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geweest die de Japanners aan de verlening van 'onafhankelijkheid' had-
den verbonden). Korte tijd later, op 14 oktober '43, werd ook aan de
Philippijnen 'onafhankelijkheid' verleend, maar de Philippijnse regering
kon er pas na een jaar toe gebracht worden, aan Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten de oorlog te verklaren.

Zowel in het geval van Birma als in dat van de Philippijnen ging aan
de verlening van 'onafhankelijkheid' vooraf dat een Commissie ter
Voorbereiding van de Onafhankelijkheid werkzaam was geweest.

Eerder nog dan Birma of de Philippijnen was bezet China 'onafhan-
kelijk' geworden. Op een keizerlijke conferentie was in december '42

besloten dat Japan een deel van zijn rechten in China aan het Chinese
bewind in Nanking zou overdragen en dat dat bewind het bestuur over
de bezette delen van China geheel van de Japanse militairen zou over-
nemen - ook hier werd als contraprestatie geëist dat het Chinese bewind
de leiding van Japanse 'adviseurs' zou aanvaarden en de oorlog zou
verklaren aan Groot-Brittannië en de Verenigde Staten; dat deed het in
januari '43.

Aan het verlenen van 'onafhankelijkheid' aan Malakka werd door
Japan niet gedacht - het wenste tot in de verste toekomst de vrije
beschikking te houden over Singapore dat bij uitstek gerekend werd tot
de 'gebieden van strategische betekenis welke het keizerrijk moet vast-
houden ter verdediging van Groot-Oost-Azië'.

En Nederlands-Indië?
Over de ten aanzien van dat gebied in Tokio getroffen beslissingen

dienen wij uitvoeriger te zijn.

Nederlands-Indië

Wat Nederlands-Indië betrof, was het vaststellen van een duidelijke
beleidslijn voor Japan dubbel moeilijk, in de eerste plaats doordat be-
paalde eilanden of delen van eilanden op politiek gebied veel verder
ontwikkeld waren dan andere en in de tweede plaats doordat er drie
militaire besturen waren ingesteld: op Java (en Madoera) het militaire
bestuur van het Zestiende, op Sumatra dat van het Vijf-en-twintigste
Japanse Leger en in de overige Buitengewesten het militaire bestuur van
de Japanse marine. Van belang was ook nog dat het veruit volkrijkste
eiland, Java, de industriële grondstoffen waaraan Japan behoefte had, niet
in grote hoeveelheden voortbracht en dat die grondstoffen juist wel in
verscheidene van de Buitengewesten werden geproduceerd.


