
Wavells plan / Versterkingen

Al voordat Wavell op Java aankwam, had zich bij hem een duidelijk
plan ontwikkeld dat hij als opperbevelhebber van Abda-Command wilde
volgen. Zijn (al vermeld) directief hield in dat hij zich moest handhaven
in 'the Malay Barrier', dat hij zoveel mogelijk ten noorden van die zone
moest opereren, dat hij Birma en Australië moest behouden en dat hij
via Nederlands-Indië een verbinding moest leggen met de Amerikanen
op het schiereiland Bataan (op Luzon in de Philippijnen). Dat laatste leek
hem, bij gebrek aan zware vlooteenheden en voldoende luchtstrijdkrach-
ten, een volslagen onmogelijkheid - hij realiseerde zich dat hij niet méér
kon bereiken dan zich te handhaven in' the Malay Barrier', waarvoor nodig
was dat hij marine- en/of vliegtuig-steunpunten zou behouden op het
eiland Singapore, op Zuid-Sumatra, op Java, op Timor en te Darwin. De
snelle vorderingen der Japanners op Malakka maakten hem al bij zijn
eerste bezoek aan Singapore (6-9 januari) duidelijk dat het behoud van
de Britse marinebasis een race tegen de klok zou worden. Er waren
versterkingen toegezegd die uit Engeland, uit het Midden-Oosten, uit
Brits-Indië en uit Australië zouden vertrekken of al vertrokken waren:
uit Engeland moderne jagers, Hurricanes, die zich aan boord van het
vliegkampschip 'Indomitable' bevonden, en de rSde infanterie-divisie, uit
het Midden-Oosten twee Australische infanterie-divisies welke door de
Britse Chiefs of Staff voor Nederlands-Indië bestemd waren (èn twee die
naar Birma zouden gaan), uit Brits-Indië een infanterie-brigade van het
Brits-Indische leger en uit Australië ook een (kleine) infanterie-brigade.
In Singapore kwam Wavell tot de conclusie dat hij de 6de en de 7de
Australische infanterie-divisie beter op Malakka kon inzetten dan in
Nederlands-Indië; hij hoopte dat de t Sde infanterie-divisie zo tijdig de
verdediging van Malakka zou kunnen versterken dat er voldoende tijd
zou zijn om de twee Australische divisies een tegenoffensief te laten
inzetten; de verdediging van Indië wilde hij versterken door er de twee'
Brits-Indische divisies naar toe te zenden die op Malakka niet erg vol-
deden - hij hoopte dat zij in Indië op adem zouden komen.

Toen hij eenmaal in Lembang zijn opperbevel was gaan uitoefenen,
gaf hij dat eerste plan spoedig op: in de tweede helft van januari werd
duidelijk dat de r Sde Engelse infanterie-divisie zo laat in Singapore zou
arriveren dat het geen zin had, de oorspronkelijke bestemming van de
6de en de 7de Australische infanterie-divisie te wijzigen: zij zouden dus
toch naar Nederlands-Indië gaan en de twee Brits-Indische divisies
zouden op Malakka blijven. Er arriveerden daar, d.w.z. in Singapore, de
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