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Na de capitulatie van Frankrijk in mei 1940 bezette Japan Indochina. 

Als reactie hierop stelden de Amerikanen een embargo in. De olie-export werd stilgelegd en staal werd 

niet meer uitgevoerd. Deze beperkingen sneden Japan af van de grondstoffen die het nodig had.  

Japan was door deze maatregelen bang voor gezichtsverlies en de Keizerlijke marine onder leiding van 

admiraal Isoroku Yamamoto kreeg het bevel om tot de aanval over te gaan. 

Op zondagochtend 7 december 1941 stegen om 06.00u de eerste vliegtuigen op van de Japanse 

vliegdekschepen richting de Amerikaanse marinebasis op Pearl Harbor in Hawaï.De eerste aanval 

begint om 07.55u vanaf het noordwesten. De tweede golf volgt ruim een uur later, om 09.00u. Deze 

valt de haven aan vanaf het noordoosten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Isoroku_Yamamoto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hawa%C3%AF


De verrassing was compleet. 

In minder dan twee uur was de basis op Pearl Harbor vernietigd, twee slagschepen gezonken en zes 

anderen beschadigd. De helft van de aanwezige Amerikaanse luchtmacht was vernietigd. 2403 

Amerikanen verloren het leven, 1178 waren gewond. Het hoge aantal doden werd voornamelijk 

veroorzaakt door het zinken van de USS Arizona, een slagschip. Hierbij vonden 1102 mensen de dood. 

De aanval was bedoeld om het grootste deel van de vloot van de Verenigde Staten te vernietigen, 

zodat Japan vrij spel zou hebben in de Pacifische Oceaan. Zij hadden gehoopt dat de Amerikaanse 

vliegdekschepen in de haven lagen maar die waren op dat ogenblik op volle zee. 

Deze vliegdekschepen zouden later het speerpunt worden om de Japanners in de Pacifique te verslaan. 

Op 8 december verklaarde Amerika de oorlog aan Japan, op 11 december reageerde Duitsland door 

op zijn beurt Amerika de oorlog te verklaren. De Amerikaanse betrokkenheid in de Tweede 

Wereldoorlog was compleet. 

 

 

 

Noot 

Op 18 april 1943 vond Admiraal Yamamoto de dood toen zijn Mitsubishi G4M vliegtuig door Amerikaanse P-38 

Lightning jachtvliegtuigen werd neergehaald tijdens een rondvlucht langs Japanse steunpunten. De aanval kwam nadat het 

gecodeerde bericht met zijn reisweg was ontcijferd door de Amerikaanse inlichtingendiensten. 

Yamamoto was er van in het begin van het conflict van overtuigd dat Japan op lange termijn het onderspit zou delven. Hij 

verwittigde hiervoor zijn oversten maar die hadden geen oren naar zijn waarschuwing. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Japanse_Keizerrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_G4M
https://nl.wikipedia.org/wiki/P-38_Lightning
https://nl.wikipedia.org/wiki/P-38_Lightning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jachtvliegtuig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_onderspit_delven

