
WAVELLS HOOFDKWARTIER

historicus Walter D. Edmonds 1, 'that seldom in the history of war have soJew
been commanded by so many.' 2

Het Grand Hotel te Lembang werd spoedig te klein - Breretons
opvolger Peirse verplaatste op I februari de gehele luchtmachtafdeling
naar Bandoeng. Die afdeling had het trouwens moeilijk doordat de
telefoonverbinding met Malang (later met Djokjakarta) waar zich de staf
van de Amerikaanse B-1 i.s bevond, nogal eens haperde; ook de tele-
foonverbinding met Soerabaja, de voornaamste marinebasis, liet soms te
wensen over.

Door de 'overorganisatie' die WavelIs hoofdkwartier ging kenmerken,
werd het verwerken van verkenningsherichten vaak vertraagd. Brereton,
die zich speciale moeite gaf om de luchtverkenning te centraliseren,
stuitte op het probleem dat Helfrich de vliegboten van de MLD en Hart
de groep patrouillevliegtuigen van de Asiatic Fleet onder hun exclusieve
controle wilden houden: beiden hadden bepaald dat zij' de verkennings-
opdrachten zouden geven en de eersten zouden zijn aan wie de verken-
ningsberichten zouden worden overgebracht - Brereton had een bevel
van Wavell nodig om te bereiken dat alle verkenningsberichten tegelij-
kertijd zouden worden doorgegeven aan het Combined Operations and
Intelligence Center dat hij binnen WavelIs hoofdkwartier gevormd had.
Later bepaalde Brereton (of Peirse) dat de verkenningsberichten van de
MLD exclusief en rechtstreeks aan dat Center moesten worden doorge-
geven, hetgeen betekende dat Helfrich, zoals hij het voelde, niet alleen
zijn marine maar ook zijn Marineluchtvaartdienst was kwijtgeraakt. Voor
de MLD-vliegers was wat men 'de omweg via Lembang' zou kunnen
noemen, ook niet bijster bevredigend: zij waren steeds gewend geweest,
via de marinestaf te Batavia in een snelle verbinding te staan met de
Nederlandse vlooteenheden - die verbinding bestond niet meer, Daar
kwam dan nog bij dat de distributie van de door het Center geëvalueerde
vérkenningsberichten óók te wensen overliet, zodat waarnemingen wel-
ke de MLD-vliegers met groot risico gedaan hadden, Of te laat Of in het
geheel niet aan de vloot dan wel aan de jagers en bommenwerpers van
het Knil en van het Amerikaanse leger werden doorgegeven.

Organisatorische tekortkomingen waren dit waarvan men mocht aan-
nemen dat zij na verloop van tijd wel zouden worden opgeheven. Zou
daar wel voldoende tijd voor zijn?

I A.v., p. 272. 2 De formulering sloot aan bij Churchills hulde aan de jachtvliegers
van de RAF tijdens de Battle of Britain: 'Never in the field of human conflict was so much
oiued by so many to so[eiu'
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