
DE AMERIKAANSE LANDING OP KWAJALEIN

van de gevolgen van de beschietingen die het terrein onherkenbaar
hadden veranderd. 'The entire island looked', aldus een van de Amerikaanse
militairen, 'as if it had been picked up to 20 000 feet and then dropped.' I Tegen
de avond hadden de zes bataljons van de 7th Infantry Division, hier en
daar geholpen door Koreanen die bereidwillig inlichtingen gaven, een
kwart van het eiland Kwajalein in handen. Zij beschikten toen over 62

tanks en 5 stukken mobiel geschut.
In de nacht van de r ste op de zde februari moesten felle Japanse

tegenaanvallen in gevechten van man tegen man afgeslagen worden. Ook
op de zde en de jde werd, terwijl de Amerikanen gestadig oprukten, hier
en daar hevig gevochten, maar de Japanners hadden, gegeven de enorme
vuurkracht van de Amerikanen, geen kans om zich te handhaven. In de
ochtend van de ade was drie-kwart van het eiland door de Amerikanen
veroverd en om vier uur 's middags was de strijd ten einde. Diezelfde
dag was Burton, waar daags tevoren dezelfde bataljons geland waren die
eerst Carlson en Carter veroverd hadden, in Amerikaanse handen.

De operaties ter verovering van de zuidelijke eilanden van het Kwa-
jalein-atol kostten de Amerikanen vijf-en-zestig gesneuvelden en ruim
tweehonderdvijftig gewonden. Van de ca. veertienhonderd Koreanen
bleven honderdzeven-en-twintig in leven, van de ca. vijfduizend Japan-
ners negen-en-zeventig.

Aangezien de beschikbare Amerikaanse reserves bij de strijd om zuid-
Kwajalein niet ingezet waren, besloot Nimitz, prompt in één ruk ook
nog het dichtst bij de Marianen gelegen atol van de Marshall-groep te
veroveren: Eniwetok (zie kaart IV op pag. 70), waar eveneens een vlieg-
veld was. Op de drie belangrijkste eilanden van het atollandden mariniers
en infanteristen op 17, resp. 18 en 22 februari en ook hier was de strijd
na enkele dagen, of zelfs na enkele uren, ten einde. De Amerikaanse
verliezen waren ongeveer even groot als op zuid-Kwajalein; van de ca.
drieduizendvijfhonderd Japanners en Koreanen werden slechts zes-en-
zestig krijgsgevangen gemaakt - alle overigen sneuvelden.

De samenwerking tussen de Amerikaanse zee-, land- en luchtstrijd-
krachten was zowel bij de acties tegen Kwajalein als bij die tegen
Eniwetok perfect geweest en aan de tactiek die bij de landingen was
toegepast, behoefde niets meer verbeterd te worden. Van de atollen uit
welke de Amerikanen terzijde hadden laten liggen, konden de Japanners
verder niets ondernemen. In maart en april werden de op verschillende
eilanden veroverde vliegvelden door de Amerikanen in gebruik geno-

1 Aangehaald in Crowl en Love: Seizure of the Gilberts and Marshal/s, p. 232.
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