
MOUNTBATTENS GEZAGSGEBIED WORDT UITGEBREID

op Sumatra had die dienst een steunpunt weten te vormen. Het hoofd
van de dienst werd nu in maart of april '45 op Mountbattens hoofdkwar-
tier ontboden. 'Het Engelse opperbevel', zo verklaarde hij in februari' 56
aan de Parlementaire Enquêtecommissie,

'heeft toen duidelijk gesteld dat men een zekere beveiliging op de flank wenste
te hebben. De enige mogelijkheid om die beveiliging te krijgen was door het
inrichten van een zo goed mogelijk functionerende inlichtingendienst op Suma-
tra'l _

eind juni werden daartoe de eerste z.g. parties op Sumatra ingebracht;
twee werden afgezet door een onderzeeboot, twee werden geparachu-
teerd. Meer parties volgden.

*

Eerder vermeldden wij dat op 13 april '45 in de Combined Chiefs of Staff
het denkbeeld besproken was om Java, Borneo, Celebes, de Kleine
Soenda-eilanden en de Molukken van MacArthurs gezagsgebied over te
brengen naar dat van Mountbatten en dat toen terzake geen beslissing
was genomen. De Britse Chiefs of Staff vroegen bedenktijd. Er rezen tal
van vragen die alle hierop neerkwamen dat zij, alvorens Mountbatten
verantwoordelijk te maken voor een zoveel groter en zoveel volkrijker
gebied, graag wilden weten in hoeverre zij nog konden rekenen op
Amerikaanse militaire steun. En zou Mountbatten ook de beschikking
krijgen over voldoende transportschepen?

Die vragen, midden april gesteld, werden pas op 7 juni door de
Amerikaanse joint Chiefs beantwoord die hunnerzijds, maar eerst na
enkele weken uitstel, MacArthur geraadpleegd hadden; deze had gead-
viseerd, de uitbreiding van Mountbattens gezagsgebied, mocht daartoe
besloten worden, op 15 augustus te laten ingaan. Het antwoord dat de
joint Chiefs gaven, was voor de Britten teleurstellend: de Australische
strijdkrachten die zich in MacArthurs gezagsgebied bevonden, zouden
onder Mountbatten komen te ressorteren maar de Amerikaanse zouden
alle gereserveerd blijven voor de grote landingen in Japan; voorts zouden
de Amerikaanse militaire autoriteiten aan het gezagsgebied van Mount-

1 Getuige C. J. Wingender, Enq; dl. VIII c, p. I457.
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