
DE STRIJD OP MALAKKA

of Staff (zij bevonden zich toen in Washington) op I januari een veel
ingrijpender besluit namen; afgezien nog van een tank-brigade die voor
Malakka en een kleinere afdeling tanks die voor Birma bestemd werd,
zouden nu vier infanterie-divisies naar het Verre Oosten gaan: twee naar
Birma, twee naar Nederlands-Indië; naar Indië zouden de 6de en 7de
Australische infanterie-divisie vertrekken die zich in het Midden-Oosten
bevonden: tezamen zestigduizend militairen die ca. 8000 voertuigen bij
zich hadden. Voor die twee divisies waren drie grote convooien nodig
- het eerste van die drie zou pas begin februari kunnen vertrekken.

Nederlandse successen

Zo was december '4I een maand geworden met een deprimerende
opeenstapeling van slecht nieuws: de Japanners hadden Hongkong, Goe-
am, Wake en dè Gilbert-eilanden in handen gekregen, op de Philippijnen
hadden de Amerikaanse en Philippijnse strijdkrachten Manila moeten
prijsgeven en zich op het schiereiland Bataan moeten terugtrekken en op
Malakka maakten de Japanners angstwekkend-snelle vorderingen.

Wat konden de Nederlandse strijdkrachten presteren die aan het Britse
opperbevel ter beschikking gesteld waren? Het betrof hier, zoals eerder
uiteengezet, bommenwerpers en jagers van de legerluchtmacht die naar
Singapore, naar Sumatra en op Borneo naar Singkawang II gezonden
waren, enkele groepen van de MLD die in Singapore en op Borneo bij
Sambas waren gestationeerd en, van de vloot, de kruiser 'Java' en niet
minder dan tien onderzeeboten.

De naar Singapore en Sumatra gezonden bommenwerpers en jagers
werden tot ergernis van de leiding van de Militaire Luchtvaart slechts
beperkt gebruikt. Toen Brooke-Popham eenmaal besloten had dat bom-
menwerpers slechts 's nachts mochten opereren, werden de Nederlandse
Glenn Martins naar Indië teruggezonden om zich daar eerst vier weken
lang te oefenen in het uitvoeren van nachtvluchten, maar toen de toe-
stellen vervolgens naar Singapore en Sumatra teruggekeerd waren, kregen
zij uitsluitend opdrachten om overdag verkenningen uit te voeren boven
zee. De bij die bommenwerpers behorende jagers werden hoofdzakelijk
ingezet bij de luchtverdediging van de stad Singapore. Enkele van deze
toestellen brachten de Japanners verliezen toe, maar van de eigen sterkte
ging ongeveer een derde verloren, hoofdzakelijk door Japanse bombar-
dementen op de vliegvelden.


