
PEARL HARBOR

Aan de waakzaamheid op en bij Pearl Harbor ontbrak veel. Admiraal
Kimmel en de commandant van het Amerikaanse garnizoen, generaal
Short, waren ijverige bevelhebbers maar zij legden het accent niet op die
waakzaamheid, maar op het traditioneel oefenen van hun ondergeschikten.
Het gehele jaar '41 door werd door de staven in Washington bovendien
nagelaten, zich er op Oahu van te vergewissen of men reëelmet de mogelijk-
heid van een Japanse overval rekening hield. Dat werd ook nagelaten in de
periode van de besprekingen met Nomoera en Koeroesoe, zelfsna die zöste
november waarop Cordell Hull Japan volstrekt de voet dwars gezet had.
Het waren op zaterdag 6 en zondag 7 december eerst de berichten uit
Londen met betrekking tot de op 6 december waargenomen drie Japanse
convooien, die in Washington ongerustheid wekten - maar juist die berich-
ten concentreerden de aandacht op de Zuidchinese Zee en leidden haar van
Pearl Harbor af Desniettemin werden op dat late moment toch aan Kimmel
en short telegrammen gestuurd die de opdracht inhielden, bij uitstek waak-
zaam te zijn. Al die telegrammen kwamen hun door een veelheid van onbe-
nullige oorzaken niet op tijd onder ogen. Er werd dus in Pearl Harbor geen
enkele extra-voorzorgsmaatregel genomen. Men leefde er in een vredes-,
niet in een oorlogsatmosfeer en zondagmorgen vroeg was van de officieren
van de Pacific Fleet die zich zaterdagavond van boord hadden mogen verwij-
deren, nog meer dan een de~deniet teruggekeerd.

*

De Japanse luchtaanval duurde bijna twee uur. Hij richtte zich niet alleen op
de schepen maar ook op de 140 Amerikaanse bommenwerpers en r08 jagers
die ter verdediging zouden kunnen opstijgen. Van die 248 toestellen werden
188 vernield en 30 zwaar beschadigd. Een klein aantal kon in de pauzes
tussen de aanvallen der Japanners ,opstijgen. In luchtgevechten en door het
afweervuur dat men hier en daar kon uitbrengen, gingen 29 van de 360
Japanse toestellen verloren. De Japanse bommen en torpedo's hadden een
vernietigende uitwerking gehad. De acht Amerikaanse slagschepenwerden
alle tot zinken gebracht of zeer zwaar beschadigd. Hetzelfde geschiedde
met drie kruisers, drie torpedobootjagers en vier andere marineschepen.
De Amerikanen verloren ca. drie-en-twintighonderd man aan doden van
wie de meesten in enkele grote slagschepen verdronken, de Japanners nog
geen honderd.
Admiraal Yamamoto's plan was met succesbekroond.


