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mandant op Midway telegrafisch bevel geven (er lag een telegraafkabel
tussen de Hawaii-eilanden en Midway), een ongecodeerd radiobericht
naar Pearl Harbor te zenden, inhoudend dat de drinkwater-installatie op
zijn eiland defect was geraakt; op dat radiobericht volgde een tweede
ongecodeerd radiobericht van Pearl Harbor naar Midway: een schip met
drinkwater zou onderweg gaan. Terecht ging Nimitz er van uit dat beide
berichten door de Japanners zouden worden afgeluisterd en dat zij er op
zouden reageren. Inderdaad, op 21 mei zond de marine-afdeling van het
Grote Hoofdkwartier een gecodeerd radiobericht uit dat de Japanse
commandant op Wake melding had gemaakt van een tekort aan drink-
water op AF en verzocht had, terstond maatregelen te nemen om in dat
tekort te voorzien. Midway, concludeerde Nimitz, was dus het doel van
de volgende grote Japanse aanval. Maar wanneer? Ook daar wist de
afdeling Signal Intelligence van zijn staf achter te komen: net op tijd werd
Nimitz ingelicht dat de Japanners besloten hadden op 3 juni op Attoe
en Kiska en op 7 juni op Midway te landen.

Tegen de landingen op de Aleoeten namen de Amerikanen geen
maatregelen maar toen Jamamoto begin juni Midway naderde met zes
vliegkampschepen (twee waren naar de Aleoeten gezonden), elf slagsche-
pen, twee-en-twintig kruisers, vijf-en-zestig torpedobootjagers en een-
en-twintig onderzeeboten, lag de Amerikaanse Pacific-vloot klaar. Ze was
numeriek veel zwakker: van zijn zeven vliegkampschepen had Nimitz
slechts drie (een daarvan de Yorktown die in Pearl Harbor in drie dagen
voldoende gerepareerd was) naar Midway kunnen dirigeren, samen met
acht kruisers, vijftien torpedobootjagers en negentien onderzeeboten,
maar de Japanse vlooteenheden hadden geen goede radarapparaten en de
piloten van de Japanse gevechtstoestellen, hoe moedig ook', bleken
minder bekwaam dan de Amerikaanse piloten. Aan de aanvallen op de
Japanners namen overigens niet alleen Amerikaanse marinevliegtuigen
deel maar ook de legerbommenwerpers die op Midway gestationeerd
waren. In een reeks van verwoede aanvalsacties over en weer die zich
over vier dagen uitstrekten (3-6 juni) en waarbij het geluk de Amerikanen
meezat (op een beslissend moment waren de Japanse vliegkampschepen
verstoken van bescherming door de Japanse luchtmacht), verloren de
Amerikanen één vliegkampschip, de Yorktown, en één torpedobootjager,
maar Jamamoto, die tijdens de strijd met een reserve-eskader verder

, Over afstanden van vele honderden kilometers werden door een deel van de Japanse
piloten aanvalsacties uitgevoerd met toestellen waarvan zij wisten dat de tanks niet
voldoende benzine konden bevatten om terug te vliegen.
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