troepen t,e Semarang, aan Idajoor 01)dr.:i.cht heeft 3ege:ven eeni-
E/~ tie11t"alle!1 Neder.landsche vrom-ven uit de in·terneeringSka.mpen te 
halen en -htm over 2 of 3 bord.ee}.en te vei"'declerLj dat deze orde.r is 
u:ii;gevoerd en..i.Oie _vrou•Men in cl.ie bordeele11 (o~a.Shoko ... club en Se.;;, 
ma.rang reste.ura.nt) vverden gerlwongen om de.cle!1. V(;:n · prosti tutie -t.e 
verrichten; dat na een·. maand een waarschuwing kwam van .de aut9r.i·.'":~ : 
teiten te Tokio .,en de bordaele11 Worden eesloten; dat i1fajoor. ". 
naar he't sohijnt in woord e..'11 daad eenig_szins dwingend t~gen -~:.~·.,~?~-
vrouiff_en is opgetr~den; dat ~iajoor .. in -overee:nstemming:_B;l~;t'··,d.e.~-
bedoeling van G<;neraal :rvra·joo21 heei't get.andeld, zo_oda:t· P,e"t?'"· -

, ru:et · 
~ 
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ni et jtl.ist zou zi jn hem alleen hiervoor aansprakeli jk te steil'en· 
4at hij heeft vernomenidat de vrouwen die Zich daadwerk~lijk hebben 
vei"'zet. !f'.aar gering in aantal zi jn en di9.t volgens de- v.rouwen -
zoo tevrecler.._ weren met hun behandeli:n_g,dat z:l.j in de "'club" \'len
scl:te::i te · _bli jven; dat hi,j eens - als ouder officier - fl!Jajoor iiiilll 
heeft eewaarschuwd dat deze daden indruischten tee~n den geeSt van 
de nhaJ\'.ko :i.r1chi-un ( t11e whole world one family), do ch tevergeef's; 
Gvr~r,;.,'egend.0,tlat ter terecht-zitt~ing i1og ziJn voorgelezen en aa.h be
k].<."tagden voorgehouden de verklari~n (niet beeedigd) van de Ja:pan-
ners (ka~itein), (rese:rve kapitein) 
• , 1 (kolonel1, · o er) en ' · -
(reserve_ kapi tein) waaru.i t bli-jkt: - , · . A _ • • • 

dat1toen eind Mae.rt 1944 de rnilitaire a~toriteiten de in4erneerings. 
karn:pen in Jij,dden-Java "!(an h~t civiele bestuur 'zoudel:! overnemen;do'or· 
heri. 1Nerd ontdekt da·t in die kB.r11pe:a t.huishoorende vrouwen in bordee
len te Semaxa·ng te werk waren gesteld als prostitll.tie; dat zulks · . 
doo~ hi:;t Roofclkwartier van de 1rri.jgsge•rangenen- en bu1·gerinte:rnee
ri11~skampen cngewenscht v1erd geoordeeJ.d,aangczien daaruit de· con..-· 
c.l11sie getro~en ZO'll kunnen worO.en,dat z1tlks onder dwang was· ge- ./.; 
schied en het i::.r str.i jd was met internationale v-1etten; da:t een z.e·- ' 
kere Kolonel Uit. Tokio l.n April 1944 de kampen 1.-waw inJ;pec~ 
teeren en di t aa.n hem ts gerapporteerd; dat daarna de bordeelen z;Yn 
e;esloten en de vrouwen naar het Kot.a Pariskamp te Bu.iten~org zijn' 
overgebrachtJwaar na ondervraging en medisch onderzoek bleek,da.t 
velen .verklaarden te ·zijn gedvvongen en dat van de iee '\TOUWen er 25' 
tot 30 geslachtsziel<.'" \'Varen; 
Ovenvegendo, da.t uit' de verklB.ringe!l van de betTokken getu.ic;;en mt?t' 
zekerheid is gebleken; ' , 
dat aan de VI"<:Jttr"<en in de meergenoemde interneerine:skampen verborge;n 
i:s gehouden · welk werF: zi j t,,ui ten deze lcampen zou.den mo et en ver- , 
'richten; , · 
dat men v.rel verr::1oedens koesterde o.mtrent de be(1oelingen ·van de Ja
J?$.nners di.e de mei s jes e::i V:t'oUNen kwamen. u.i t§oeken~ doch o!J d.aarom~ 
trent geste).de vrage!'1 ste.eds geruststellende antwoorden werden ge
geven; 
dat de vroU1111en en nteisjes,die tenslotte haa:r. kampen moesten verla-· 
ten om naar <-'le Ke>.ne.rielaan~ te Serr.arang te v1o!'den eebracht.;dus niet 
ivisten dat zij al·s prostitute's in bordeelen moe.sten eaan werken; 
dat het rneere11deel van deze meis Jes en vrouYien door misha.ndeling 
ert lichamelijke d\¥ang· tot het dulden va11 vleeschel.ijke a;emeen~obap. 
met Japansche mannen il$ c;ed1:1ongen;'l'faartoe zij in de 4 in de ten 
lasteleggi:ng g:i;noernde bordee:I:.en waren ond.ergebracht; 
Overwe&ende, dat nar:tr 's¥...'.l:"i jg.sraa<ls oo:r·tle·el de J·aJ)L~nners:, indien zi j' 
openliJk, .e.n duideli jk. bet do el waarvgor cle· .. .,rouwen en meisje9 moes; 
te.a· dienen,badden bekend .:s:esteld,o};:l' een s'"'terk verzet en groote moe-i; 
l:.tjkheden zouden zijn gestliit en het stellig a.e· v.r;S.ag zou zijn g~- : 
vie est of hei; hun ge-lukt zou zi jli V.Touwen en meis jes ui t die ka'mpen 
.te 1verven, zonder daa1~bi j geweld tcie te pass en;_ . 
dat zulks· wo:cd·t bevestigd door de gebeurtenissen in bet Sompok _ . 
{Larr.perse,rie) kamp,W~ar volgens de opgave van VIIen .bekl-aagd·e : 

• C.e vro1JWen te hoop z.ijn geloopen.1,toen bleek waarom .bet te a·o.en. ·: 
vJe.s, na,s.r aanleiding van welk openli j,k verzet de l<ampleiding d~ v·er,,. 
an·tv:oordeli jkheid voor de :rust en orO.e in dat kawp niet me er kon . 
v;1a.::i.rborgen en de Je:panners besloten g:een vro1.:tv-1an en meisjes uit d:i"t1 
ltamp te halen; 
Over..vegende 1 cla:t - zo::'Jals beklaagdll' V!I heeft toegegeV·en .:,. / 

·:i.:t de karnpen Ralrlu:ihei'rs.,~<h'l/barawa 4'· en f;,h,;t rte.el C:'.:'hej_m is gehouij.eti 
e:'l daar dan oo1c l)ii de selcctte ·3eeii m:->eil:~j}:heden zijn voo:rgeval.-, 
len, terwij1 aa:r...e:ekoroen in een eelio·Q.v1 in de J:Cariarlelaan te Seme.ra~ · 
r)_e ntei s je s erb ·vT011>\•en een J,rl J~1pi;'1.nsche karakters ;;e steld gesch.rift 
hel)b;;11 roocte·~l onderteelce11en,rvaa1~van de i11houd hear niet werd ·be .. 
kend. gesteld en kl·aarblijkel:'!.jk opzietteli.jl: ~;oor haar e;;eheim is 
;;0hot1denj ~ . 
Gve1""V~eeen<lc dt?.t verder meerdere c;etDj.c;en heh::.en verklaartl,.da't · zi.j , 
inet d.e:a dond 1 n:et sleohte behan1.1.0lt ng va.r.1. b.-18.1~ oi..11...l.et::t 1 rn.et o:p zet:.ding j 
r1aa:r ecn soldJ?" .. cen :')orde~l of een bor6.e-E-J_ '"iaar vE:el sJ.echtcr toe- , 
sta11den hee:rschten el1 dergeli jlre zi jn bedreir:;d, ir1dien seet zi.j z9u.-: i 
deh volherden bij ho.a+ weigerin.:; zich als . .Pl~ostutuee te onder.i~e~~~ 
0""rex·we8ende,da1.: uit dezen ga11g vau zaken. ten d.uidelijk~e 1bli~,11{: ; 
a.at de Ja11:::tn.ners zich er volledig· var1 bevvust· ~va:re£!, (lat de·.Neder.~ ~·: 

la!!dselie ..; 



13. -· 
la::idache vrou.wen en. me:.is·.Je~.,die in. int~rneeringskampen van ~ :'1l:'.1~ 
heid ware':' beroofd, '.ln het a.19..,me~n en in ]lrincipe n:i.et bereid Ult.;;:.; 
den ziJn. in' d;tenst van den V'.l·J.and ee~· beroep te gaan uit.oefenen 41.at. 
naar Wester~ene maatetaven niet .. eer~~ is en indrUischt teg&ii.. di= ' 
eerbaarheid; . · 
dat derhalV:e reeds hierorn in het algemee::u deze v:rom1;r'en en meisj_eS · 
hiertoe slech-ts te bewegen waren middels misleiding en d.wang,Waa:t"."'; 
a.an niet kan afdoen dat zij zich daartegen tenslotte niet meer· ~~"". 
ben v:erzet J toe·n baar duideli jk w~ geworden~ dat zi j in een d,u.s~.io::·. 
ge positie waren geraakt en gebrapnt,dat verzet niet de ~inete ~ 
van slagen kon hebben; ' 
4at .evenzeer mogelijk .is,dat er ziob. onder de uitgezochte vronwen 
en mcisj·es eenigen bevonden die,gedreven door den wensch om tot e1.., 
ken prijs uit _het inj:;errieeringskamp verlost te. worden,deze· kans he:'tJ· 
ben aanJ?egrepen ~n ·zich bij de coitsequen!:;ies hebben neergelegd,dQe(fu. 
zulks niet wegneemt~dat de drang hiertoe is voortgekomen uit· de' 
door den ,Japanner bevolen interneering en. de in de interneerings·
ka.mpen gesohapen slechte en vaak omnenschelijke,to.estanden en om
standigheden; . · . . /.' 
Qverwegende,dat mitsdien door den Krijgsraad bewezen wordt ge.oor- , 
deeld,dat op tijd en plaats als in de ten lastelegging omscb:reven", 
de. hie:r:na te ndemen V"rOµWen en ineisjes ( voorzoover di t ten a.a.:o.zJ.¢.: 
van .elk kamp i~ kunnen worden vast,ge.s"teld) ui.t -de daarbij t;e ver7"' :· 
melden kampe~ zijn weggevoerd·voor gedwone;en prosti~ we1F$~~,':'~ 
u.it. het Halmaheirakamp; , 1 _...,,. 

....... "'"''' en· 7 , · ' · · 
u:Lt het kamVAmbarawa •1:• llle~+I , 5' ~f Iii.•• 
;·~· ·-- -·· 

!lit het kamp Ambaxawa 6: twee zusters 

' 
. vervo'lgens in een gebouw in ·de Kana:r:ielaan te Semarang zijn ·vei°'
deeld 'over en ondergebracht: in de bordeelen: Semarang Curaboe, sP,o.~ 
ko club, Hinomaru en Seiunso (J;'u:tubasja) en aldaar tot prostitutie. 
zijn gedwongen; · 
OverWegende,dat betreffende bet Gedangruik:amp onvoldoende gegevens: 
uit de ber1ijsmiddelen kunnen Worden. geput Wie (en onder welke oHt~.·.' 
standigheden) uit aat kamp zijn vertrokken,immers i;etuigj>. ' ... ,,, 

. .· . daaromtrent Diets of zeer. vaa~ -~.e,~·,'*';~ 
getllige verklaart dat de vrouwen uit dit ~v:ri~:j;}' 
ligsters Waren, een me'dedeeling die door den beklaagde -.. ("l>II•l' 
eveneens is gedaan; _ . 
dat het evenwe·l zeer goed mogeli jk is dat - toen men i.n. dat )i::a;n!p.. ' 
het vermaeden kreeg dat de mei.sjes en v:rouwen naar bordee.len · ;lil?~".'."~.·~ 
den warden gevoerd en .men inza.g, dat de Japanners zich van· ,Prt.rt"esp.~ 
en verzet mets· zouden aa.ntrekken - .a.en. beroep is gedaan op «l~ ·. ·: 
ltampbev~oo.nsters om,teneinde de jonge en ongerepte ·m(:;Jisjes hiE?rv.G:o:t·~ 
te behoeden,vrijvoilligsters voor deze afgeawongen p;rostitu.ti.~ <>~ '·· 
.te leveren en dat naar aanleiding ""n di t beroep, eenige .vrot11Vel\1 .. ;; 
·zich heibben bereid verklaard, ten behoev,; van de kampgemeens<>UJI ;<\1il!j 
den ·wen.sch· van d·e Japanners toe te geven; , · · .; 
Overwegende,dai tbans ten aanzien van iedere beklaagde, beP,oort. iJ':e, ~ 
warden nagegaan of en zoo ja- in boe-v:erre hij voor deze welbe:n~-~~p._,. 
feiten aansprakelijk is;waarbi'j voor zooveel noodig op de h0ofd."." ·· 
zaak va.a ieders venveer za~ warden ingegaan,; . , .-

1 
Ten aanzien van le beklaagde -., · - .· 

Ove:rwegende dat de bes~~ssing te zij~en op~ichte 'dient te wo.:q~ell 
aangehouden,nu door t sKriJgsraads President oeklaagdes observatte ... 
in een k:rankzin..Y)igen-gestioht is bevolen; : 

·/Ten aanzien van 2e beklaagde Jll: ' 
Overwegende,dat 2e beklaagde heeft ont.kend het in de t<j'n l,aiir!;!;-·. 

legging genoemde meis je te kennen en haa+ met gewo-ld. te hei?b>\'n ge,-, 
dWongOn v_lei.;i:schelijke gemeenschap met hem uit te oafene'.f'.l; . . . .:"1. :: 
dat hij heeft erkend eenige malen · (evemvel niet op de oP'?'!i.IllilS!l~~ 
in het bordeel Seiunso te zijn gewee~t en daar vleescheli;il!:e· g.'?,.,<f;\'I; 
schap met meisjes te hebben gebad,doch heeft volgehouden,.dat. z,~~ 
steeds met toestemmi.ng yan ,die ll!ei.sjes. iS: .geschied en <l,a,t zij ·li"l~ 
tegel'.l Dimmer hebben gep;i::otesteerQ, of z1ch hebben verzet; : · ... ,,., 
Oveiwege!ade, dat tegenover. beklaagde 's ontkentenis slecat.s !rf;<tfilt::il;ij 

· ver~§;I:': 
'.<:..;:,- .... ·< 

' 



verklaring van de getUige~~ .. 1111111111'; 
d.at het naar 1sKiijgsraadS oordeel geenszins Uitgesloten is,dat 4e~ 
ze getuige zich .. vergist hee:ft omtrent de persoon. die haar oJ?- den 
openi.ngsavond van het bordeel heeft verkracht,zooda.t - nu hare ver~ 
kla:ring op dii; punt geen bevesi;iging vindt in eenig ander bewijl'~ · 
middel - , het aari beklaagde ten lasi;e gelegde niei; wettig en OV~~ 
tUigend is ~oeweZen en hij mitsdien daaraan behoort te worden vrij·-·' 

· geSproken; 
Ten aanzien' van 3e beklaagde -., · . 

OverweSende1dat hij iedere aa.nsprakeli·jkheid omtre:dt .qet sellee--:-· 
~eeren ~a~ v.rouwen in de kampen ·en het wegvoeren daa.ruit naar het 
gebouw in de Kanarielaan heeft oni;kend; 
dat hi'j evenvel heeft. toegegeveri van het plan om Nederlandsehe vroll, 
wen uit. interneeringskampen t<; balen op de hoogte te zi jn .geweeirt . · 
en de vergunning die nibibdig was. om daartoe over te ga.a:n en om bag.-. 
in 4 opge:tichte bordeelen te plaatsen, op last van lilajoor 
en Kolonel - t e hebben aangevraagd bi j het lloofd.kWa:rtier van 
het 16! :Leger; · . 
dat hi j verder heeft erkend geheel ui t eigeri: ini tiatief :naar. Ban.-/'· 
doeng te zijn gerE!isd Om te zi.en hoe Eu.ropeesche vrouwen,die daa.;t' 
in een bo!deel werkten,werden behandeld en om daa.r opgeda.ne ·erva-
ringen te ~verk:ri jgen; __ 
dat hij na he.t vertrelt van Kolonel - naar Japan omstreeks eind · 
Ja-:p.ua'.:ri/begii:L Febru.ari 1943 diens f.u.neties ten aanzi.en van heita#.~:.:
aa.Y>gelegenheden d .w. z. all es wai; betrekking heeft . op verstrooii:ng' '. ·.' 
e11 wellfare van den so-_ldaat, l).ee!t a·ve:r;genom'Bn; i. .. '-. · 

a.at hlj,_ ontk'end heef't Zich! met .O,,eze seleotie __ fee b.ebben· bemoei,.d.,~ .... 
gezien Qj.t gehe~l,werd overge).,aten .aan de -ambt.enaren ·van het resi;.; __ 
de'iftie9k.a'.ntoor;---, · · · · -
Ove:rwegende, da·t bekliia'gde evelll'lel Wist J).at <\!' toe.stemming· door .he1'. 
Hoofdkwartier slechts gegeven was~.onder vooi:waaWe dat de v:reu.wen.
vrijWill"l"g haar kamp ~zoudell verla:ten en vrijwillig in eell bordeel 
zb'aden gaan werkeni · 

.dat zulks i.nsluit,dat zij met het·doel van de select:L~ ten volle G~ 
de hqogte werden gesteld en dat zij dus - alvorens de meergenoem'1-l> 
bereidverklari.ng te onderteekenen.- in de gelegenheid wa.ren gaweest 
over de consequenties daarvan na: te denken; · 
dat deze eisch van vrijwilligheid verder met zich me'ebracht dat ¢le:·. 
officier,die bij het onderte·ekenen. van de bereidverklaring QaaW/~~ 
keli.jk toeZicht ui.~oefende zich ervan overtUigde dat deze vro·~·e-n.: 
ook thderC.aad volli3Uig i.ngellcht .waren en d.a:t -haa::r: vri Jwilli.gheili · 

'boven a~llen .tvlijfe-l verheven was; . 
Ove.r\Vegende,dat beklaagde .- ofschoon hij niet alleen als offiriei'- ·. 
belast me:t __ .Hei tan-aangelegenheden e.n als Zoodanig bekend met de · 
door het Hoofdl<wartier van het 16e Leger gestelde eischen,doch. oo~ 
als hoogste ter plaatse aanwezige officier een dergelijke contro'l6-. 
had behooren ui t te oefenen - di t heet't nagelaten ell zooals W.J · 
zelf beweert a.ll~s a.an de burger·-ambte:uaren heeft overgelate~r~.o·or:··: 
dat hem volgens zijn zeggen .uiet bekend is of de inhbud van deze · 
verklaring v1el beb.oorli jk aan d·e vrouweil. is bekend gema.akt; /; 
Ovexwege'1de,dat echter het beeld dat alle gehoorde getuigen bi~r- . 
over besc.brijven,geheel anders i~,namelijk d.at z1.j gedwong~ zi,:j_:g:. · 
een gescbri.f't te onde'rteekenen waarvan, de inhoud hun niet i_s ~~-~~~:.' 
gedeeld en dat zij ook niet konden lezen,omdat het in de Japan.Sofu? 
taal was opgesteld, tenfi jl alle vragen daarover ru:.-v werd.en afge·- · - 1 

sneden· · 
dat e.e.:iige getuigen Oovendien hebben medegedee,ld1 dat somm.ige" me;J . ."s- · 
jes en vrouwe...YJ. hu.:ilden.; 
Ove.rwegeilde,dat een ambt_e-na.ar van het residenti.e-kantoor bekla-a.gde 
- naar filj2elf erkend heeft - hee.:ft medegedeeld,dat vele vroWle:a · 
en meisjes in de kampen hadden !lJ!WeigflJ>'d en da.t de vrouiven den 
eenen 9-q..g wel en den· anderen dag niet wilde:n; , · · 
dat bek1.aagde instede door deze mededeeling zich gewaarsqh~d- te. 
as.chten uiterst voorzi.chti.g te mo.eten" z·ijn ,daaruit zOnd~r µiefP."· ~~
conclusie zegt te hebben getrOkken, dat d'e aanwezige -yromven· aj..a_-e_il. 
vrijwilllgsters warenj . . , - . , 
overwegende, dat ui t deze doo+ beklaagde e:r;kende fei ten, in ver~<ll,,,.. 
met het ·hier·ooven, bev1ezen verklaarde voort:'¥~l.oei t dat bek·laagdeo.~.~~-
delijkef'ni js ,moes:t vermoeden,dat het meere'ndeel van de ·i'µ ~ar@.-.:;-;_~~
laan verzamelde vrouwen en meisjes 11iet op de hoogte was ge.iJtaeJ;.t.' « 
van hetgeen haar te '?i&Chten stond e~ .da.t Zij derhalve,_ zich· J:llej; _: 

. . .. vrijwilJ:it;'· ~· 
··,-·' - .,- - ' 
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-vri~villig ~an :prostitutie zouden.ond~zwerpen en daartoe dwang ~ou 
moeten wor~en u.itgeoefend; 
OVerwegende, d.at di t alles be".'estigd is door de - welisWaar onbe- · 
eedi~de - verklari:ng van de p_ierboven genoemde Japansche getuigel:i. 
zoodat er voo1~ de:i K:r·ijgs:raad geen twi jfel ov0r0li jft omtre-nt be':"' 
1:::laagde' s aan VJeteng~en.zende vermoeden, zo.oals bo:ven is ove:rwogen;. · 
Overwe·ger1de, da:t mi tsd1en wettie en overt'Uigend is be.wezen beklaag
de 1 s schu,+d aan het hem Sub a ten laste ·gelegde met di en verstande.,, 
dat nie.t is be~vezen a.at' ook vroUWf.111 ui t bet kamp Semarang-Oost zi j:ai · 

.weggevoer·d; · 
Ove:rwegende,dat op grond van hetgeen de getuigert , . , 
...... IJ. en . daaromtrent hebben medegedeeld ook·het be"! 

~laagde sub b ten laste g:elegde ~ettig en overtu.igend is bewezent 
Diettegen~·taande zi jn o:O.tkentenis dienaangaanO.e; ·. 
Overwegende,dat .ten aanzien vap het beklaagde sub.v ten laste ge-
legde als bewijsmiddelen a1<nwezig zijn . 
a. de verkla.:ring: van voox·meld; 
b. de a4nwijzingen_die geput kunnen worden Uit dezelfde erva.ripgen 

die de beide. aridere getUigen vermelden; 
c. de aanwijzingen Voortvl.oei,ende lU.t het feit,da"t- het rueerende 

va-n de' v:rouwen om· ·den tu.in is geleid ointrent het doel waa.rvo 
zij haa:r inte:rneeringskam,pen verlieten en. dat zij pas voo:r 
eerst in het bordeel te weten k:wamen,dat ze al's prostituee 
dienst mOesten doen; 
Ove:rwegende,dat door µeze bewijsmiddelen de Krijgsraad wettig 

en overtuigend beWez.en Elcht dat beklaagde h'et hem sub c ten las"te· 
gelegde hee:ft gepleegd,; . · 
Ove:rwegende ten aanzien van het beklaagde sub_ d ten laste gelegde:. 1 

dat bekla.agde ontkend hee:ft een:i,,ge verantwoordelijkheid te d:ragen . 
voo.r heil~een Zich in de andere #ol:-deelen d~ de Shoko-clµb zou h:0'iY-l 
ben afgespee,ld,dobh het Collegt. van oordeel ia dat het toeziiz:Jot ·OP ! 
alle bor.deelen tot beklaagde' s taak als of'fioier be last met -Hei tan,.. 
aangelegenbeden behoorde en uite~aaxd alles wat daar gebeurde aan 
hem behoo±de te warden gera:pporteerd; _ 
dat· op g:ronC:yan beklaagde's Ver~oeden als ten aanzien.van. sub a 
bewezen verklaard~ bekla_agde evenzeer kon vermoeden dat de niet-Vir1":"' 
v1illi_g:;;ters ook in de andere bordeelen dan de Shoko-club tet pros~, 
titutie. zouden Worden e;edwo:ugen en zouden w6rd·en verkracl;.lt; ,, 
dat de. Kri jgsraad onaannemel·i jk acht dat ernstige gevallen van w_~:;i;.fr'; 
gering, Zich ui.t·ende in wegloopen, zelfmqord pogingen en ·simuleer'.e'.~.'-·. ' 
van krankzi:nn.igheid en ziekte niet aan b~klaagde. z-ouden zi jn g~»'."-1 
porteerd; - · 
dat verde:r het voo+ burgers en militai:ren .openstellen van bordeeJer;; 
waarin Vr9_uw._en en i:oe1sjes waren g.ebracht,Vf3.:p. Wie beklaagde· moe.~t · 
vermoeden dat zij zulks ·met vrijwillig deden,orthe=oe:pelijk Jaet .. ·. 
vermoede.q met z·ich meebracht dat deze· vro~en en meisjes dao.r ·Q_e·_!~.ei 
zdiekers tot :prosti tutie z.ouden worde.t:t gedwongen en .zo-uden Wojrg.en .~-:-1 
verki'act,._t, zooals ook door alle getuigeµ is verklaard; . .·., \ 
dat dus ook dit dee1 van het aan beklaagde tenlaste gelegde ·is b1>-"·. 
wezen; . 
Overwegende,dat beltlaagde de:rbalve aan alle hem ten laste gelegd:e 
:feiten behoort te warden schuldig ve+kl.aard en te dier zake tot 
stra:f dient te Worden veroordeeld; ' 
Ten aai;izien van 4e beklaa,gde : 
OVerwegende,dat beklaagde heeft erkend dat,toen hij in Maart adjµ.ioi'. 
darrt we:rd van Gene±aal Majoor ,hellf:ter oore :kwam,dat er i~ de; 
mee:rgenoemde bordeelen uit interneeringslrampen gehaalde Neder~d~ I 
sche vroU?ten als prostituee werkten,die zulks niet vrijw-illig ~~~· 
en dat J4 j geen maatregeleJ:¥ 1lleeft genomen om tot de 0,l]llliddelh jke · ' 
sluitine; van deze bordeelen te geraken; • , 
Ove:rw egende, <lat deze beklaagde - olldanks deze ivetens.cl:lap - in gej;J)ei 
ke -is gebleven ·den comma.ndant a.an Wien "hi j als adjudal+t was: ~·~~e,.:o:< l 
voegd te overtUigen van he't strafwaardige en ontoelaa:tbare ·:v~ .~~:¢1 
gebeurte~ssen 1 doch ·met de ~inipele overwegi~ dat die c0Jilllla.p._~~f-:·~·<, ... i 
liet wel .-w;st ~iets heeft geo.aan en daarmee zicb lieeft. ve:reen:+,gtt·:~~;~~i 
den opzet die tot het. inste.llen, bevolken en in standbouden ~n ·d:~ 
bo:rdeeler> heeft geleid; · · · . . .. ~ ·: 
Overwegende,d1tt hierni"I; volgt dat beklaagdie wist. dat. ~e+ in die '.l>J>·;l°r: 
deelen. v:rom'len en. meis.jes tot l¢osti tutie werden. gedwongen. · . .ia<i~;"< j 
kracbt door de bezoe'.\i:ei.t~e burgers en rnilitairen en dat hij he'li p~Ei;-11 
gen van de ooi-;l.ogsmi::;'!,r1Jven lieef't ge.du.-ld; .. -.. ,_ ·:· 

· (}\".erl'!e&~it!h· I 
'-.-; '· ·:·-'·';' .:· ! 

. ·I 



Overwegende,dat m:itsdien wettig en overtuigend is bewezen dat '.;:,_;c, 
beklaagde zich aanhet hem ten laste gelegde heeft echuldig gemaakt 
f!ll>,h'i;(lccdaaraan moet warden sphuldig verkliard en te ·dier zake tp't 
strat' veroordeeld;- , , , , 
Ten aenzien van .5e beklaagde 5 ill en 6e beklaagde ; 
Overnegende, dat zij ,i'edex voor zich hebtien er:kend belast te zijn, 
geweest met de medisclfe verzorging van de vrouwen ~ meisjes reSPM• 
tievelijk in de Semarang Ouraboe en in de Shoko-club,doch hebbei:l 
ontkend deze vrouwen en meisjes slecht te hebben behandeld door 
haar vol~oende geneeskundige hulp en medicamenten te onthouden en 
ham: onder slechte hygie¢sche omstandigheden te Uiten lev'ellr 
01ferwegentle,dat u:Lt de verklar1ngen van de get1ugen af te le1den 
valt,dat de medische onderzoeken door beklaagden Uitgevoerd,oppe:r-
vlakkig Waren en dat Diet voldoende ontsmettingsmiddelen aanwezig· 
waren; 
Overwegende,.dat het gehouden nasporingsonderzoek omtrent de medi-
sche verzorgil:lg zeer op:pervlakkig is ·.geweest; . 
dat e9hter op grol'.ld v~n het feit,dat later biJ onderzoek te Buiten
zorg bleek,dat van de 100 vrouwen er 25 tot 30 geslaobtsziek ·waren.v.' 
- zie b_oven - lmn ~oJ."den aangenomen, dat zich verschillende geva11e:q.. 
van geslachtsziekten ond,.r de vrouwen hebben voorgedaan en dat bier< 
·tegen geen voldoe·nde -beh,a.ndeling werd gegeven; · . 
Overwegende-,dat dit op zich zelf 'reed~ een slechte beh0.nd,eling-pp;
leyert,vooral v1a"sr het beroe:p dat beklaagden Uitoefenden be:oogt he;t . 
. li jden. van medeme~sclien te l·enigen en vermihdez'en en het nemen vari:r1 
niaatregelen die zulk een 1i jden · voo:rkomen; 
Over«egende,dat mitsdien beklaagden zioh sohuldig hebben gemaakt 
ae.n het hen sub a tenlaste gelegde en zij te dier zake tot straf b;i; 
hooren te w:orden verootdeeld; · 
Overwegende 1dat niet is beweze.n dat 5e beklaagde' ook belast. l'as met· 
het toezicht over de. werkzaamheden van de artsen i~ de andere bor- · 
deelell 'dan de Sen1arang oUraboe,zaodat hij van het hem sub b ten.la.a

. te e;elegde mo et wordE?n yri j'gesproken; 
Overwegende,dat bek1aagde 6,die op de openingsavond van de Shoko 
club, aanwezig is geWeest en. erkent 'vleeschelijke ,gemeenschap IQ.et 
een van de meiSjes 'te hebben gehad,we.li?Waat· Ontken.t daa;rtoe dit 
meisje met geweld te he'bben gedwoegen, doch de Kiijgsraad op gro'nd 
van de v~rklaring,van de g~tu.ige II voorschreven bevest1g~· 

v
1
o
1
oir .. zoover haar· door bklar Z\l.Ster medegedeeld,door getµ:ige .. 1 .in .. verband ·met het - ~ooals bb:"len is overwogen - bestaand.e · 

a.an zekerheid grenzende vermoeden dat de in het bordeel ShokO-<>lub 
gebrachte vrouwen en meisj.es geen vri jwilligsters waren,welk ver
ttoe·den beklaagde, -die 1 S)niddags. de keuring bad ver:richt, evenzeer 
moet hebben.gehad,dit deel van het aan beklaagde ten laste gelegde 
eveneens wettig en overtu.igend bewezen aoht,zoodat hij daaraari m@et 
Worden. schuldig verk:laard en terzake tot straf veroordeeld; 
Ten aanzien van 7e beklaagde : 
Overwegende,dat deze beklaagde een omstandig verhaal heeft gedaan. 

· omtrent de ge beurlenissen zooals die door de gfftu:igen zi jn medege-
deeld; . · . 

. dat zijn opgaven een volledige belj;entenis inhouden van. de hem t.e~ , 
laste gelegde feiten,met dien verstande,d,at geen 'VTOUWen en mei.sj¢;s. 
ui t het kamp SemaranSl"Oost zijn weggeVoerd; , . 
Overwegende ,dat door· deze beke:ritenis "i.P. verband met de veo:rschreve~: 
getUigemrerklaringen het .wettig en overtUigend bewijs van het l'.lel;l · 
tenlaste gel,egde is geleverd en 1:l1j derhalve aan die f'eiten moet W!'1 
worden schuld.ig verklaard; . . . ; 
Overwegende dat het ve;rweer van 7e beklaagde hierop ·; 
neerkomt,dat hij na al ·dailelijk verzocht te hebben ontheven te 'l!OJ'''' 
den van de hem gegeven opdracht om v:rouwen en meiajes in de k:arnPen 
te gaan Ui tz.oeken op lii.st van den, Majoor naar 2 l<illlipen in; 
Semal"ang is gegaan; · . .. 
dat hij in die kampen op moeilijkheden is fiiestUit die e;r-o:p.wez.e,ia. 
dat van de zi·jde van 9-e geinterneerde vrou.wen bezware~ oeston~~p. _ 
tegen het doel waarvoor vrolll'len en meisjes ui·L a:a die kall(pen zo,ud,"'!'l: 
moeten gaan; - · · 
di.t hi j di 1; heeft gerapporte.erd aan M£tjoor · voor.noemd ·i& · 
tegemvodrdigheid van Majoor ,-., (3e beklaa;;de); .,.,;: 
dat hem oniianks zijn herliaalde hezware.n· "bevel is gegeven (\oar te·. ·:;;; 
gaan; · · . ' · >i:J 
dat hem·toen reetis bekend ~as,dat er aan de gestelde e::i:sch van ·-:, 

vri jV!i lligbe.:i.Q:, 
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