
DE JAPANSE CAPITULATIE

Diezelfde dag vaardigde MacArthur zijn aan het japanse Grote Hoofd-
kwartier gericht Algemeen Bevel no. I uit, waarin o.m. bepaald was dat
de japanners volledige informatie dienden te verschaffen omtrent de
krijgsgevangenen en de geïnterneerden die zij in handen hadden, en dat
zij scrupuleus dienden te zorgen voor de veiligheid en het welzijn van
beide groepen.

De japanse strijdkrachten die zich buiten japan bevonden, dienden
aparte capitulatie-overeenkomsten te ondertekenen. In Mandsjoerije
vond die overgave plaats aan het Rode Leger en wel op 21 augustus, zes
dagen dus na de Iyde waarop 's keizers radiotoespraak was uitgezonden.
Op andere strijdtonelen evenwel lieten die aparte capitulaties op zich
wachten. Dat was mede het gevolg van het feit dat MacArthur op
19 augustus aan de Geallieerde bevelhebbers op de overige strijdtonelen
had doen weten, dat zij hunnerzijds de capitulatie van de hen confron-
terende japansc strijdkrachten pas in ontvangst mochten nemen, nadat
hij de 'algemene' japanse capitulatie had ontvangen.

*

Wat die 'plaatselijke' capitulaties betreft, willen wij slechts schrijven over
die welke in en bij Nederlands-Indië plaatsvonden en daarbij stellen wij
voorop dat zowel de Britse en de Australische als de Nederlandse auto-
riteiten (die laatsten in Australië en op Ceylon) zich op de dag waarop
japan de oorlog beëindigde, IS augustus, in een hoogst onbehagelijke
situatie bevonden. Op die dag was, zoals eerder uiteengezet, Mountbatten
tegen zijn zin belast met de opperste verantwoordelijkheid in het zo sterk
uitgebreide gebied van Southeast Asia Command, waartoe ook het gebied
in Oost-Indonesië behoorde dat onder een aan hem ondergeschikte
Australische generaal was komen te ressorteren. De voorbereidingen voor
een grote landing op de westkust van Malakka waren in volle gang - zij
dienden gestaakt te worden en heel andere taken ter hand genomen. Een
van de belangrijkste daarvan was de zorg voor de krijgsgevangenen en
geïnterneerden. Midden '4S kende men in Mountbattens hoofdkwartier
de namen en de locaties van meer dan 220 kampen in het gebied van

- niet Nederland, Australië en Nieuw-Zeeland, die overigens wel bij de plechtigheid
aan boord van de 'Missouri' vertegenwoordigd waren, Nederland door admiraal
Helfrich en luitenant-generaal van Oyen.
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