
HOE JAPAN DE OORLOG VERLOOR

Staten zou berusten. Van die goedkeuring zouden de Amerikanen een
vèrgaand gebruik maken: bijzonderheden over het verloop van de strijd
tegen Japan werden noch aan de Britse, noch aan de Australische, Nieuw-
zeelandse en Nederlandse autoriteiten meegedeeld en van al die autori-
teiten waren de Britse de enige die in het kader van de besprekingen
tussen Roosevelt en Churchill en van het overleg binnen de Combined
Chiefs oj Staff althans over de hoofdlijnen van de Amerikaanse strategie
werden ingelicht.

*

Was de Japanse strategie, gelijk eerder vermeld, gericht op het bereiken
van een vrede door compromis, de Amerikaanse had van meet af aan een
veel verder strekkende doelstelling: Japan moest volledig verslagen
worden.

Maar hoe?
In de eerste maanden van' 42 nam in het denken van alle Amerikaanse

autoriteiten die met dit probleem worstelden, Nationalistisch China een
belangrijke plaats in; de meeste Japanse legerdivisies stonden in China
en moesten dus, zo nam men aan, in China verslagen worden, anders
gezegd: het grote Amerikaanse offensief moest met een boog door het
zuiden van de Pacificniet op Japan maar op China afstevenen. Ook werd
China gezien als het enige gebied waar men te zijner tijd voldoende
Amerikaanse zware bommenwerpers kon stationeren om de industriële
bedrijven in Japan en Mandsjoerije te teisteren. Het offensieve plan dat
de War Plans Division van het Navy Department in Washington medio
april '42 op schrift stelde, voorzag (zie kaart I op de pag.'s 4-5) in landingen
in de Bismarck-archipel, op de noordkust van Nieuw-Guinea, op de
Marshall-eilanden en op de Carolinen - hoe men vandaar dan verder
zou gaan (naar de Philippijnen? naar Nederlands-Indië?), werd in het
midden gelaten. Duidelijk was dat MacArthur als opperbevelhebber in
de Southwest PacificArea bij de uitvoering van dat plan een belangrijke
rol zou gaan spelen. Dat was geheel in overeenstemming met zijn eigen
wensen. In de Amerikaanse militaire hiërarchie was zijn positie uniek: in
'35, toen de man die hem nu zijn directieven toezond, Marshall, nog
slechts kolonel was geweest, had hij de hoogste legerfunctie, die van
Chief oj Staf! oj the US Army, neergelegd - nadien was hij in dienst
getreden van de regering van de Philippijnen waar hij de Philippijnse
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