
HOE JAPAN DE OORLOG VERLOOR

en zulk een herhaling, zo werd vertrouwd, zou onmogelijk zIJn als
Midway in Japanse handen was.

*

Tulagi werd op 3 mei bezet maar de expeditie naar Port Moresby werd
een mislukking.

In de loop van april vonden de Amerikanen in gedecodeerde Japanse
telegrammen de eerste aanwijzingen dat een aanval op Port Moresby
werd voorbereid en dat daarbij drie Japanse vliegkampschepen zouden
zijn ingedeeld. Nimitz kon van zijn vliegkampschepen, waarvan de twee
die bij de luchtaanval op Tokio gebruikt waren, pas op 25 april weer in
Pearl Harbor binnenvielen, slechts twee tijdig naar de Koraalzee dirige-
ren. Op 7 en 8 mei vond daar een zeeslag plaats die de eerste was in de
geschiedenis waarbij de strijdende vlooteenheden elkaar in het geheel
niet zagen. Eén Amerikaans vliegkampschip ging verloren, één, de York-
town,werd beschadigd en ook de Japanners verloren één vliegkampschip,
terwijl een tweede beschadigd werd. De materiële verliezen waren dus
ongeveer gelijk maar de personele waren aan Japanse kant veel groter,
vooral doordat de Japanse piloten die pas in de avond naar hun vlieg-
kampschepen terugkeerden, geen oefening hadden gehad in het landen
bij donker - velen stortten in zee.

De Japanse landing bij Port Moresby werd afgelast: het was voor het
eerst dat de Japanners een streep moesten halen door een zorgvuldig
voorbereid expeditieplan.

*

Hun expeditie naar Midway leidde tot het keerpunt van de gehele oorlog
in de Pacific.

Nimitz had in de tweede helft van mei geen zekerheid dat Midway
het voornaamste doelwit zou zijn van nieuwe Japanse aanvalsacties - het
werd mogelijk geacht dat de Japanse slagvloot de overval op Pearl Harbor
zou herhalen of zelfs zou gaan ageren onder de Amerikaanse westkust.
Een briljante list bracht zekerheid. De Amerikanen wisten sinds maart
dat Midway in de geheime telegrammen van de Japanse marine werd
aangeduid met de letters AF. In mei liet Nimitz de Amerikaanse com-
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