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'Abda-Command'

De oprichting van Abda-Command I, de gemeenschappelijke bevelsorga-
nisatie van Amerikanen, Britten, Nederlanders (Dutch) en Australiërs met
één opperbevelhebber aan het hoofd, was, gelijk al vermeld, een denk-
beeld dat generaal Marshall aan Roosevelt en Churchill had voorgelegd,
maar hij was niet de eerste geweest die op die oprichting had aangedron-
gen. Dat was al geschied van Singapore uit, waar, zoals weergegeven,
Amerikaanse, Britse, Nederlandse en Australische hoge militairen op
20 december opnieuw bijeengekomen waren. In de geheime besprekin-
gen die daar en in Bandoeng eerder in '41 hadden plaatsgevonden, waren
plannen uitgewerkt, hoe men op de mogelijk geachte Japanse offensieven
zou reageren - nu waren die offensieven een feit en nu besefte men dat
er behoefte was aan een eenhoofdige leiding. Lieutenant-Colonel Francis
G. Brink, die in Singapore de Amerikaanse legerstaf vertegenwoordigd'
had, seinde op de z rste naar Washington dat er bestond

'an immediate need fOY one supyeme head over a combined Allied staff foy detailed
coordination of USA, British, Australian and Dutch measures for movements to their
designated locations, institution and maintenance of air and sea lines of communication and
the strategic direction of all operations in Pacific area.' •

Brink voegde daaraan toe dat Bandoeng hem de logische plaats leek
voor de vestiging van het door hem bepleite hoofdkwartier en dat de
'unofficial opinion' van de overige deelnemers aan de conferentie in Sin-
gapore was, dat' a USA commander acquainted with the Pacific area would not
only be acceptable but desirable.' 2

Deze denkbeelden wezen in de goede richting, zij het dat Roosevelt
en Churchill meenden dat de 'strategic direction of all operations in Pacific

I Enkele passages van deze inleidende paragraaf komen al voor in de paragraaf
"Abda-Command' van hoofdstuk 5, deel o, 2 Telegram, 21 dec. 1941, van F. G. Brink
aan G. C. Marshall, aangehaald in (United States, Dep. of the Army, Office of the Chief oj
Military History) United States Army in World War II, M. Matloff en E. M. Snell: Strategic
Planning for Coalition Warfare 1941-1942 (1953), p. 87 (verder aan te halen als: Matloff
en Snell: Strategic Planning 1941-1942).


