
JAPAN EN AZIË

aan wie hij vroeg te bevorderen dat hij zich naar Tokio mocht begeven.
De japanners weigerden medewerking maar toen zij in de herfst in het
defensief waren gedrongen en bovendien besloten hadden, de Birma-
spoorweg aan te leggen die, naar zij hoopten, hun Vijftiende Leger in
staat zou stellen, diep in Brits-Indië door te dringen, wijzigden zij hun
houding: Bose mocht naar Tokio komen. Deze, die inmiddels met een
Duitse vrouw in het huwelijk was getreden, scheepte zich begin februari
'43 in op een U-Boot die naar de wateren bij Madagascar voer, en stapte
daar op een japanse onderzeeboot over; na een reis van ca. drie maanden
kwam hij in Tokio aan.

Tot in de herfst van '42 hadden de japanners de hoop niet opgegeven
dat Duitsland hetzij van Noord-Afrika, hetzij van de Kaukasus uit tot het
gebied van de Indische Oceaan zou kunnen doordringen, maar die hoop
was na Rommels nederlaag bij El Alamein (eind oktober '42) en na de
insluiting van het Duitse Zesde Leger bij Stalingrad (november '42)
vervlogen - ten aanzien van de toekomst van Brits-Indië behoefden zij
niet meer zo scrupuleus te letten op de 70ste lengtegraad. Zij keurden
goed dat Bose in Singapore een Voorlopige regering van vrij India zou
oprichten, verklaarden zich bereid, te zijner tijd de 'onafhankelijkheid'
van India te erkennen, maar eisten dat Bose's Voorlopige regering aan
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten de oorlog zou verklaren. Bose
vormde zijn bewind, liet het tot de twee oorlogsverklaringen komen en
nam vervolgens in Tokio deel aan de al genoemde Groot-Oost-Aziati-
sche conferentie. Daarna ging hij weer naar de Nanjo en toen het daar in
maart '44 van Birma uit tot het offensief kwam van het japanse Vijftiende
Leger, kondigde hij aan dat dat offensief tot in de regeringszetel van het
Brits-Indische gouvernement, New Delhi, zou worden voortgezet. Ca.
vijfduizend militairen van het Indian National Army, van wie evenwel
drieduizend als hulptroepen fungeerden, namen aan het japanse offensief
deel. Dat werd, zoals de lezer al bekend is, een fiasco en met het gezag
dat Bose in japanse kringen had opgebouwd, was het gedaan doordat bij
de gevechten meer dan de helft van de militairen van het Indian National
Army naar het Britse Veertiende Leger was overgelopen.

Bose's Voorlopige regering bleef in stand en zette haar propaganda
voort maar had geen invloed van betekenis meer. Toen op IS augustus
'4S japans capitulatie bekend werd, stelde veldmaarschalk Teraoetsji Bose
een vliegtuig ter beschikking om zich via Formosa naar japan te begeven.
Naar Formosa onderweg stortte dat vliegtuig in zee. Bose kwam om.
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