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Legioenstijdschrift Bhaiband (Kamaraad), uitgave 14 juli 1943 toon Subhas Chandra Bose samen met Legioenscommandant 
Krappe
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AZAD HIND & Subhas Chandra Bose.  
Volksheld of verrader? Geschiedenis van een 
Indiase held die wereldnieuws schreef in India. 
 

 
De mythische Subhas Chandra Bose 
 
Het levensverhaal van Subhas Chandra Bose 
was avontuurlijk. Wij kijken met westerse ogen 
naar gebeurtenissen die zo’n zestig jaar 
geleden hebben plaats gevonden in Azië. 
Subhas (spr.uit “sjoephas”) Chandra Bose werd 
toentertijd beschouwd als een verrader; een 
Quisling. Ingedeeld bij de categorie Soekarno’s 
en Mohammed Hatta’s: geen aanbeveling dus.  
Bezien wij Bose door Aziatische; Indiase ogen, 
dan wordt dit beeld genuanceerder. In India (de 
grootste democratie ter wereld)is tegenwoordig 
bijna geen stad van enige betekenis waar Bose 
niet met een standbeeld wordt geëerd. Hij is een 
volksheld van het kaliber Ghandi ,van Nehru! 
Bose vormde samen met hen de voorhoede van 
het Indiase nationalisme. Toch is zijn naam in 
Europa vrijwel onbekend gebleven. In India 
vormden zijn avontuurlijke leven en zijn haast 
“mythische” dood de ingrediënten voor zijn 
tegenwoordige heldenstatus. 
 
Bose werd in 1897 in de stad Cuttak, Bengalen 
(het huidige Bangla Desh) geboren als de zoon 
van een advocaat. Het gezin telde twaalf 
kinderen. Ondanks de moeilijke financiële 
positie van de vader van Subhas weet hij zijn 
weg naar het Engelse Cambridge te vinden. Hij 
volgt hier een studie die hem klaar moet stomen 
voor het binnenlandse bestuur in India. Voor 
alles is hij echter nationalist. Door zijn fel 
antikoloniale houding is hij in Britse ogen 
een”verdacht” persoon. Om tegen de Britten te 

protesteren, keert hij vroegtijdig naar India 
terug. Bij zijn landgenoten is hij door zijn 
antikoloniale stellingname populair. Hij weet het 
zelfs op zevenentwintig jarige leeftijd tot 
burgemeester van Calcutta te schoppen. Dit tot 
verdriet van de koloniale overheersers. Door zijn 
militante antikoloniale houding is dit 
burgemeesterschap geen lang leven 
beschoren.In de jaren ’20 en’30 brengt hij 
regelmatig korte of langere tijd in Engelse 
gevangenschap door. De Engelse Secret 
Service (MI 6) houdt Bose sinds eind twintiger 
jaren in de gaten. Bose, een politiek dier, voelt 
als geen ander de politieke wind van de 
verandering aan die aan het begin van de 
dertiger jaren opsteekt. De macht van Japan 
neemt door de veroveringen in China toe in 
Azië. Hij voorvoelt dat Japans leuze; “ Azië voor 
de Aziaten “ in aangepaste vorm in India dé weg 
zou kunnen vormen om onder het Engelse 
koloniale juk vandaan te komen. Zijn sympathie 
voor autoritaire regimes ontwikkeld zich in deze 
jaren.  Vreemd genoeg ziet hij aanvankelijk 
meer perspectief in Europa voor zijn strijd dan 
bij de Japanners. Hij brengt in de tweede helft 
van de jaren ’30 in Europa o.a. bezoeken aan: 
Italië en Mussolini, Eamon de Valera in de Ierse 
republiek, Benesch (een democraat!) in 
Tsjecho-Slowakije en aan Hitler Duitsland waar 
het hem niet lukt om tot Hitler door te dringen. 
Minister van buitenlandse zaken von Ribbentrop 
ontvangt hem wel. Behalve enige bekendheid 
leveren deze bezoeken geen concrete 
resultaten op. Bose keert naar India terug. 
 

 
Bose onderweg naar India én …..hij vliegt KLM! 
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Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
wordt Bose weer actief.. Ondanks zijn 
lidmaatschap van de democratische Congres 
Party blijkt hij voorstander van een autoritair 
georganiseerde eenheidspartij. Gezien zijn 
uitstapjes naar Europa niet zo vreemd. 
Desondanks wordt hij, met de persoonlijke 
steun van Ghandi, tot lid van het Indian National 
Congress (1938) gekozen. Dit weerhoudt de 
Engelsen er niet van hem als “security risk“ 
weer in hechtenis te nemen. Hij weet met 
behulp van enkele getrouwen begin 1941 uit 
huisarrest te ontsnappen en op avontuurlijke 
wijze via Afghanistan (Northwest frontier) te 
ontkomen. Veel Indiërs zien hierin het begin van 
zijn bovennatuurlijke carrière. Van Afghanistan 
uit wordt hij door Abwehr agenten verder naar 
Europa geholpen. In Duitsland hoopt hij steun te 
krijgen om India van de Engelsen te bevrijden. 
Ook voor de Sovjet – Unie ziet hij in deze strijd 
een rol weggelegd. Het lukt Bose ook ditmaal 
niet doordringen tot de politieke elite in 
Duitsland en het blijft slechts bij antichambreren 
en van ambassade naar ambassade struinen. 
 
In juni 1941 vallen de nazi’s Rusland binnen. 
Een tragische fout volgens Bose die beide 
landen(!) als bevrijders van India zag. De druk 
op de nazi legers wordt steeds groter en zij 
kunnen alle (militaire)hulp gebruiken. In dit 
kader wordt het legion Freies Indien opgericht. 
Uit in noord – Afrika krijgsgevangen gemaakte 
Brits – Indiërs, opportunisten en Bose 
aanhangers richtten de Duitsers een eenheid 
op: de Azad Hind (Free India) met als 
onderdeelssymbool de springende (Indiase) 
tijger. De Azad Hind bereikt in Europa de sterkte 
van enige bataljons: aanvankelijk was het een 
Bataljon zVB ( = voor speciale 
opdrachten).Later een regulier Wehrmacht 
onderdeel. Het doet o.a. bewakingsdiensten aan 
de “Atlantik Wal” o.a. langs de  Nederlandse 
kust en komt in 1944 actie tegen de Franse 
Maquis en tegen Italiaanse partizanen. In mei 
’45 wordt de Azad Hind ontwapend door 
Amerikaanse en Franse troepen en uitgeleverd 
aan de Britten.  
In de periode hieraan voorafgaand, proberen de 
Duitsers zoveel mogelijk propaganda uit de 
(Indiase) vrijwilligers te slaan. In 1943 ontwerpt 
de Duitse kunstenaar Axter – Heudtlass 
(bekend van o.m propaganda ansichtkaarten en 
een zegelontwerp) een Azad Hind zegelserie. 
Vrijwilligers in Duitse dienst waren rond deze tijd 
vrijwel allemaal binnen Himmlers SS “sfeer” 
getrokken(1944). Propaganda voor de 
“Freiwilligen”was niet vreemd meer, zelfs als dit 
gekleurde troepen waren. De zegelserie werd 

uitgegeven ter ondersteuning van een vrij India: 
“AZAD HIND” voor de bevrijding van de 
Nicobaren en de Andamanen eilandengroep in 
de Indische oceaan werd zelfs een toeslag 
meegedrukt. Deze eilanden werden door 
“vrije”Indiase troepen met steun van de 
Japanners in ’43 ingenomen.  
 

 

 
Enkele zegels uit de Azad Hind serie.Tot een 
werkelijke uitgave van de zegels is het nooit 
gekomen. Gestempelde/gelopen exemplaren zijn 
onbekend/verm.vervalsingen. 
 
Ondertussen had Japan in december 1941 de 
aanval tegen de Geallieerden in Azië ingezet. 
Dé wereldoorlog is nu compleet! De kansen 
leken zich definitief tegen de Engelse koloniale 
en de Amerikaanse belangen in Azië te hebben 
gekeerd. Toen in februari 1942 Singapore viel, 
zagen de Japanners, die tot dan toe nogal 
terughoudend geweest waren tegenover de 
politieke aspiraties van Bose, de voordelen van 
een Indiase bondgenoot. Japan staat toe dat er 
een Indian National Council wordt opgericht. En 
dat dit lichaam een Indian National Army (INA) 
rekruteert uit Brits – Indiase krijgsgevangenen. 
De INA zal zo’n 50.000 man gaan tellen. 
Wapenfeit in 1943 de inname van 
bovengenoemde eilandengroep in de Indische 
oceaan. Bose,onrustig geworden in Europa, 
weet van de Duitsers (Himmler) gedaan te 
krijgen dat hij, per U-boot, naar Azië kan 
vertrekken. Eind ’43 vindt, na een avontuurlijke 
reis, ten zuid - oosten  van Kaap de Goede 
Hoop een ontmoeting plaats tussen een Duitse 
en een Japanse duikboot. Bose wordt overgezet 
op de Japanse U-boot en landt in Panang op 
Sumatra waar INA troepen verbleven. Hij wordt 
als held verwelkomd en wordt direct als 
bevelhebber van de INA geaccepteerd. In een 
politieke capaciteit wel te verstaan. De militaire 
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leiding is in handen van generaal – majoor Shah 
Nawaz Khan. Bose kan zijn geluk niet op en 
weet de Japanners ervan te overtuigen via 
Birma een offensief te openen tegen de Britten 
in India zelf; de bevrijding van India zou hier 
beginnen. De Indiase bevolking, zo redeneert 
Bose, zal direct in opstand komen tegen de 
Britten als de INA samen met de Japanners het 
Indiase grondgebied binnenvallen. De stad 
Imphal werd aangewezen als voorlopige zetel 
van de nieuwe Indiase regering. 

 
   ( afb.4 Hierboven een lucifersdoosje met de 
curieuze afbeelding van Bose. Afgebeeld als Netajii(= 
leider) van het INA.De leuze “Jai Hind” = heil India. 
Vermoedelijk werden deze lucifers doosjes uitgereikt 
aan INA soldaten in  Japanse dienst./Collectie rd.) 
 
Het offensief verloopt catastrofaal .Engelse 
eenheden(op de hoogte van de Japanse 
plannen) openen een tegenoffensief en dringen 
de aanvallers terug over de Birmees – Indiase 
grens. Bitter was het voor Bose te constateren 
dat het voornamelijk Brits – Indiase eenheden 
zijn die de strijd aan de zijde van Engeland 
voeren. Van de voorspelde volksopstand komt 
al helemaal niets terecht! De invloed van Bose 
en de INA zakt naar een dieptepunt als zij met 
zware verliezen te kampen krijgen. Japan 
besluit het offensief te stoppen. Na een half jaar 
strijd  bedreigen de Geallieerden de Birmaanse 

hoofdstad Rangoon(mei’45). Bose weet met 
enkele loyale medewerkers naar Signapore te 
ontsnappen in een van de laatste Japanse 
vliegtuigen. Hij probeert wanhopig een uitweg te 
zoeken. Als de Japanse nederlaag door de 
Amerikaanse atoomaanval een feit is, besluit 
Bose naar de Sovjet – Unie te vluchten: zijn 
enige uitweg naar een vrij India! De Japanners 
staan hem toe te vertrekken naar Mansjoerije. 
Hij wil van daar uit Moskou zien te bereiken. Op 
18 augustus ‘45 landt Bose met een Japans 
toestel voor een tussenlanding op het vliegveld 
van Taipeh op Formosa (Taiwan). Bij het 
opstijgen, explodeert een van de motoren en 
stort het toestel neer. Bose weet met zijn 
adjudant kolonel Habibur Rehman nog wel uit 
het toestel te komen, maar staat zelf in brand. 
Aan zijn brandwonden overlijdt hij de volgende 
dag, 19 augustus, in een Japans hospitaal in 
Taipeh. Kolonel Rehman blijft ongedeerd. Als dit 
“wereld”nieuws India bereikt doen zich vrijwel 
direct allerlei wilde verhalen over de dood van 
Bose de ronde. Dé Netajii (= leider) blijkt nog 
altijd niet vergeten. Indiase en Aziatische 
kranten staan bol van het nieuws over zijn 
“geheimzinnige”dood. 
Het lichaam van Bose is ondertussen 
gecremeerd en in een boedistische tempel in 
Japan bijgezet. De berichtenstoom rond hem 
blijft aanhouden. Men kan niet geloven dat hij zó 
aan zijn eind gekomen is. Tot ver in de jaren ’50 
wordt hij door eenzame vissers op onbewoonde 
eilanden of door bergbewoners in afgelegen 
streken waar genomen! En als hij al dood zou 
zijn, zou de Engelse geheime dienst hier 
natuurlijk de hand in hebben gehad. Zijn dood 
zal de Britten niet tot tranen hebben geroerd. 
Een behoorlijk probleem had “zichzelf”opgelost! 
Zeker als wij bedenken dat het Engelse 
koloniale bestuur een grote rechtzaak had 
voorbereid tegen de Indiase “verraders” van de 
INA, de Indian National Council en de eenheden 
van Freies Indien (AZAD HIND)uit Europa. De 
zogenaamde Red Fort processen worden door 
de Britten in het kader van de gespannen 
toestand in India stopgezet.(de spanningen 
tussen Hindoes en Moslims begonnen zich aan 
de vooravond van de onafhankelijkheid -1947- 
om te zetten in wilde moordpartijen over en 
weer. Duizenden Hindoes en Moslims zijn 
hierbij omgekomen). Lord Mountbatten de 
laatste Engelse viceroy (onderkoning van India) 
wilde escalatie tussen de diverse 
bevolkingsgroepen voorkomen. De processen 
zouden olie op het vuur hebben gegooid. Zij 
werden afgeblazen. Nadat India in 1947 haar 
zelfstandigheid kreeg, vormden de troepen die 
de Engelsen trouw bleven, samen met de INA 
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het kader van het nieuw te vormen Indiase 
leger.  
Tot op de dag van vandaag leeft Subhas 
Chandra Bose in India als een van de figuren 
die het moderne India vorm hebben gegeven. 
 

 
  (afb. 5. Japanse propagandakaart  verm. uit 1942. 
Soldaat maakt het Banzai teken. Japan verovert ZO - 
Azië 
   ”Azië voor de Aziaten” olv..Japan/collectie rd) 
 
Wie verder wil lezen kan ik verwijzen naar de 
volgende literatuur.  
Het boek van Franz W.Seidler; Die 
Kollaboration  1939 – 1945, München / Berlijn 
1995, geeft een goed overzicht van de 
belangrijkste collaborateurs binnen en buiten 
Europa. De jakhalzen van het Derde Rijk. 
Ondergang van de  collabo’s 1944 - 1945 , van 
Martin Ros, Amsterdam – Antwerpen 1995, 
beschrijft vooral de ondergang van 
collaborateurs. Postzegels Schrijven 
Geschiedenis, van de Tweede Wereldoorlog, 
G.J.Peelen , Den Haag 1948. Laat een 
interessant deel van de geschiedenis van WO II 
zijn aan de hand van door de betrokken landen 
uitgegeven zegels. Helaas is dit boekwerkje 
slechts antiquarisch verkrijgbaar. Wie 
geïnteresseerd is de militaire achtergronden kan 

terecht bij Die Indische Legion in der 
Wehrmacht und Waffen SS door Klaus  D. 
Patzwall, verschenen in Militaria Fachjounal für 
Auszeichnunngen , uniformierung, militär – und 
Zeitgeschichte, blz.131 t/m 139, 26e jahrgang 
,juli – august 2003 Heft 4. 
Tenslotte de site van de Hindustan Times( 
Hindustantimes.com ) deze site geeft naast 
Bose’s ideeën, zijn leven, zijn werken, foto’s van 
Bose en aanhangers, genoeg materiaal (o.a. 
interviews met getuigen!)om de mythevorming 
over hem(én zijn dood) tot op de dag van 
vandaag voort te laten duren. 
 

R.Dolfin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


