
HOE JAPAN DE OORLOG VERLOOR

op een slagschip gevestigd geweest maar toen was gebleken dat de
afgevuurde zware salvo's het radioverkeer ernstig hinderden. juist dat
verkeer moest perfect functioneren. De Signal Company van de 7de divisie
telde niet minder dan zeshonderd officieren en manschappen - zij waren
in groepen verdeeld die aan de landingseenheden waren toegevoegd, en
bovendien waren dertien teams gevormd die als enige taak hadden, de
verbindingen met de aanvallende Amerikaanse vliegtuigen te onderhou-
den. Speciale zorg werd besteed aan de verpakking van alles wat de
gelande troepen nodig zouden hebben: munitie voor acht, voedsel en
drinkwater voor vijf dagen. Dat werd, voorzover het niet door de
infanteristen meegedragen werd, verpakt in drijvende, van wielen voor-
ziene standaardeenheden waarvan de 7de divisie er meer dan 7 000
toegewezen kreeg. Tenslotte vermelden wij dat de bevelhebber van die
divisie een speciaal bezoek bracht aan het eiland in de Gilbert-groep waar
het hevigst was gevochten: hij kreeg daar te zien hoe de japanners zich
verdedigd hadden en hem werd uiteengezet welke fouten aan Ameri-
kaanse kant gemaakt waren.

Begin december '43 werden de japanse stellingen op het Kwajalein-
atol aangevallen door bijna 250 vliegtuigen die van Amerikaanse vlieg-
kampschepen waren opgestegen. Een deel van die vliegtuigen droeg zorg
voor het maken van verkenningsfoto's - nadien werden dagelijks nieuwe
gemaakt door legertoestellen die van vliegvelden op Makin en Tarawa
in de Gilbert-eilanden gebruik maakten.' Later in december werden de
overige japanse vliegvelden en -kampen in de Marshall-groep zwaar
geteisterd en in januari werden die aanvallen voortgezet. Inmiddels
naderden grote convooien, afkomstig van San Diego op de Amerikaanse
westkust (daar was de qth. Marine Division ingescheept), van de Hawaii-
eilanden, van de Fidji-eilanden en van Samoa, de Marshall-groep. Op 27
januari was daar nog maar één vliegveld beschikbaar: dat op Roi-Namoer,
maar de japanners hadden geen enkel toestel meer over dat zij in de lucht
konden brengen. Al hun vliegtuigen waren vernietigd door toestellen
van veertien Amerikaanse vliegkampschepen (twee oude, twaalf nieuwe)
die in de Marshall-groep opereerden in vier eskaders waarvan o.m. zes
nieuwe slagschepen en twee nieuwe zware kruisers deel uitmaakten. Die
smaldelen teisterden op 27 januari de twee atollen waar de japanners het
sterkst waren, Watje en Maloelap. D-Day was toen bepaald op de j rste,
Op de zçste en op de joste werden Roi-Namoer, Burton en Kwajalein

I Er werden, als steeds, ook verkenningsfoto's gemaakt door Amerikaanse onderzee-
boten.
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