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De Amerikaanse bevelhebber MacArthur noemde
de geallieerde opmars op Nieuw-Guinea tijdens de
Tweede Wereldoorlog een nieuwe vorm van oor-
logvoering. Coördinatie van operaties te land, in de
lucht en ter zee leidde tot driedimensionale oorlog-
voering: het triphibious concept, [l] Dit van Chur-
chill afkomstige neologisme is een samentrekking
van triple envelopment en amphibious warfare. [2]
Het samenbrengen van landmacht, luchtmacht, ma-
rine en mariniers in één en dezelfde campagne was
een nieuwigheid, die aan het begin van de geal-
lieerde opmars nog in de kinderschoenen stond.
Met wat minder pathos dan MacArthur sprak
Eichelberger, zijn legerkorpscommandant, over de
opmars via Nieuw-Guinea naar Japan: // was am-
Phibious warfare - and a new kind of amphibious
warfare; every military arm was important and
wterdependent. [3] Nieuw was het in die dagen
zeker. Dat gold niet alleen de amfibische operatie,
maar ook het gegeven dat krijgsmachtdelen met
elkaar dienden samen te werken om resultaten te
behalen. Lessen die, met het in de vergetelheid
faken van de term triphibious warfare, weliswaar
niet geheel zijn vergeten, maar die heden ten dage
niet de toenemende aandacht voor joint en com-
bined oorlogvoering het waard zijn opnieuw ge-
leerd te worden, te meer omdat daarbij Nederlands
grondgebied in het geding was.

Nieuwe ontwikkelingen

de mislukte landing bij Gallipoli in de Eerste
Wereldoorlog ging het geloof in de amfibische
°Peratie verloren. In de Amerikaanse krijgsmacht
was slechts in kleine kring - in het besef dat een
°orlog tegen Japan zou gaan om het bezit van bases
ln de Pacific - de belangstelling voor de amfibische
oorlogvoering levend gehouden. Geld voor inves-
eringen was er echter niet. De ontwikkeling van

Materieel betrof aanpassingen van op de civiele

markt verkrijgbare middelen, zoals amfibietracto-
ren en vaartuigen voor gebruik in ondiep water. Pas
in de jaren 1941-1942 ontstonden gepantserde en
bewapende amfibische rupsvoertuigen en kleinere
typen landingsvaartuigen met een van de Japanners
afgekeken klep. De Britten kopieerden de grotere
Japanse landingsschepen. De Amerikanen geloof-
den er aanvankelijk niet in dat dit type schip een rol
in de moderne oorlogvoering kon spelen en bezaten
op het moment dat de oorlog uitbrak geen ocean
going landingsschepen. Amerika's economische
kracht stond evenwel de opbouw van een formida-
bele vloot met een diversiteit aan landingsvaar-
tuigen en -schepen toe. Dit bouwprogramma ge-
noot zelfs enige tijd topprioriteit.
In Japan was men veel eerder tot het besef gekomen
dat gecombineerde operaties van land- en zeestrijd-
krachten en het zich ontwikkelende luchtwapen de
effectiefste vormen van oorlogvoering waren. De
Japanners ontwikkelden al in de jaren '20 een doc-
trine voor amfibische oorlogvoering en namen in
1934 het eerste speciaal voor dit doel gebouwde
schip in gebruik. Bij het in bezit nemen van belang-
rijke delen van de Chinese kust in de jaren 1937-
1939 was dit aantal opgelopen tot 406 en was ook
de inzet van het luchtwapen bij amfibische opera-
ties een belangrijke vernieuwing. Wat met amfibi-
sche oorlogvoering kon worden bereikt, werd eind
1941, begin 1942 duidelijk, toen Japan met amfi-
bische operaties grote delen van Zuidoost-Azië
veroverde. [4] Geografische en economische om-
standigheden dicteerden de Japanse strategie en
tactiek in belangrijke mate. Niet alle Japanse oor-
logsdoelen konden door land power worden geno-
men, zodat men zich op de amfibische operatie
diende te verlaten. Het strategische denken bleef in
hoge mate bepaald door het denken in land power,
of daardoor de Japanse oorlogsmachine het predi-
kaat joint kan worden opgeplakt, lijdt twijfel. [5]
De „Groot Aziatische Invloedssfeer" met in het
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hart Japan zelf, diende door middel van een keten
van bases te worden verdedigd. De dreiging van
een geallieerde aanval moest worden weerstaan
door de Geallieerden bases te ontzeggen van waar-
uit zij een opmars konden inzetten. Daarbij stond
de vloot eerder ten dienste van het transport en be-
scherming van troepen, dan voor het bevechten van
een overwicht ter zee. Ook wisten de Japanners,
ondanks het gezag dat zij aan de aanval op Hawaï
ontleenden, minder goed om te gaan met het lucht-
wapen. Aanvallen waren verbrokkeld, ontbeerden
kracht en werden evenmin uitgebuit. Bovendien
ontbrak het aan goede bommenwerpers.
Aan Amerikaanse zijde was het triphibious concept
eerder uit de nood geboren en door de omstandig-
heden bepaald, dan dat er een weloverwogen idee
aan ten grondslag lag. Niet eerder waren campag-
nes te land en ter zee zo nauw met elkaar verweven
als eind 1942, bij de gelijktijdig uitgevoerde opera-
ties op Guadalcanal en op Papua Nieuw-Guinea.
Het was onmogelijk de strijd op iedere plaats af-
zonderlijk of te land of op zee te beslechten. Daar-
bij kwam later nog dat een opmars over land op
Nieuw-Guinea over een lengte van tweeduizend
kilometer en door vrijwel ondoordringbaar en berg-
achtig tropisch regenwoud, ondoenlijk was. De
eerste schuchtere opmars richting Japanse stellin-
gen in oktober 1942 vanuit het laatste puntje van
strategisch belang dat de Australiërs rond Port
Moresby wisten te behouden, alhoewel succesvol,
was een ware martelgang en nauwelijks voor her-
haling vatbaar. De zee bood een gemakkelijker en
snellere opmarsweg. In weken kon worden bereikt
waarvoor men in de beginfase van de oorlog een
jaar nodig had.

Leapfrogging

Leapfrogging werd omarmd als een nieuw concept.
De aloude omvatting kon nu met behulp van een
nieuw instrumentarium, waarin ook de flexibiliteit
van de luchtmacht een rol speelde, worden uitge-
voerd. MacArthur noemde het een aanpassing van
een strategie zo oud als de oorlog zelf, die in zijn
ogen een ideale methode vormde om numeriek
inferieure, maar sneller verplaatsbare eenheden, met
succes in te zetten. Een gebrek aan middelen lag
evenzeer aan deze gedachten ten grondslag. Voor
frontale aanvallen op de Japanse versterkingen ont-
braken voldoende landstrijdkrachten. MacArthur

verhief het passeren en de neutralisatie van Japanse
troepenconcentraties door de afsnijding van verbin-
dingslijnen tot nieuwe kunst. Zee en oerwoud lieten
toe dat men zich kon permitteren te opereren met
krachtige vijandelijke formaties in de rug. [6] Dat
kon niet worden bereikt zonder lucht- en zee-over-
wicht. Voor dat luchtoverwicht was men afhankelijk
van vliegvelden en het vliegbereik van de jacht-
vliegtuigen (ca. 300 km). Wanneer geen vliegdek-
schepen ter beschikking stonden, kon een volgende
stap pas worden gezet, wanneer eerst vliegvelden
waren veroverd of aangelegd om jachtvliegtuigen
binnen bereik van het volgende doel te brengen.
Advancement of the bomberline was voor Mac-
Arthur de sleutel tot succes. [7] Ongetwijfeld
speelde hier zijn analyse van de Japanse overwin-
ning in het begin van de oorlog en van het geal-
lieerde verlies een rol: de Japanners boekten hun
overwinningen door luchtoverwicht en hun opmars
was gedekt door op het land gestationeerde vlieg-
tuigen. De oorzaak van het geallieerde verlies zag
MacArthur in de mislukking de Japanse macht ter
zee aan te pakken.
MacArthur zag leapfrogging als het tegenover-
gestelde van island hopping (al noemde Eichelber-
ger de eigen operaties wel zo). Voor MacArthur be-
tekende island hopping zware verliezen en lang-
zame vorderingen. Nieuwe wapens eisten nieuwe
methoden. Neutraliseren, passeren en een welover-
wogen inzet van de luchtmacht ter dekking van de
opmars waren MacArthurs sleutelwoorden. Dat
wilde niet zeggen dat MacArthur het passeren van
de vijand als strategie direct omarmde. Het was ook
niet zijn denkbeeld. Eerder hadden de Japanners bij
hun opmars al niet veel anders gedaan. Veeleer
gaf de geallieerde oorlogsleiding - de Joint Chiefs of
Staff'm Washington - en admiraal Halsey - de aan-
grenzende South Pacific Area theatercommandant
- deze strategie vorm. [8]
Doordat Washington geen einde wist te maken aan
de interservice rivaliteit tussen marine en landmacht
en geen eenheid van bevel in de Stille Oceaan kon
bewerkstelligen, ontstonden feitelijk twee bevels-
gebieden: de South West Pacific Area onder Mac-
Arthur en de Pacific Ocean Area onder admiraal
Nimitz. (De South Pacific Area kon door de ge-
maakte vorderingen worden opgeheven). Deze
bevelsverhoudingen stoorden MacArthur zeer. Voor
hem was eenheid van bevel fundamenteel. In an-
dere theaters was het wel een geaccepteerd beginsel.
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In MacArthurs ogen leidde dit tot een versnippe-
ring van krachten, verspilling, verdubbeling, onno-
dige verlenging van de oorlog, meer verliezen en
hogere kosten. Van de inzet van landstrijdkrachten
onder marinebevel, over grote afstanden ingezet,
kon alleen maar verwarring komen. [9] De Ameri-
kaanse marine stond de kortste weg naar Japan
voor ogen. In marine-ogen waren de Amerikanen
het sterkst op zee en in de lucht. Het Japanse leger
bevechten op land diende daarom in eerste instantie
te worden vermeden. MacArthur dacht juist dat de
verovering van zwaar verdedigde eilanden een
bloedige zaak zou worden. De marine echter zag de
Stille Oceaan als haar speelveld én als kortste weg
naar Japan. De door MacArthur bepleite weg via
Nieuw-Guinea en de Filippijnen, stond niet los van
zijn preoccupatie met de door hem beloofde terug-
keer naar de Filippijnen. Beide opmarswegen wer-
den uiteindelijk complementair en steunden eikaars
flanken, al kreeg de opmars door het centrale deel
van de Stille Oceaan, naarmate de strijd vorderde,
meer nadruk. [10]
Zo kreeg een strategische opmars richting Japan
°ver twee assen vorm. In de praktijk werkte deze
onvolkomenheid wonderwel en droeg het bij tot
verwarring onder de Japanners. Zij wisten het be-
lang van de verschillende theaters niet in te schatten
en verspilden hun krachten in ongecoördineerde
Pogingen elk theater apart te versterken. Op beslis-
sende punten waren steeds te weinig middelen
geconcentreerd. [11] Aan Amerikaanse zijde ont-
stond juist door bundeling van de krachten van de
verschillende krijgsmachtdelen een synergie waarop
de Japanners onvoldoende antwoord hadden. De
Amerikanen bleken beter in staat hun acties te
coördineren dan de Japanners.
Het beeld van MacArthur als de briljante comman-
dant en architect van verrassingsoverwinningen,
die met zijn methode om toe te slaan waar de vijand
relatief zwak was (hit 'em where they aln 't) Ameri-
kaanse levens spaarde, behoeft overigens correctie.
MacArthur coördineerde weliswaar de strategie in
ZlJn theater, maar wist met zijn gevoel voor public
relations getalenteerde ondergeschikten als de ge-
neraals Eichelberger, Krueger, Kenney en schout-
bij-nacht Barbey zodanig buiten beeld te manoeu-
vreren, dat het erop leek dat hij de grote comman-
dant te velde was, die alles regelde en aan wiens
rein de goede ideeën waren ontsproten. Cijfers

weerspreken MacArthurs claim dat geen enkele

campagne in de geschiedenis zulke beslissende
resultaten boekte ten koste van zo weinig levens
en met zo weinig middelen. Bovendien weerhield
Washington MacArthur van al te doldrieste plan-
nen, zoals een aanval op het Japanse steunpunt
Rabaul (al noemde MacArthur dat later zijn idee).
De verliezen tijdens de Buna-campagne op Papua
New-Guinea waren - mede ten gevolge van tropi-
sche ziekten - driemaal hoger dan bij de als bloedig
bekend staande zes maanden durende slag om
Guadalcanal. MacArthur verzuimde ook te zeggen
dat Nieuw-Guinea minder sterk verdedigd was, dan
de meer strategisch gelegen eilanden in de Stille
Oceaan. Veelal bleven ook de verliezen tijdens de
mopping up van de in het oerwoud gevluchte
Japanners buiten beeld. Wanneer MacArthur slag
leverde met de Japanners op gelijke voorwaarden,
kon hij hen niet verslaan of leed hij verliezen ver-
gelijkbaar met andere theaters. Pas toen er sprake
was van een lucht- en zee-overwicht, kon Mac-
Arthur troepen landen op een plaats naar zijn keuze,
en de strijd op zijn voorwaarden aangaan. [12]

Joint en combined warfare

De interservice rivaliteit was in MacArthurs hoofd-
kwartier te Brisbane aanvankelijk nog groter dan in
Washington, en kon pas worden overwonnen naar-
mate men elkaar aan het front meer leerde kennen.
Vooral marine en luchtmacht zaten elkaar in de
haren. Het verwijt dat de marine de luchtmacht
maakte, was dat zij alleen maar in de luchtoorlog
was geïnteresseerd en dan nog voornamelijk in
bommenwerpers. Voor de marine was de lucht-
macht uit op publiciteit, raakten de vliegtuigen de
weg kwijt zodra ze buiten zicht van land waren en
had de luchtmacht een overdreven voorstelling van
wat luchtbombardementen konden uitrichten. Ken-
ney's woorden als MacArthurs luchtmachtcom-
mandant bij de landing op Cape Gloucester (de-
cember 1943) / said I wanted to see those Marines
go ashore with their rifles on their backs and that I
believed the bombs could make it possible if I put
enough ofthem in there, waren zoals de latere erva-
ring leerde, misplaatst. [13] Japanners vreesden
mortieren en artillerie het meest; luchtaanvallen en
-bombardementen het minst.
De US Navy op zijn beurt had er moeite mee kapi-
tale schepen onder bevel van een generaal te plaat-
sen (terwijl men niet de minste moeite had lucht-
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macht- en ook landmachteenheden onder bevel te
nemen). MacArthur kreeg nimmer de twee vlieg-
dekschepen waarom hij had gevraagd. Voor hem
was iedere hogere marine-(niet-mariniers)com-
mandant de gebeten hond, omdat ze er teveel op uit
waren hun dure schepen te sparen. Alleen voor de
inzet van patrouilleboten tegen het Japanse scheep-
vaartverkeer wist MacArthur enthousiasme op te
brengen. [14]
De wederzijdse argwaan verminderde echter gaan-
deweg, waardoor de Amerikanen begin 1944 over
de theatergrenzen heen met herhaalde aanvallen
van vliegdekschepen en met vrijwel alles wat in
MacArthurs theater vloog, de omvangrijke Japanse
bases bij Rabaul wisten te neutraliseren. [15] Wel
liet de coördinatie met de luchtstrijdkrachten in een
eerder stadium te wensen over. In mei 1942 bom-
bardeerden MacArthurs vliegtuigen tijdens de slag
in de Koraalzee Amerikaanse schepen. Een klacht
was ook dat de luchtmacht verbindingsofficieren
van te lage rang naar planningconferenties stuurde.
Hogere commandanten voelden zich dan niet ge-
bonden, waardoor er steeds onzekerheid heerste
over de omvang van de luchtsteun. Pas tijdens de
Hollandia-operatie in 1944 kwam het tot een uit-
wisseling van senior planners tussen amfibische en
luchtmachtstaven. Aan de verbindingen tussen
grondtroepen en vliegtuigen schortte soms ook wel
iets. In september 1943 zag een Australische com-
mandant zijn opmars versperd door een barrage van
bommenwerpers en seinde: Am prevented from en-
tering Lae by the American Fifth Air Force. Can
you please do something about it? Op een dag in
december 1943 maakte een op inspectie zijnde
Eichelberger tweemaal binnen tien minuten mee,
dat een aantal kilometers achter het front vliegtui-
gen de eigen troepen beschoten. Omgekeerd
klaagde de luchtmacht over een gebrek aan kennis
bij de grondtroepen ten aanzien van vliegtuigher-
kenning. Vooral troepen die voor de eerste maal het
gevecht ingingen, schoten te gretig en te vaak op
eigen vliegtuigen. De kennismaking met de capaci-
teiten van andere krijgsmachtdelen kon ook posi-
tief uitvallen. Toen MacArthur bij de bezetting van
Los Negros in de Admiraliteitseilanden (maart
1944) erop had gestaan met de eerste landingsgolf
aan land te gaan en onder vijandelijk vuur kwam,
raakte hij zo onder de indruk van de scheeps-
artillerie die de Japanners het zwijgen oplegde, dat
hem later voortdurend diende te worden voorge-
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houden dat scheepsartillerie ook zijn beperkingen
kende. [16]
Interkrijgsmachtelijke rivaliteit vormde op de weg
naar joint warfare dan wel een hobbel, maar het
was een overkomelijke. Dat gold minder het com-
bined aspect, met de voornamelijk Australische in-
breng in de gevechten op Papua Nieuw-Guinea.
Vrijwel alle belangrijke staf- en commandofuncties
kwamen in Amerikaanse handen. Herhaald aan-
dringen vanuit Washington om Australische en
Nederlandse officieren in hoge staffuncties te be-
noemen, sorteerde bij MacArthur geen effect. Het
speelde geen rol dat de Australische Noord-Afrika-
veteranen eind 1942 een groter en kwalitatief hoog-
staander aandeel in de strijd op Papua Nieuw-Gui-
nea hadden dan de onervaren en matig presterende
Amerikanen, geleid vanuit verre in Australië ge-
vestigde hoofdkwartieren waar men nauwelijks
weet had van de omstandigheden in de Guineese
bergen en jungle; zo anders dan de Amerikanen op
de Filippijnen gewend waren. Dat gold ook het
gegeven dat de Australiërs 65-70% van de beno-
digde voorraden voor MacArthurs strijdmacht le-
verden. De oprichting van een Sixth Army recht-
streeks onder MacArthur, was een manoeuvre om
de Australiër Blamey als Commander Allied Land
Farces te omzeilen en van zijn staf een Ameri-
kaanse aangelegenheid te maken. [17]

Triphibious warfare

Triphibious warfare maakte een snelle ontwikke-
ling door, vooral toen schepen en landingsmiddelen
in steeds grotere aantallen ter beschikking kwamen.
Voor het Amerikaanse leger was amfibische oor-
logvoering iets nieuws dat diende te worden ge-
leerd en beoefend. De praktijk vormde een harde,
maar goede leerschool. Bij elke landing werd de
techniek geperfectioneerd. Alhoewel iedere lan-
ding anders was, ontstond er al snel een patroon.
Neutralisatie of overmeestering van Japanse lucht-
en zeestrijdkrachten moest lucht- en zee-overwicht
bewerkstelligen, om vervolgens met de landstrijd-
krachten af te kunnen rekenen. Marine en lucht-
macht droegen aan beide bij. Aanvallen op nabij
gelegen eilanden of plaatsen dienden om de Japan-
ners in verwarring te brengen en verrassing te berei-
ken. Luchtaanvallen vanaf vliegdekschepen, of waar
mogelijk vanaf vliegvelden, moesten de Japanse
luchtmacht uitschakelen. Verkenningsvliegtuigen
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en onderzeeboten verkenden het operatieterrein.
Schepen voerden massale walbombardementen uit
om doelen rijp voor bestorming te maken. Het be-
lang van geconcentreerde vuursteun van scheeps-
geschut was onomstreden. Luchtaanvallen tegen
vijandelijke vliegvelden gingen door om reparatie
°f het invliegen van nieuwe vliegtuigen te verhin-
deren. Waar nodig bleven vliegdekschepen in lucht-
steun voorzien, tot het moment dat de eigen vlieg-
tuigen op de veroverde velden konden worden
gestationeerd.
Aan de eigenlijke landingen ging het vegen van
mijnen en de demolitie van onderwaterobstakels
vooraf. Goed gecoördineerde scheepsvuursteun en
luchtaanvallen neutraliseerden de posities van de
verdedigers nabij de landingsplaatsen. Amfibische
tanks, te water gelaten vanuit landingsschepen,
brachten de eerste golven over de koraalriffen en
tot over het strand, direct gevolgd door landings-
vaartuigen. Amfibische tanks uitgerust met houwit-
S£rs en landingsvaartuigen met raketbatterijen
voorzagen in nabijsteun. Grotere landingsschepen
brachten vervolgens de zwaardere wapens en logis-
tieke middelen aan land. Goede planning en logis-

tieke opbouw waren de sleutel tot succes. [18] Aan-
leg van nieuwe vliegvelden en logistieke installa-
ties, evenals de aanvoer van voorraden over het
strand, werden tot een nieuwe kunst verheven. Sea-
bees, een verbastering van de eind 1941 door de
Amerikaanse marine gevormde Construction Bat-
talions dienden als voorbeeld. Weldra waren deze
bijzondere kwaliteiten ook in MacArthurs Engin-
eer Special Brigades verenigd. Drie miljoen perso-
neelsdossiers waren bekeken op zoek naar militai-
ren met een nautische achtergrond om landings-
vaartuigen te bemannen. [19]
De flexibiliteit van zowel het zee- als luchtwapen
stond de Amerikanen toe verrassing te bewerkstel-
ligen en misleidingsoperaties uit te voeren die
door landstrijdkrachten konden worden uitgebuit.
Krijgsmachtdelen konden niet langer als afzonder-
lijke grootheden worden beschouwd. Steeds meer
bevochten vliegtuigen schepen, in plaats van dat
schepen elkaar onderling bevochten. De zeeslag bij
Midway (juni 1942) werd geheel m.b.v. vliegtuigen
uitgevochten. Het bevechten van een luchtover-
wicht droeg direct bij aan het verkrijgen van een
zee-overwicht.
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De Japanse hoop een rondom verdediging in stand
te houden, steunend op een op land gebaseerde
luchtmacht opererend vanaf tot forten omgebouwde
eilanden, werd de bodem ingeslagen. De strijd ging
over de vraag wie de zee en het luchtruim beheer-
ste. Japan beschikte over grote aantallen onzink-
bare eilanden als vliegveld, maar over een beperkt
aantal vliegtuigen. De Verenigde Staten hadden be-
perkte aantallen vliegdekschepen maar een schier
onbeperkte toevloed aan vliegtuigen. Daardoor
konden de rollen worden omgedraaid. Het was niet
langer de Japanse luchtmacht die de Amerikaanse
zeemacht uitholde, maar een combinatie van Ame-
rikaanse vliegkampschepen en luchtmacht die het
Japanse overwicht ter zee en in de lucht teniet deed.
Daarmee kwam de weg vrij om met zo gering mo-
gelijke verliezen de zich letterlijk doodvechtende
Japanse landstrijdkrachten aan te pakken.
Luchtaanvallen op schepen die de Japanse verbin-
dingen onderhielden, droegen bij aan de verzwak-
king van de tegenstander. [20] Japanse schepen die
verbindingen onderhielden vormden een steeds ge-
makkelijker prooi. Nieuwe skip-bombing technie-
ken waren dodelijk voor koopvaarders. Door de
Japanse afhankelijkheid van zowel lucht- en zee-
macht als koopvaardij om de eigen positie te hand-
haven, was het een doelbewuste strategie Japan op
dit punt zoveel mogelijk afbreuk te doen. Mac-
Arthur noemde de strijd tegen het Japanse scheep-
vaartverkeer een bijzondere karakteristiek van de
Nieuw-Guinea-campagne. De Japanners namen
steeds meer hun toevlucht tot kleinere communica-
tievaartuigen. The answer lay in a co-ordinated
intensive employment of PT-boats, Catalinas, and
low-flying planes. Meer dan 8000 vaartuigen wer-
den vernietigd. [21]
De Amerikaanse logistiek daarentegen zag zonder
al te veel verliezen kans enorme afstanden te over-
bruggen. De Amerikaanse overwinning was in de
onmetelijke Stille Oceaan dan ook eerder aan hun
formidabele logistiek te danken dan aan hun strate-
gie. En in de dagen dat de logistiek nog een zwak
punt was, kon improvisatie een en ander goed-
maken, zoals de noviteit van een luchtbrug naar
Port Moresby voor het overbrengen van verster-
kingen vanuit Australië, zolang de Japanners de
Koraalzee beheersten en er onvoldoende schepen
en havenfaciliteiten beschikbaar waren. Vliegtuigen
vlogen rond de klok. Voertuigen werden in stukken
gesneden en weer aan elkaar gelast. Ook in latere

dagen, totdat de amfibische operaties op stoom
kwamen, schoten transportvliegtuigen regelmatig
te hulp door het invliegen van versterkingen.

Op Nederlands grondgebied

De eerste amfibische operatie waarbij grondgebied
van het Koninkrijk der Nederlanden was betrok-
ken, was de landing op 22 april 1944 nabij Hollan-
dia. Deze plaats was door de goede haven en zijn
drie vliegvelden van belang om er een basis te ves-
tigen voor de opmars naar de Filippijnen. Het was
met 207 schepen, bijeen gesprokkeld uit de hele
Stille Oceaan, niet alleen de grootste amfibische
operatie die op Nieuw-Guinea zou worden uitge-
voerd, maar het week ook af van het inmiddels ge-
vestigde patroon. De meest geëigende leapfrog
langs de kust was naar Wewak. Dat de Japanners
die mening waren toegedaan bewees de versterking
van die plaats. Dat er een grote landing op til was
hadden de Japanners kunnen vaststellen. Zij waan-
den echter Hollandia buiten bereik. Gevechtstroe-
pen waren vanuit Hollandia naar Wewak over-
gebracht, daarmee Hollandia als belangrijke basis
zwak verdedigd achterlatend. In de gedachte dat
Hollandia buiten het bereik van jachtvliegtuigen
lag, stationeerden de Japanners het gros van hun
vliegtuigen daar. Dat baarde de marine, die voor
het luchtoverwicht bij de landing bij Hollandia
moest zorgdragen nogal wat angst. Vriend en vijand
hadden echter buiten de waard gerekend: een ver-
betering van het vliegbereik van de in Nieuw-Guinea
graag gebruikte P-38 jager (Charles Lindbergh
speelde hierin een rol), waardoor Hollandia wel
binnen bereik kwam. Langdurig volgehouden wei-
nig effectieve nachtelijke raids met ongeëscor-
teerde bommenwerpers waren bedoeld om de Ja-
panners zand in de ogen te strooien. Totdat op 30
maart 1944, 65 B-24 bommenwerpers en 80 P-38
tot de aanval overgingen. Soortgelijke aanvallen op
volgende dagen rekenden af met vrijwel alle 300
te Hollandia gestationeerde vliegtuigen. [22]
Vliegdekschepen van de Pacific Fleet waren voor
de operatie vrijgemaakt. De amfibische operatie
omvatte drie gelijktijdige landingen. Die in de 50
km van elkaar gelegen Tanahmerah- en Humboldt
Baai waren bedoeld om d.m.v. een omvatting de 15
km landinwaarts gelegen vliegvelden te veroveren.
De derde landing vond 180 km naar het oosten
plaats, bij Aitape. Deze laatste landing was bedoeld
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als misleiding, maar ook om het daar gelegen vlieg-
veld in handen te krijgen. Beschietingen door de
kruisers en jagers van de Pacific Fleet van Wakde
en Sawar in de nacht voorafgaande aan de landin-
gen, waren eveneens bedoeld om de Japanners te
misleiden.
De sprong naar Hollandia had iets van een gok in
zich, maar de operatie was in feite een anti-climax
gezien de enorme inspanning die het had gekost
80.000 man over een afstand van meer dan duizend
zeemijl aan te voeren en in drie dagen 50.000 ton
voorraden en 3000 voertuigen op het strand te zet-
ten. De voorbereide stellingen bij Aitape waren
verlaten. Bij Hollandia werden zelfs helemaal geen
verdedigingswerken aangetroffen. Mede door een
omtrekkende beweging kwam de landing als een
volslagen verrassing. De Japanners hadden zich er
veilig gewaand en onder de niet meer dan 15.000
man sterke bezetting van tweedelijns troepen brak
paniek uit, met als gevolg een ongewoon hoog aan-
tal krijgsgevangenen. Moerassen, jungle en een ge-
brek aan verbindingswegen, vormden ditmaal de
grootste hinderpalen bij de opmars landinwaarts.
De drie vliegvelden waren enkele dagen na de lan-
dingen weer bruikbaar. Het Japanse dodental stond
°p dat moment op slechts 274 man, al liep dat zes
weken nadien op tot 3782. In Aitape had men 3000
man tegenstand verwacht. Het waren er slechts
1000 die echter wel hardnekkig tegenstand boden,
en met het weinig aanlokkende vooruitzicht aan de
hongerdood of tropische ziekten ten onder te gaan,
°P 11 juli nog met een tegenaanval door de Ameri-
kaanse linies wisten te breken.
Enkele zaken liepen mis bij de aanval op Hollandia.
Tijdens een laatste grote raid voor de aanval keer-
den 70 van de 170 vliegtuigen niet op hun basis
terug, omdat zij door mist en bewolking de thuisba-
sis niet konden vinden. Luchtfoto's wezen uit dat
°ij Tanahmerah een infanteriedivisie zou landen op
een te klein strand. 6th Army wilde de plannen ech-
ter niet meer aanpassen. Wat erger was en wat de
luchtfoto's niet hadden uitgewezen, was dat na het
strand een moeras begon. Een fortuinlijker fout was
dat door een navigatiefout op een verkeerde plaats
Werd geland, en door toeval een weg werd gevon-
den die achter een Japans kamp uitkwam en de
niets vermoedende bezetting bij het ontbijt kon
Worden gestoord. In de Humboldt Baai stak men na
de landing een Japanse dump in brand, met als ge-
v°lg dat munitie die daar ook lag, de eigen voorra-

den in brand deed vliegen. Een Japans vliegtuig
aangetrokken door het vuur liet enkele bommen
vallen, waardoor twaalf landingsvaartuigen met de
hele dagvoorraad munitie de lucht invlogen. Het
kostte meer eigen slachtoffers op het strand dan in
alle voorgaande landingen. [23]
Met de Japanners op het verkeerde been gezet en
een recordverlies aan Japanse vliegtuigen, was Mac-
Arthur erop gebrand het succes van Hollandia uit te
buiten en zo spoedig mogelijk een volgende sprong
te wagen naar het 200 km verderop gelegen vlieg-
veld van Wakde. Van daaruit kon de volgende 300
km lange sprong naar het strategisch belangrijke
Biak worden gemaakt. Biak was van belang omdat
het drassige Hollandia niet geschikt bleek als basis
voor bommenwerpers. MacArthur wilde daarbij
zover gaan, de nog niet gelande en voor Hollandia
bestemde versterkingen binnen 48 uur op Wakde te
landen. De marine steunde het plan. Verzet van
MacArthurs landcommandanten deed hem het plan
echter uitstellen. Achteraf gezien had MacArthur
het bij het rechte eind. Toen een maand later de
aanval toch kwam, waren de Japanners erop voor-
bereid en waren er geen vliegdekschepen meer be-
schikbaar. Een snelle overwinning was toen niet
meer haalbaar. [24] Opnieuw was het zaak het
vaste controlelijstje af te werken: (1) verkrijgen
van luchtoverwicht boven het landingsgebied; (2)
uitschakelen van verdedigingswerken aan de kust
die een landing konden hinderen; (3) verwerven
van luchtdekking voor de landingsvloot op de
heen- en terugweg en tijdens de ontscheping en (4)
het veroveren van het object m.b.v. een amfibische
landing. [25]
Het eilandje Wakde, dat uit niet veel meer dan een
startbaan bestond met nauwelijks ruimte voor
verdedigingswerken, kon op 17 mei 1944 worden
veroverd. Schepen en artillerie opgesteld op het
vaste land beschoten het vliegveld zodanig, dat
men dacht dat er geen Japanner nog in leven zou
zijn. De Japanners hadden zich echter weten te
verbergen en wisten m.b.v. uit vliegtuigwrakken
verwijderde mitrailleurs nog vier dagen weerstand
te bieden. Ook op het vasteland begonnen de echte
gevechten pas nadat was gedacht dat de bezetting
was voltooid. De Japanners keerden door de jungle
terug om het bruggehoofd aan te vallen. Ameri-
kaanse versterkingen waren nodig en na weken van
gevechten telde men 4000 Japanse doden. Wat was
begonnen als een regimentsoperatie eindigde met
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de inzet van twee divisies. Een voorbeeld in een
hele reeks, waarbij de operatie moeilijker was dan
aanvankelijk gedacht: Georgia, juli 1943, Tarawa,
november 1943, de Palau-eilanden, september
1944, culminerend in Iwo Jima, februari 1945 en
Okinawa, april 1945 die aangeeft dat, ondanks
lucht- en zee-overwicht, de uiteindelijke verovering
van het doel een zaak voor grondtroepen blijft.
Na Wakde was de weg vrij voor de verovering van
Biak op 27 mei 1944. Om het 2000 man sterke gar-
nizoen aan te pakken werden 30.000 man vol-
doende geacht. Dit eiland met zijn drie vliegvelden
was voor anderhalve divisie een harde noot om te
kraken. Het aantal verdedigers was met 10.000 tot
11.000 vijfmaal hoger dan volgens de Amerikaanse
inlichtingen. De Japanners toonden zich meesters
in het bouwen van versterkingen en camouflage en
hielden zich verborgen totdat zij werden aangeval-
len. Dit leidde tot onderschatting van hun sterkte.
Belangrijker was dat Biak werd verdedigd door een
Japanse commandant die er een andere tactiek op
nahield. Hadden de Japanners eerder getracht de in-
vasietroepen aan het strand te verslaan - waar zij
een gemakkelijke prooi vormden voor scheepsge-
schut - op Biak hadden zij zich vooral verschanst
in de heuvels en in grotten waar zij twee maanden
stand wisten te houden. Een tactiek die de Japanse
commandanten op Saipan, Iwo Jima en Okinawa
later ook volgden. [26] Goed opgestelde mortieren
en machinegeweren maakten de landing moeilijk.
Luchtsteun was maar beperkt voorhanden. De
vliegdekschepen waren niet meer beschikbaar. Tor-
pedobootjagers kwamen om zo nauwkeurig mo-
gelijke vuursteun te geven zo dicht onder de kust,
dat vele schepen schade opliepen in duels met land-
artillerie. Riffen hinderden de ontlading van de
landingsschepen, zodat het materieel in kleinere
landingsvaartuigen moest worden overgeladen.
Voor de eerste maal op Nieuw-Guinea namen Sher-
man-tanks het op tegen Japanse tanks. Na drie da-
gen was het bruggehoofd nog niet diep genoeg om
veilig te worden geacht. Zelfs m.b.v. de tanks en
voortdurende scheepsvuursteun zagen de Amerika-
nen geen kans langs de geplande route het vlieg-
veld Mokmer te bereiken, door enfilerend vuur
vanaf de rotsen langs de opmarsroute. De divisie-
commandant werd afgelost. Na een omtrekkende
beweging kon na elf dagen het vliegveld worden
veroverd. De andere twee vliegvelden volgden op
19 juni. Sterker dan elders probeerden de Japanners

de status quo ante te herstellen. Vliegtuigen van
bases op Halmaheira schoten in grote aantallen te
hulp. Tot driemaal toe poogde men Biak met ver-
sterkingen van overzee te hulp te komen. Japanse
slagschepen werden naar Biak gedirigeerd, maar
tot MacArthurs geluk teruggeroepen, omdat de
Amerikanen Guam en Saipan begonnen aan te val-
len. De vloten bevochten elkaar in de slag in de
Filippijnse Zee op 19-20 juni 1944, waardoor
MacArthur zijn handen vrij had het karwei op
Nieuw-Guinea af te maken. [27]
Het 150 km west van Biak gelegen eiland Noem-
foor was bruikbaar als basis om het verder gelegen
Manokwari, waar een legerhoofdkwartier was ge-
vestigd, te neutraliseren. Drie weken lang regende
het bommen op Noemfoor. De op 2 juli 1944 lan-
dende troepen beschikten ditmaal over voldoende
luchtsteun, landingsvaartuigen met raketten en de
schepen lagen dicht genoeg onder de kust om hun
20 en 40 mm mitrailleurs te kunnen gebruiken. De
operatie verliep zonder problemen en na enkele
dagen hadden Australische genisten de twee vlieg-
velden in bedrijf gesteld. Het zelden gebruikte in-
strument van een airdrop van een regiment para-
chutisten ter versterking van het regiment op
Noemfoor diende achteraf gezien, zeker doordat al-
leen al de paralanding 9% verliezen opleverde,
geen doel. [28]
De landingen in de Vogelkop vormden het laatste
voorbeeld van leapfrogging langs de kust van
Nieuw-Guinea. Manokwari en Sorong waren plaat-
sen waar de Japanners sterk waren. Veel dreiging
ging er niet van uit, omdat de verdedigers maar
weinig vliegtuigen ter beschikking stonden. Zware
gevechten zouden er niet plaats hebben. Halma-
heira was nu de laatste stepping stone op Neder-
lands grondgebied richting Filipijnen. Plannen
voor de verovering ervan werden echter opgege-
ven. Het minder sterk verdedigde Morotai zou snel-
ler en tegen geringere kosten kunnen worden ver-
overd en hetzelfde strategische doel dienen. Voor-
dat die stap kon worden gezet was het zaak eerst
omringende vliegvelden aan te pakken. Een taak
die de vliegdekschepen van admiraal Halsey toe-
viel. Ook vliegvelden op Mindanao werden daarbij
aangepakt, zodra bleek dat de Japanse verdediging
in de zuidelijke Filippijnen zwak was. De Japan-
ners waren totaal verrast en verloren opnieuw hon-
derden vliegtuigen. Omdat ze daarna nog maar
weinig vliegtuigen de lucht in konden krijgen,
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luidde deze operatie een drastische versnelling van
de plannen voor de invasie van de Filippijnen in.
Op 15 september 1944 naderde een vloot van in
totaal 800 schepen voor een gelijktijdige landing de
stranden van Morotai en de oost van de Filippijnen
gelegen Palau-eilanden. Binnen twee uur was het
vliegveld van Morotai bezet. Nadat het 60 bij 40
km grote eiland bezet was verklaard, begon weer
het oude liedje. Tweehonderd Japanners die zich in
het binnenland schuil hielden, wisten in de maan-
den daarna regelmatig raids uit te voeren en mor-
tiervuur uit te brengen. Bij nacht staken versterkin-
gen vanaf Halmaheira over. Tijdens de kerstdagen
zagen de Amerikanen zich genoodzaakt een regi-
ment ter versterking aan te voeren. Half januari
1 945 was het eiland weer onder controle, al duurde
het nog tot juli voordat de Japanse commandant ge-
vangen kon worden genomen.
Na bijna twee jaar was men 2000 km verder rich-
ting Japan en waren er drie Japanse legers minder.
Tot verdriet van de Nederlandse regering hechtten
de Joint Chlefs ofStaffte Washington geen strate-
gisch belang aan een herovering van Nederlands-
Indië. Ook al toonde MacArthur zich bereid troe-
pen voor de Nederlandse zaak in te zetten, voor
Washington leidde het slechts de aandacht af van
het uiteindelijke doel van de opmars. Dat was en
bleef Japan. Nederlands-Indië kwam steeds meer
aan de rand van het eigenlijke oorlogstoneel te lig-
gen, te meer daar steeds duidelijker werd dat de
opmars door de Stille Oceaan inderdaad de beste
perspectieven bood op het verslaan van Japan.

Postscriptum

was de Nederlandse bijdrage aan de geal-
lieerde opmars op Nieuw-Guinea? Het was in elk
geval joint en in meer dan één opzicht combined.
Het was vooral kleinschalig en op het totaal van
de geallieerde inspanningen verwaarloosbaar. De
Wanne was met meerdere eenheden in het Verre
Oosten actief, maar na Britse en Nederlandse druk
onttrokken de Combined Chiefs of Stqff te Was-
hington de oppervlakteschepen aan MacArthurs 7e
vloot. Dit was zeer tegen de zin van MacArthur, die
hechtte aan de bekendheid met de wateren van
Nederlands-Indië en zelfs zo ver wilde gaan een
apart smaldeel onder Nederlands bevel in te stellen.
Amerikaanse schepen namen hun plaats in, zodat
bij de bevrijding van de eerste delen van het Ko-

ninkrijk Nederland - behoudens een handvol tol-
ken, gidsen en liaison-officieren - niet was verte-
genwoordigd.
Omdat op het laatste stukje onbezet Indië geen
Nederlandse troepen mochten ontbreken, was in
1942 met veel moeite een compagnie KNIL bijeen
geschraapt voor de bezetting van Merauke. Op een
Amerikaans-Australische aanwezigheid van 7000
man was dat niet meer dan een symbolische daad.
Ook op Biak was na de verovering een (Neder-
landse) KNIL-compagnie ingezet. Pas bij de lan-
dingen op de olie-eilanden Tarakan en Balikpapan
voor de kust van Borneo in mei en juni 1945, gaf
het KNIL met in totaal twee compagnieën acte de
presence.
Jachtvliegtuigen van de Militaire Luchtvaart van
het KNIL waren te Merauke gestationeerd, maar
ontmoetten er geen vijand. B-25 bommenwerpers
voerden vanuit Australië verkenningen uit, evenals
aanvallen op Japanse schepen. Papua's droegen fy-
siek het meeste bij aan de strijd. Zij joegen uitge-
weken Japanners op in het binnenland waar zij door
hun hand of door uitputting, verhongering of ziekte
bezweken. Op Biak doodden Papua's 1800 Japan-
ners tegen een stukloon van een kwartje per afge-
sneden oor.
Opmerkelijke, maar door de gebrekkige voorberei-
ding en bevoorrading niet altijd succesvolle bijdra-
gen, leverde elf inlichtingenparties. Dit waren zeer
gemêleerde gezelschappen: half marine, half
KNIL, aangevuld door Binnenlands Bestuur, Indo-
nesiërs en Australiërs. De lotgevallen en resultaten
waren verschillend. Velen bekochten hun inspan-
ning met de dood, omdat zij als blanken in een vij-
andige omgeving niet onopgemerkt konden blij-
ven. Vooral naar Hollandia en omgeving ging de
geallieerde belangstelling uit. Illustratief voor de
moeilijkheden in de beginfase van deze operaties
was de party van de negentienjarige sergeant aspi-
rant-reserve-officier KM, H.M. Staverman. Het
plan was de party in te vliegen naar een plaats op 80
km van Hollandia. Omdat luchtdekking op die af-
stand niet mogelijk was, betekende dat het laatste
stuk lopen: 825 km over kronkelige paden door
oerwoud, moerassen, langs bergtoppen en nog eens
325 km over rivieren. Bevoorrading door de lucht
of per onderzeeboot was twijfelachtig. Op 55 km
van Hollandia sneuvelde Staverman in een hinder-
laag. De bevolking leverde de overige leden van de
party aan de Japanners uit die hen executeerden.
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Meer geslaagd was de party van bestuursambtenaar
dr. J.V. de Bruyne (bijgenaamd Jungle Pimpernel)
die na de bezetting van de Wisselmeren in mei
1943 vrijwillig in het gebied achterbleef en door
zijn goede contacten met de bevolking en een later
geparachuteerde party, informatie over de Geel-
vinkbaai wist te verzamelen. Een party onder adel-
borst H.P. S wart voerde vanuit Boven Digoel een
verkenning in noordelijke richting uit. Luitenant ter
zee A.J. Tol maakte met een logger twee reizen
vanuit Merauke in noordwestelijke richting. Later
vertrok Swart opnieuw, evenals een party onder
luitenant R.F. de Bruine om na te gaan waar de
Japanners na de landingen bij Hollandia naartoe
trokken. Zij raakten af en toe in gevecht met ont-
snapte Japanners, maar konden niettemin de Ame-
rikanen nuttige gegevens verschaffen. Een onder-

zeeboot zette een party onder sergeant ARO G. de
Lang af nabij Sorong, die drie maanden lang gege-
vens over scheeps- en vliegtuigbewegingen rond de
Vogelkop verzamelde. Een party onder luitenant
ter zee M.A. Razak was de laatste die boven de
Vogelkop werd geparachuteerd. Deze party slaagde
er na een maand in de groep van sergeant M.Ch.
Kokkelink op te sporen, die het restant aanvoerde
van een groep die onder leiding van kapitein KNIL
J.H.B. Willemsz Geeroms, twee en halfjaar in het
binnenland had weten stand te houden, opgejaagd
door Japanners en Papua's en onderwijl zware ver-
liezen lijdend. Latere parties per onderzeeboot naar
Halmaheira en Majoe leverden weinig op. Van één
werd nooit meer iets vernomen, de andere werd per
Catalina geëvacueerd, nadat een Japanse onderzee-
bootbemanning hen had aangevallen. [29]
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