Japan
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Tweede Wereldoorlog
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Groep 8

Voorwoord
Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik op de volgende plekken ben geweest:
Thailand bij de rivier Kwai, op Bali gedoken op de USS Liberty (Amerikaans
oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog) en in het marine museum in Den Helder.
Ik vroeg mij af hoe de Japanners het deden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik wilde
hier graag nog meer over weten.
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Inleiding
In mijn werkstuk vertel ik wie de bondgenoten en de vijanden waren van Japan
tijdens de Tweede wereldoorlog. Ook kun je lezen hoe het leger van Japan eruitzag
tijdens de oorlog.
Ik beschrijf welke technieken en technologieën ze gebruikten tijdens deze oorlog.
Welke wapens er gebruikt werden en hoe kamikazes werden ingezet.
Hoe gingen de Japanners met gevangenen om en welk werk lieten ze hun doen. Als
laatste beschrijf ik de atoombommen en de gevolgen daarvan.
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Hoofdstukken
Hoofdstuk 1: Vijanden en bondgenoten
China, Verenigde Staten en Sovjet Uni waren de vijanden van Japan.
Japan had deze landen aangevallen in de oorlog.

In de negentiende eeuw bezette het Japanse leger in China Okinawa.
Daarna werden Formosa en Korea bezet.
In 1904 – 1905 verloor Rusland hun marinebasis Port Arthur aan de Japanners die
de controle kregen over de hele zee.
In de eerste Wereld Oorlog veroverde de Japanners een groot deel van het Duitse
Koloniale Rijk. Dat waren de Marshalleilanden en de Gibraltar eilanden.
Bij de vrede van Versailles kreeg Japan alle veroverde eilanden ten noorden van de
evenaar.
In de periode na de eerste Wereld Oorlog probeerde de Verenigde Staten,
Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland samen de invloed
van Japan tegen te gaan.
Maar Japan begon steeds sterker te worden. Het leger en de Japanse industrie
ontwikkelde zich razendsnel.
Door de groeiende onrust in China kon Japan daar makkelijk veel invloed krijgen.
Japan had een probleem: er woonden te veel mensen en ze hadden te weinig
grondstoffen voor de industrie. Daarom gingen ze zich steeds meer richten op
verovering van nieuw grondgebied. Daarvoor gingen ze naar Azië.
Ze vielen Nederlands-Indië en China binnen.
Door deze invasie stelde de VS samen met Nederlands-Indië een complot. Ze
gingen geen olie meer verkopen aan Japan. Daarnaast ging de VS geen handel
meer drijven met Japan. Japan kwam hierdoor in een moeilijke situatie.
Met de Sovjet Uni had Japan een conflict over een grens tussen Japan en de SovjetUnie.
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Omdat Duitsland dezelfde vijanden had als Japan werden ze als bondgenoten
gezien, terwijl ze dit eigenlijk nooit zo hebben afgesproken.

Italië was wel een bondgenoot van Duitsland en werd daarom ook als bondgenoot
van Japan gezien.
De leider van Japan was keizer Hirohito. Hij wilde een groot Japans Aziatisch rijk
opzetten.
Zo kwam het tot een oorlog.
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Hoofdstuk 2: Leger
Het Japanse Keizerlijke Leger was de officiële landmacht van Japan en bestond uit
2500.000 soldaten.
Het leger werd geleid door de Keizerlijke Generale staf en het Japanse ministerie
van oorlog.
Beiden stonden onder het bevel van de keizer van Japan, die de opperbevelhebber
was van het leger en de marine.

Een legergroep of een regionaal leger was een Japanse eenheid in het Japanse
Keizerlijke leger. De Japanse legergroepen waren kleiner dan de Westerse
tegenhangers en hadden de grootte van een Westers leger.
De Japanse Keizerlijke Marine was de op twee na grootste zeemacht van de wereld
en was de grootste en modernste in het gebied van de Grote Oceaan.
Tijdens de oorlog kwamen ze in conflict met de twee grootste zeemachten van die
tijd: de United States Navy en de Royal Navy. Na enkele grote successen in het
begin van de oorlog wordt de Japanse marine bijna volledig vernietigd.
De Luchtmacht van het Japanse Keizerlijke Leger was voornamelijk bedoeld om
strategische plekken te bombarderen bij de tegenstander. Ze waren verantwoordelijk
voor het verlenen van tactische luchtsteun.
Ze hadden meer dan 1600 vliegtuigen, waarvan 1375 gevechtsvliegtuigen.
Ze hadden 36 jachtvliegtuigen, 28 lichte bommenwerpers en 22 middelzware
bommenwerpers.
Als strijdkreet gebruikten ze “banzai”. Banzai is een techniek waarbij ze uit het niets,
rennend en schietend op de Amerikanen afkwamen. Hierbij riepen ze dan heel hard
“banzai!”
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Hoofdstuk 3: Technologie en tactieken
In de Tweede Wereldoorlog gebruikte Japan verschillende wapens.
Zo hadden ze gevechtsvoertuigen, marineschepen, vliegtuigen en vuurwapens.
De leider van de Japanse oorlogsoperatie gaf er de voorkeur aan om eerst alle
slagschepen van de vijand te vernietigen.
Ook de vliegdekschepen werden aangepakt omdat die de grootste bedreiging
vormden voor de Japanse Keizerlijke Marine.

De aanval op Pearl Harbor was een verrassingsaanval van de Japanners op de
Amerikaanse marinebasis in Hawaï. Japan wilde de Amerikaanse vloot vernietigen
om zo vrij spel te hebben op de Pacifische Oceaan.

Kamikaze waren Japanse zelfmoordeenheden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ze voerden hun eerste missie uit op 25 oktober 1944.
Ze werden afgeschaft aan het einde van de oorlog op 15 augustus 1945.
Kamikaze betekent Goddelijke wind. Het verwijst naar het verhaal dat de Mongoolse
vloot in een orkaan geraakte tijdens een aanval op Japan.
In Japan was de zelfmoordgedachte niet vreemd. Men pleegde liever zelfmoord dan
in de handen te vallen van de vijand.
Ook zagen ze het als een eer om te sterven voor hun land.
Dat het allemaal vrijwilligers waren is een fabel, want ze werden geselecteerd en je
mocht niet weigeren.
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Hoofdstuk 4: Japans machtsvertoon
Toen de Japanners in 1942 Nederlands-Indië veroverden werden alle mannen en
vrouwen in aparte kampen gezet. Deze kampen waren in de wildernis met veel ratten
en kakkerlakken. Ze hadden ook geen wc’s, maar moesten hiervoor zelf een gat
graven in de grond.
Er was een groot tekort aan voedsel. Dus vingen ze slakken uit het riool en kookten
deze voordat ze ze opaten. Iedereen was heel mager. Soms probeerden ze handel
te drijven met omwonenden, maar dit werd zwaar bestraft.
Door de slechte hygiëne braken er allerlei ziektes uit.
Er zijn heel veel gevangenen gestorven.

Hoeveel precies is niet bekend omdat er een slechte administratie was en veel van
de administratie is kwijtgeraakt of verbrand.
Elke dag stierven er wel mensen en die moesten ze zelf begraven.
De Japanners zagen gevangenen als minderwaardige schepsels.
De Japanners waren heel erg wreed en ze dwongen iedereen diepe buigingen voor
hen te maken.
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Ook werden de gevangenen met stokken geslagen als ze iets deden wat de
Japanners niet naar hun zin was.
Sancties waren onder andere opsluiting in kooien zonder dak, in de brandende zon.
Ook werden ze soms dagenlang geslagen met knuppel of zweep.
Ontsnappingspogingen werden bestraft met de doodstraf door onthoofding of
vuurpeloton.

Veel gevangenen werden getransporteerd naar andere eilanden om daar te werken.
Ze moesten elke dag hard werken. Ze moesten treinsporen en bruggen bouwen en
in kolenmijnen werken en vliegvelden aanleggen. Een bekende spoorlijn is de BirmaSiam spoorweg met de brug over de Kwai rivier in Thailand.
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Hoofdstuk 5: Atoombommen
Het eerste kernwapen dat in de oorlog werd ingezet was een uraniumbom genaamd
Little boy. Op 6 augustus 1945 werd hij door de Amerikanen op Japan op de stad
Hiroshima gedropt. De tweede bom genaamd Fat man werd op 9 augustus 1945 op
de stad Nagasaki gedropt. Dit was een plutoniumbom.

Bij de eerste bom werden 78.000 mensen direct gedood. Door de na effecten als
gevolg van de straling overleden er uiteindelijk 140.000 mensen.
Bij de tweede bom kwamen 27.000 mensen direct om het leven. Het dodenaantal
liep bij de tweede bom uiteindelijk op tot 70.000.
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Bij de explosies kwamen grote hoeveelheden radioactiviteit vrij.
Dit veroorzaakte nog lang na de oorlog stralingsziekte waardoor er nog meer doden
zijn gevallen. Nog wel honderdduizenden. Heel veel mensen kregen kanker als
gevolg van de straling. Ook heel veel baby’s werden dood geboren.
Daardoor kwamen er uiteindelijk 240.000 mensen om het leven door de bommen!
Door de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki gaf Japan zich over. Daarmee
eindigde de Tweede Wereldoorlog.
Ook leidden de atoomaanvallen tot de onafhankelijkheid van de Aziatische landen
die Japan tijdens de oorlog veroverd had.
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Nawoord
Er is heel veel informatie te vinden op internet. Ook wist ik al heel veel over het
onderwerp doordat ik op verschillende plaatsen geweest ben. Dit heb ik
gecombineerd in het werkstuk.
Ik heb wel gemerkt dat het nog gruwelijker was dan dat ik dacht. Ik vond de
omstandigheden van de gevangenen verschrikkelijk en dat heeft indruk gemaakt.
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