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zou ondernemen, moest zo min mogelijk kans lopen om ontdekt te worden,
anders gezegd: zij moest een maximale bescherming ontlenen aan het
nachtelijk duister. Varen in de winter dus, en zo dicht mogelijk bij de
langste nacht, 21 december. Maar 21 december zou net iets te laat zijn: men
kon van begin december af hevige stormen verwachten in de Koerilen en
bovendien ook zware moessonregens in de Zuidchinese Zee. Kwam het tot
de uitvoering van het operatieplan, dan zou een vroegere datum in december
de beste zijn, vermoedelijk de 7de - een zondag.
Het was een ongehoord riskant plan, allereerst al wat de uitvoering betrof

Die kon door vervroegde stormen bij de Koerilen of door een vervroegde
moesson in de Zuidchinese Zee op losse schroeven gezet worden. Er was
voorts geen zekerheid dat het grote eskader dat naar Pearl Harbor zou varen
(een tocht van tien tot elf dagen l), onopgemerkt zou blijven. Natuurlijk, men
kon voorzorgsmaatregelen nemen, bijvoorbeeld door te gelasten (die orders
zijn inderdaad gegeven) om elk in Britse of Amerikaanse dienst varend schip
dat men zou ontmoeten, zonder waarschuwing in de grond te boren; maar
denkbaar was dat zulk een schip er in zou slagen om vlak voor het tot zinken
gebracht werd of zelfs terwijl het zinkende was, een radiobericht naar de wal
te sturen dat op zijn minst tot belangrijk verscherpte waakzaamheid zou
leiden. Welke zekerheid was er bovendien dat de acht slagschepen en drie
vliegkampschepen van de Pacific Fleet alle elf in Pearl Harbor zouden liggen?
Hoe dichter men bij die basiskwam, des te groter werd ook de kans op ont-
dekking door patrouillerende Amerikaanse toestellen. Dan: de Amerikanen
bezaten op Oahu zes radarinstallaties; het was alleszinsmogelijk dat zij de
naderende Japanse toestellen zouden signaleren voor deze zich bij het aanvals-
doel zouden bevinden. Een waarschuwing, zelfs een zeer late, zou een fataal
effect kunnen hebben. Ook wanneer het de eenheden van de Pacific Fleet
aan tijd zou ontbreken om uit te varen, zouden zij in elk geval gebruik
kunnen maken van hun luchtafweer. Zij bezaten samen achthonderd stukken
luchtafweergeschut. Het mocht wel uitgesloten geacht worden dat de Japanse
toestellen door het dan te verwachten gordijn van luchtafweergranaten
zouden kunnen heenbreken. Maar slaagde men er niet in, de Pacific Fleet
te vernietigen, dan zou in de gevechtshandelingen die zich daarna zouden
voordoen (de Amerikanen hadden op Oahu 140 bommenwerpers staan), het
Japanse eskader zware verliezen kunnen lijden - en dan waren de landingen
bij Kota Baroe en Singora al in volle gang! Anders gezegd: er zou voor
Japan niet alleen geen terug meer mogelijk zijn maar het zou ook, bij een
falen van de overval op de Pacific Fleet, in een oorlog beland zijn die het
uiteindelijk met volstrekte zekerheid verliezen zou.
De grootste leek kon op deze risico's wijzen. Zij waren admiraal Yama-


