
A lJSTRALISCHE VERSTERKINGEN?

dat Java begin maart geïsoleerd zou zijn; hij meende voorts dat het Knil
op Java maar korte tijd weerstand zou kunnen bieden - zijn conclusie
was dat de twee Australische divisies te laat zouden komen. Wavell,
optimistischer, dacht dat zij misschien nog juist op tijd zouden arriveren
- hij gaf ter Poorten dan ook opdracht, de verdediging van Banka en
Billiton en van het door zijn aardolie-installaties zo belangrijke Palem-
bang te versterken. Naar Palembang werd een bataljon van het Knil
gestuurd, naar Banka en Billiton tezamen twee-derde bataljon: eenheden
waren dat, die aan de toch al zo geringe sterkte van het leger op Java
moesten worden onttrokken.

*

In de loop van januari werd de luchtverdediging van Malakka en Singa-
pore steeds hachelijker: de daar gebruikte vliegvelden werden herhaal-
delijk door de Japanners geteisterd; veel vliegtuigen gingen op de grond
verloren en bij luchtgevechten bleek telkens weer dat de beschikbare
Geallieerde toestellen niet opgewassen waren tegen de Japanse Zero's. De
stad Singapore werd herhaaldelijk gebombardeerd - er vielen in januari
ca. zeshonderd doden onder de burgerij.

Wavell besloot, voorshands de vliegvelden op het eiland Singapore
niet op te geven. Midden januari verwachtte hij nog dat de 48 Hurricanes
van de 'Indomitable' daar gestationeerd konden worden. Er was ruimte
voor nodig. Om die ruimte te winnen, werd besloten, de resterende van
de Nederlandse. bommenwerpers en jagers die in december naar Singa-
pore gezonden waren (zij hadden er een derde van hun sterkte verloren),
naar Java terug te trekken, later in januari ontruimde de Militaire Lucht-
vaart al zijn vliegvelden op Sumatra die aan de Britten ter beschikking
werden gesteld - Palembang I werd bestemd voor de Britse jagers (ook
dus voor de 48 Hurricanes), het geheime vliegveld Palembang II, dat niet
door de japanners was ontdekt, voor de Britse bommenwerpers waarvan
een klein aantalovervloog uit het Midden-Oosten. Beide vliegvelden
kregen een betere bescherming met luchtdoelgeschut. Er arriveerden nog
méér Hurricanes: 12, die de Britse Chiefs of Staff aan boord van een
vrachtschip naar Singapore hadden willen transporteren - toen het schip
het strijdtoneel naderde, werd besloten het naar Tandjong Priok te
zenden; de jagers werden er eind januari ontscheept.

Duidelijk was inmiddels geworden dat belangrijke luchtversterkingen
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