
HOE JAPAN DE OORLOG VERLOOR

'served as a magnet for other resources - Arrny troops and -planes, merchant shipping,
landing ships and -crafi, and all the paraphernalia of supporting elements needed to put
them to use. It u/asfor these other resources, and principally assault shipping, that marginal
needs in the Atlantic and Pacific were in clear competition.' 1

Hadden de Verenigde Staten dan niet voldoende bouwcapaciteit om
zowel voor de oorlog tegen Duitsland en Italië als voor die tegen Japan
de nodige landingsschepen te bouwen? Zonder twijfel. Maar hier hadden
de Combined Chiefs of Staff in '42 een van hun weinige fouten gemaakt:
de bouw van landingsschepen had een te lage prioriteit gekregen en het
gevolg was dat zich in de herfst van '43 een ernstig tekort openbaarde;
daarvan werden overigens niet de operaties tegen Duitsland maar die
tegen Japan het slachtoffer, d.w.z. niet de operaties in de Pacific maar die
welke in de Indische Oceaan op het program stonden.

Het gevolg van de hier geschetste ontwikkelingen was dat het Ame-
rikaanse leger eind juni '44 bijna 2,4 miljoen militairen had ingezet in
de oorlog tegen Duitsland en ruim 1,2 miljoen in die tegen Japan
- omgekeerd had de Amerikaanse vloot toen 1,2 miljoen militairen
ingezet tegen Japan en ca. 800000 tegen Duitsland; van het US Marine
Corps opereerden nagenoeg alle formaties in de Pacific. Aan scheepsruimte
voor transporten vergde de oorlog in de Pacificongeveer hetzelfde totaal-
tonnage als de oorlog in de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse lucht-
machten (die van het leger en die van de vloot bijeengenomen) waren
van midden '43 af sterker betrokken bij de oorlog tegen Duitsland
dan bij die tegen Japan, maar daarbij moet aangetekend worden dat
de zwaarste en verst reikende Amerikaanse legerbommenwerpers, de
B-29's, uitsluitend tegen Japan werden ingezet.

Tekenend is het voor het gewicht dat ook in '44, het jaar van de grote
veldtocht tegen Duitsland in West-Europa, aan de operaties in de Pacific
werd toegekend, dat tezelfdertijd dat de immens gecompliceerde en
uitgebreide landi.ngsoperatie in Normandië werd voorbereid, een lan-
dingsoperatie op enkele belangrijke eilanden in de Japanse Marianen op
stapel werd gezet (zie kaart III op de pag.'s 58-59), waarbij in de eerste
fase bijna evenveellandingsvaartuigen en troepen zouden worden inge-
zet als in Normandië.
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