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De enorme verwoestingen die in Pearl Harbor waren aangericht, maakten
het de Amerikanen voorlopig onmogelijk enig belangrijk initiatief te
nemen in de worsteling met Japan. Hun drie vliegkampschepen waren
gespaard maar konden vooreerst niet samen met andere zware eenheden
zoals slagschepen opereren. Trouwens, wilde men die vliegkampschepen
inzetten ter verdediging van de verre Philippijnen, dan moesten eerst
steunpunten worden ingericht in het immense zeegebied tussen de
Hawaii-eilanden en Australië en vooralook in Australië zelf - dat zou
maanden vergen. Anders gezegd: voor de afweer van het Japanse offensief
in de Nanjo waren na Pearl Harbor aan de zijde van Japans tegenstanders
ter zee slechts twee zware eenheden beschikbaar: het Britse slagschip
'Prince of Wales' en de Britse slagkruiser 'Repulse' die op 2 decem-
ber in de marinebasis Singapore waren aangekomen.

Zij zagen er zich zes dagen later geconfronteerd met een situatie
waarbij Japan bezig was, invasietroepen te ontschepen in het uiterste
zuiden van Thailand, vlakbij de grens van Malakka, alsook in het noorden
van Malakka-zelf. Nu passief te blijven was voor de commandant van
het Britse eskader, ViceAdmiral Sir Tom Phillips, onaanvaardbaar en met
instemming van de commandanten van de twee zware Britse eenheden
besloot hij in het begin van de middag van de eerste oorlogsdag,
8 december, onverwijld uit te varen en de strijd met de Japanners aan te
gaan. Tegen het vallen van de korte avondschemering verliet hij Singa-
pore. Waar zich de Japanse vlooteenheden bevonden die de Japanse
transportschepen dekten, wist hij niet - noch die vlooteenheden, noch
dietransportschepen kon hij op de çde vinden en de paar vliegtuigen die
op het eiland Singapore en op Malakka opgestegen waren om de Japan-
ners te zoeken en hem in de lucht steun te verlenen, namen de Japanners
evenmin waar. Tot die vliegtuigen behoorden de drie vliegboten van de

, Marineluchtvaartdienst welke admiraal Helfrich volgens de tevoren op-
gestelde oorlogsplannen op 3 december naar Singapore had verplaatst. Zij
kwamen op de çde in zware regenbuien terecht en 'tenslotte', aldus later
een der commandanten,
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