
DE MARSHALL-EILANDEN

voorbereiding en uitvoering van de operaties waren gemaakt - hij somde
er omstreeks honderd op.

*

Teneinde een indruk te geven van de problemen waarvoor de Amerika-
nen bij hun landingen op door de Japanners versterkte eilanden kwamen
te staan en van de wijze waarop zij deze oplosten, lijkt het ons zinvol,
een van de landingsoperaties op de Marshall-eilanden welke op die op
de Gilbert-eilanden volgden, meer in bijzonderheden te beschrijven.'
Wij kozen daarvoor de landing op Kwajalein uit, het hoofdeiland van
het midden in de Marshall-groep gelegen Kwajalein-atol.

De Marshall-eilanden (zie kaart IV op pag. 70) bestaan uit meer dan
30 atollen welke tezamen met bijna 900 koraalriffen in een zeegebied
liggen dat ongeveer vijf-en-twintigmaal zo groot is als Nederland. Die
atollen (koraalriffen waarvan gedeelten, met palmen begroeid, permanent
boven het zee-oppervlak uitsteken en die een lagune omsluiten) zijn in
de regel niet meer dan 5 km in het rond, maar enkele zijn aanzienlijk
groter en nogal grillig van vorm. Het atol Kwajalein, het grootste ter
wereld, heeft een lagune met een oppervlak van ca. 2000 vierkante
kilometer en het koraalrif dat die lagune omgeeft, telt enkele tientallen
eilanden waarvan (zie kaart V op pag. 72) Roi-Namoer (twee eilanden
die door een dam verbonden zijn) in het noorden en Kwajalein in het
zuiden de belangrijkste zijn.

De Marshall-eilanden, vroeger Duits gebied, waren na de Eerste
Wereldoorlog Japans mandaatsgebied geworden en de Japanners hadden
er, hoewel zulks onder de mandaatsbepalingen verboden was, al in de
jaren '30 militaire vliegvelden aangelegd. Roi-Namoer, Burton (behalve
Kwajalein en Roi-Namoer zullen wij de eilanden aangeven met de
namen welke de Amerikanen er bij de opzet van hun operaties aan gaven)

1 Wij doen dit aan de hand van drie Amerikaanse publikaties nl. Frank Hough: The
Island War. The United States Marine Corps in the Pacific (1947), deel y: Aleutians, Gilberts
and Marshalls (195 I) van Samuel Eliot Morison's History of Un ited States Naval Operations
in World War II en Philip A. Crowl en Edmund G. Love: Seizure of the Gilberts and
Marshalls (1955); dit laatste boek is een deel uit de serie United States Army in World
War IL gepubliceerd door het Office of the Chief of Military History van het Department
of the Army in Washington.


