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Het leven van Karel Doorman 
 

Door Anthony van Kampen 
 

   Deel 1   

 
Met dank aan Theo Doorman… 

 
 
 
 

„De Heeren Staaten hebben niet te versoeken, maat te 
gebieden en al wierd mij bevolen ’slands vlagh op een 
enkel schip te voeren, ik zou daarmee ’t zee gaan. Waar 
de Heeren Staaten hunnen vlagh betrouwen, sal ik mijn 
leven wagen.” 

Michiel Adriaanszoon de Ruyter 
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Het 
was 
geen 

eenvoudige taak, de kleine vloot op zee aan te voeren in 
een ongelijke strijd tegen een overmachtigen vijand. Het 
was niet gemakkelijk de geallieerde zee- en luchtstrijdkrachten, die tevoren nooit bijeen waren geweest, in 
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onderling verband te leiden. Toch was het van het grootste belang de eenmaal op gedegen gronden vastgestelde 
strategie consequent toe te passen. In deze defensieve faze van de oorlog kon alleen een tactisch offensief het 
tempo van de overrompelende aanval vertragen. 
 
Wonderwel paste de aangenomen gedragslijn in de eeuwenoude traditie der Koninklijke Marine: „De aanval is 
de beste verdediging”. Niet „domweg”, doch met een klaar besef wat, alles bijeengenomen, de kansen zijn en 
wat er op het spel staat. Naarmate de dagen, de weken, de maanden verstreken, werd het steeds moeilijker dat 
beginsel toe te passen. Er waren vele verliezen, versterkingen bleven uit, de mensen werden moe... 
Het was hard voor de hogere leiding de bevelen tot de aanval te geven. Het was echter veel harder en moeilijker, 
die bevelen op zee en in de lucht uit te doen voeren, staande temidden der strijders van wie de daadwerkelijke 
actie werd geëist. 
Die uiterst zware taak heeft Doorman volbracht. Met inzet van zijn leven... 
Hij wist wat het leidend beginsel was, hij begreep de geest van de ontvangen bevelen, hij gehoorzaamde en 
voerde ze uit, met beleid, vastberadenheid en volharding. Hij eiste van zijn mensen, zich ten volle te geven. 
7.ij gehoorzaamden. Met inzet van hun leven... 
Het is goed, dat zijn naam bewaard blijft in onze historie, dat zijn werken en streven — en zijn dood in de 
strijd voor het Koninkrijk — in dit boek worden vastgelegd. 
Hij, de aanvoerder op de brug, in voorste linie van het front, bij moge voor ons volk een lichtend voorbeeld 
blijven. Wij, in de Koninklijke Marine, zijn trots op hem. 

 
 

De jongen met het scheepje 
 
De jongen met het magere gezicht hield zich met zijn linkerhand vast aan het gras, dat taai opschoot uit de 
walkant van de sloot en met z’n andere greep hij het scheepje uit het water. 
Het was zo’n oud en halfverroest ding van blik, hel grijs en groen geschilderd, met drie dwaze lange dunne 
schoorstenen; uit de middelste ervan stak een kleine schroef en hierop zette de jongen een sleuteltje. Hij 
wond het schip op. 
Daarna zette hij het weer in het zwarte slootwater. Hij gaf het een zetje met z’n ene vrije hand en toen ging het 
er vandoor. 
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De jongen keek in verrukking naar het scheepje dat in een grote kring begon rond te varen. Hij wist eigenlijk 
niet, op dat ogenblik wat het mooiste ervan was: de kleine blikken vlag, rood en wit en blauw gebaand, de drie 
schuine schoorsteenpijpen of de vier kanonnen waarvan de lopen dreigend naar buiten staken. Voorop stond, 
met houterige dunne letters: Zeven Provinciën. 
Z’n mond stond een beetje open en hij zuchtte, half-hardop: „Je moest ’r nou echt mee kunnen schieten”. 
Maar ’t was alleen een oud en al half kapot speelgoed-oorlogsschip en de vier blikken kanonnen waren 
vastgeschroefd aan het blikken dek, twee links en twee rechts. 
 
„Je moest ’r mee kunnen schieten”, herhaalde de jongen nog eens spijtig. De wind drukte fronsen in het water 
en een libel, zo doorschijnend als een snipper weg dwarrelend cellofaan, keek verwonderd naar het kind en 
het speelgoed. Nog tweemaal draaide de jongen zijn schip op, dat beide keren opnieuw metalig-snorrend z’n 
kringloop beschreef. 
Toen ging het hem ineens vervelen. Hij trok wat taaie rietstengels uit het water en maakte daar handig 
schuitjes van. Vier van die schuitjes liet hij voorzichtig neer op het water, waarop ze wankel bleven 
schommelen en sidderen. Een zwart torretje kroop tegen één ervan omhoog en liet zich drogen in de zon. De 
jongen wond nu opnieuw z’n oorlogsschip op en zette het midden tussen de rieten bootjes. 
„Nou is ’t een hele vloot”, fluisterde hij. 
Toen de cirkels, die het speelgoed beschreef, kleiner werden zag hij dat het niet lang kon duren of de rieten 
vloot zou omver gevaren worden. 
Gespannen keek hij toe. Z’n mond ging nóg wat verder open. De libel danste weg en de wind hield even op te 
suizen door het riet en het gras. 
Op dat ogenblik wierp het oorlogsschip de vier bootjes omver. Over twee ervan voer het heen. Dodelijk 
verschrikt zwom het torretje weg. „Nét een zeeslag”, zei de jongen hardop. En toen: „Dat waren de prauwen 
van de wilden, die het schip aanvielen om de bemanning te vermoorden. Jammer toch, dat die kanonnen niet 
écht kunnen schieten”. 
Spijtig haalde hij het blikken oorlogsschip, waarin het mechaniek nu geheel was afgelopen, uit de sloot. 
Hij bekeek het. 
En hij vond het toch wel een prachtig schip. Hij zag de roestvlekken niet en ook niet de dwaze schoorstenen 
en het malle vlaggetje. Hij zag alleen maar dat het een schip was en hij wist dat het varen kon. 
Hij draaide opnieuw de schroef op. Nóg eens moest het varen, in mooie grote kringen. Maar hij draaide te 
hard en er klikte iets van binnen in het schip. 
Toen wist hij dat er wat gebroken was en dat het schip nu alleen nog maar kon varen als je het een zetje gaf. 
Maar daar was niets aan. 
Hij keek er wat onthutst naar, de jongen, en nadenkend wat hij nu zou moeten gaan doen liet hij het nog 
eenmaal te water. 
Het lag daar zonder veel leven erin, half in de modder “Op een rif verzeild”, fluisterde hij en dat was iets wat hij 
een dag tevoren in een boek gelezen had.  
De kanonnen aan de ene kant zaten onder water en ineens merkte de jongen dat het schip volliep. 
Snel bukte hij zich, nam het speelgoed op en droogde het af. Heel voorzichtig, met een klein vet lapje. Met zijn 
zakdoek wreef hij het na: de huid, de dwaze schoorstenen, de vlag en de rest. Hij trok zich op aan het gras 
van de berm en ging weg. 
De vier prauwen-wrakken dreven weg naar het midden van de sloot. Toen blies de wind ze weg, in de grijze 
schemering van het lenig dansende riet langs de kant van die sloot, aan de rand van Amsterdam. 
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Jeugd. 
 
Karel Doorman hoorde de stem van 
mijnheer Delfgaauw, den 
hoofdonderwijzer, steeds meer vervagen, 
terwijl de geluiden die van buiten uit de 
Da Costastraat klonken helderder 
werden. 
Mijnheer Delfgaauw legde iets uit over 
tiendelige breuken en Karel stelde daar 
hoegenaamd geen belang in. Hij kende 
het kunstje al lang en begreep alleen niet 
dat sommige jongens er geen raad mee 
wisten,hoe wel de  hoofdonderwijzer het 
toch zeker al twintig keer uitgelegd had. 
 
Karel kende de geluiden die van buiten 
klonken precies: dat was de piepende en 
krakende stem van den groenteventer 
wiens kar hij gisteren had laten dompen. 
En verderop zong die magere spichtige 
dienstmeid, van wie hij altijd de emmer 
omschopte als ze boven op de trap stond 
en bezig was de ruiten te zemen. Hij 
hoorde ook het slaperig-makend gonzend 

geluid van de houtzagerij. Heel in de verte floot een boot. Karel vond het een mooi geluid. Waar zou die schuit 
heengaan? Naar Indië? Of naar Zuid Amerika? Wie weet, misschien wel naar Australië. Australië... Australië... 
wat zou hij er graag eens heen gaan. Laatst had hij nog gelezen dat... 
 
De stem van mijnheer Delfgaauw werd zwakker en zwakker. Karel Doorman’s gedachten zweefden weg, 
duizenden kilometers weg van de Kreenen-school in de Amsterdamse Da Costastraat. Hij dacht niet meer aan 
de tiendelige breuken, niet meer aan z’n broer Peek, niet meer aan den hoofdonderwijzer... hij dacht alleen 
nog maar aan Australië, aan het schip dat er misschien heen ging, aan de lagunen en riffen, die de mannen 
zouden tegenkomen, aan de wilden die daar nog leefden... ja, hoe heetten die ook weer... Hij kauwde op z’n 
potlood. Toen hoorde hij, van verre, zijn naam noemen. „Karel Doorman, vertel jij me eens, hoe reken je uit 
het zes-achtste deel van twaalf en een kwart?” 
„Papoea’s mijnheer!” antwoordde de jongen prompt en op het zelfde ogenblik keek mijnheer Delfgaauw neer 
op twee en dertig gierend lachende jongens. 
Driftig sloeg hij met z’n stokje op de voorste bank, maar de toch al tanende aandacht was verdwenen. En dat 
alles door dien eenen ondeugd daar achteraan, die ieder ogenblik de boel op stelten zette, en dacht zich alles 
maar te mogen veroorloven. 
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Met vier stappen was mijnheer Delfgaauw bij den schuldige, die met z’n onnozelste gezicht rond zat te kijken, 
pakte hem vast aan z’n rechteroor en trok hem zo de bank uit. 
„Au... au, meneer”, gilde de jongen, veel harder dan noodzakelijk was, maar mijnheer Delfgaauw was niet te 
vermurwen. Hij trok Karel Doorman mee naar de deur, opende die en gooide hem op de gang. „Daar, vlegel, 
en je komt er niet meer in vandaag! En er gaat een brief naar je vader”. 
Even later keek Karel Doorman tegen de verveloze achterkant van de deur van zijn klas. Hij hoorde mijnheer 
Delfgaauw opnieuw met zijn stokje op de bank slaan en het lawaai verstomde in de klas. 
Dat was vandaag de tweede maal al dat hij eruit vloog, overdacht de jongen. Hij liep langzaam over de gang. 
Keek naar de grote gekleurde platen. Platen met olifanten en tijgers. Zag je hier in Amsterdam alleen in het 
circus. Daar twee schepen van de Oostindische Compagnie, specerijen halend. Dat was wel een van de 
mooiste platen. Wat een kanjers van schepen waren dat toch. Maar dat ze niet omsloegen met storm, zo hoog 
als ze waren, begreep hij niet goed. 

Hij liep op z’n tenen langs de andere lokalen. Overal drong een dof 
geroezemoes tot hem door. Buiten loeide weer een boot. 
De jongen dacht: „Zal ik naar de haven gaan?” 
Hij dorst echter niet goed. Er zou een brief naar z’n huis gestuurd 
worden en z’n vader was lang niet gemakkelijk. Dat beloofde vast 
een week huisarrest. De ouwe heer speelde er niet mee... 
Maar hier op die gang... zou hij het tóch maar niet doen? Hij kreeg 
nu toch straf en... 
Hij zag twee rode mutsen hangen. Veel te opvallend rood, dacht hij. 
Hij haalde ze van de kapstok en stopte ze in de zakken van twee 
jassen, die bij een ander lokaal hoorden. Toen hij het deed, trok z’n 
magere gezicht in één brede grijns-grimas. Wat zouden die binken 
zoeken, straks... Hij voelde in z’n zak. Een proppenschieter zat er in, 
een zuiger, waarmee je de stenen uit het plaveisel kon trekken, 
tenminste als er geen smeris in de buurt was, en de katapult van 
Peek. Die zou hij vanavond teruggeven. Hij nam z’n pet van de 
kapstok, liep snel de trap af, maakte de voordeur open en stond in 
de Da Costastraat. 
Het was zomer en hij hoorde heel in de verte de geluiden van de 
haven. Hij ging de kant van het IJ op. 
Toen hij voorbij den man van de groentenkar kwam, wachtte die met 
het afwegen van z’n groenten tot hij voorbij was en hij hoorde nog 
dat de man tegen het meisje aan de deur zei „Die moet je in de 
gaten houden, dat heerschap. Dat is d’r eentje, dien ze met een stuk 
hout moeten zien klein te krijgen”. 
De dienstmeid verderop kwam gauw naar beneden en ging, met de 
armen in haar zij, bij de emmer staan. De jongen ging in een grote 
boog voorbij. Toen hij er langs was draaide hij zich om, stak z’n tong 
uit en riep: „Pas op je emmertje, tante!” 
„Schoffie” riep de meid terug. 
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„Je zal je zus bedoelen” schreeuwde de jongen terug en hij voegde er aan toe: „Die met die bochel”. Hij stak 
zijn neus in de wind, floot het liedje dat hij gisteren van den slager gehoord had en zette het op een lopen. 
Naar het Y. 
Vader Doorman vroeg, zich wel eens af naar wie zijn twee oudste zoons toch wel een aard hadden. Was hij 
zelf vroeger ook zo onhandelbaar geweest? Hij kon het zich niet goed meer herinneren. Ja, hij had wel eens 
iets uitgevoerd, maar werkelijk, zoals die jongens tegenwoordig waren, nee, zó erg was dat stellig niet 
geweest. Wat Karel bezielde was hem helemaal een raadsel. Iedere dag had die iets anders op z’n kerfstok. 
Nu eens kwamen er klachten van den hoofdonderwijzer, mijnheer Delfgaauw, dan weer diende zich een 
politieagent aan, die kwam vertellen dat de oudste zoon van meneer Doorman op de hoek een ruit ingegooid 
had. En vechten dat de jongen deed! Hij kwam iedere week minstens eenmaal thuis met half verscheurde 
kleren, met een kapotte knie of een blauw oog. En driemaal was hij bijna verdronken door stiekum, zonder 
zwembroekje, in de ringvaart te gaan zwemmen. Maar dat had hij er nu wel uitgeslagen, dacht vader 
Doorman. 
Het was een deftig huishouden, dat van de familie Doorman. Mijnheer Doorman was kapitein bij de leger-
administratie en hij zou nog wel hoger worden, werd verwacht. Alle Doormannen hadden trouwens altijd 
belangrijke posten bekleed in het leger en op de vloot en hij maakte daarop geen uitzondering. 
Er waren veel generaals in de familie en het was een uitgemaakte zaak dat de jongens, als ze van school 
kwamen, een militaire loopbaan kozen. 
Dat was iets dat vanzelf sprak. Het was nooit anders geweest. En het zou wel nooit anders worden. 
 
De vader, Karel Willem Frederik Doorman, was getrouwd met Anna Kleyntjens. Anna Kleyntjens was een 
fijne, stille figuur. Een mooie vrouw waarvan gezegd werd dat zij in haar jeugd een schoonheid was geweest; 
intelligent, muzikaal en zeer belezen en die opging in bewondering voor haar man en in de liefde voor haar 
vier kinderen. De komst van elk der vier kinderen was een bron van intense vreugde voor haar geweest. Eerst 
was Karel geboren. Dat was in April 1889, in Utrecht. Twee jaar later volgde het andere jongetje, dat was toen 
ze in Gouderak woonden. In ’92 werd de familie in Gouda verblijd met de geboorte van een meisje, dat ze 
Hetty noemden en opnieuw twee jaar later, in Delft, kwam er nog een jongen; dat was Jan. 
Karel, de oudste, was moeilijk te regeren, en volgens het personeel viel er met dat venijnige duiveltje geen 
goed garen te spinnen. Moeder Doorman probeerde het steeds opnieuw met vriendelijke woorden en Karel 
beloofde haar ook telkens opnieuw gouden bergen. Het bleef echter klachten regenen en de politie had 
gezegd dat van dezen jongen, die de schrik van de buurt was, niets terecht zou komen. Hij groeide op voor 
galg en rad en z’n ouders zouden er nog wat van beleven. 
Vader Doorman sprak er vaak over met zijn broer Robert, die luitenant-generaal was geweest in het Indische 
leger. Oom Robert, die ook wel vond dat Karel het wat al te bont maakte, had echter een zwak voor den 
jongen, en hoewel hij z’n broer de raad gaf er een eind hout over te leggen ging hij vaak weg met een 
knipoogje tegen den langen, mageren jongen, die z’n neef was. 
Vader Doorman zorgde als militair van de oude stempel, dat alles ordelijk in zijn huis verliep en Karel zorgde 
er op zijn beurt voor dat hij zo ver mogelijk uit de buurt bleef van vaders rechterhand, die soms ongemakkelijk 
los kon zitten. Hij was blij als oom Rob thuis was. Die kon schitterend vertellen over zijn avonturen in Indië, 
met generaal Van Heutz met wien hij samen gevochten had. Ademloos luisterden hij en Peek, z’n broer, dan. 
Moeder zat te borduren, vader rookte zijn sigaar en oom Rob had de gave om zo te vertellen, dat je dacht er 
zelf bij te zijn. 
Het gezin werd telkens overgeplaatst. Gouda, Delft, Breda en daarna Amsterdam. Daar bleef de familie 
geruime tijd. Tot het jaar 1902. Karel wist zich nog vaag te herinneren dat hij in Delft bij juffrouw Verbeek op 
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de bewaarschool was en deze tot wanhoop gebracht had omdat hij altijd vocht met de jongens van het klasje. 
Driemaal was juffrouw Verbeek bij zijn moeder geweest om deze dringend te verzoeken den jongen toch maar 
weer thuis te halen. Hij verstoorde de orde van de klas en hij was met goede noch boze woorden tot bedaren 
te brengen. Zo’n kind had ze nog niet meegemaakt en ze ging toch al heel wat jaren mee. 
Moeder had gehoopt dat het op de lagere school wel beter zou gaan, maar dat was een teleurstelling 
geworden. Karel bleef onhandelbaar, lastig en ongezeggelijk. Ze begreep niet wat er toch in die jongen stak. 
Van wien had hij dat toch? Hoe had ze niet gehoopt op een zoon en toen hij geboren werd was dit een der 
heerlijkste dagen in haar leven geweest. In haar hart wist ze, dat hij haar liefste kind was. Ze zou nooit 
vergeten dat Karel in zijn uniform bij haar bed zat en dat ze samen op dat nietig hoopje mens neerkeken. Wat 
was het een klein, onooglijk kindje geweest, in het begin. Maar dat werd beter toen hij groeide. Het werd een 
lange, slanke jongen en hij had een paar ogen in z’n hoofd die de wereld klaar en vrij aanzagen. 
Hij was verzot op lezen. En vooral over schepen en zeeslagen. Hij verslond „Het leven van Michiel de Ruyter” 
en „De Heldendaden van Piet Hein”. Maar ook de boeken die vertelden van Sindbad, den zeeman en van 
kapitein Marryat. „Stuurman Flink” en „De Vliegende Hollander” had hij zeker al tienmaal gelezen en iedere 
keer vond hij ze even mooi. 
Als hij niet las was hij op straat. Hij plaagde de meisjes, vocht met de jongens uit de buurt, voetbalde en 
slenterde met zijn vrienden langs de havens. Ze stonden te praten met matrozen van vreemde schepen en 
deden boodschappen voor hen. Ze schommelden op de vlotten en kropen onder de steigers. Karel en z’n 
broer konden het samen goed vinden. Ze beraamden samen hun plannen; maakten samen de buurt onveilig 
en lieten elkaar nooit in de steek. 
De onderwijzers op school vonden het een bezoeking een van hen in de klas te hebben omdat het de 
belhamels waren. Eén ding moesten ze toegeven: ze hadden allebei een heldere kop. Leren deden ze niet, 
maar het leek wel of de wijsheid die in de boekjes stond, hen aangewaaid kwam. 
Met leren hadden de jongens nooit enige last. 
Toen Karel en z’n broer de lagere school afgelopen hadden zonder in een der klassen te zijn blijven zitten, 
ondanks de ontelbare malen dat ze weggestuurd waren, gingen ze naar de Hogere Burger School aan de 
Keizersgracht, de eerste 5-jarige van Amsterdam. De school waar mijnheer Costerus directeur was. 
Binnen drie dagen was Karel er thuis en had hij het leiderschap van de eerste klas. De leraren keken hem 
wantrouwend aan. Wat was dat voor een heerschap, met z’n brutale ogen en eigenwijs gezicht. Daar zouden 
ze nog plezier aan kunnen beleven. 
Ze krégen er plezier aan. Want Karel was niets veranderd, sinds hij de lagere school verlaten had. Hij sloeg 
binnen een half jaar alle records waar het strafbonnen betrof en het regende strafwerk op z’n hoofd. Maar hij 
vond het leven mooi en hoopte spoedig van school te zijn. Het leren bezorgde hem geen enkele moeite, maar 
hij kon z’n gedachten niet concentreren op datgene wat de leraren vertelden en hij luisterde altijd maar met 
een half oor. 
Hij had voor veel dingen tegelijk aandacht. De jongens waren graag zijn vrienden, doch de meisjes moesten 
niets hebben van dien wilden, ruwen jongen die nooit enige aandacht aan hen besteedde. Voor meisjes had 
hij het ook veel te druk. Er waren andere dingen die hem bezig hielden. 
 
Karel Doorman had de naam alles te durven; wilden zijn vrienden hem iets laten uithalen waar ze zelf niet 
voor opdraaiden, dan was het gewoonte tegen hem te zeggen: „Zeg, Karel, durf /jij dat?” En hij durfde het 
altijd. Eenmaal zei een jongen tegen hem: „Ik wed dat je niet van de trap van ’t pothuis aan de Prinsengracht 
durft springen”. De blauw-marmeren stoep van dat huis telde één en twintig treden. Karel ging op de bovenste 
staan, lachte eens tegen z’n klasgenoten en sprong. Dat hij z’n benen niet brak was een wonder. 
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Hij kon echter bijna niet lopen. Peek, z’n broer en een andere jongen brachten hem tussen zich in naar huis. 
Hij leed verschrikkelijke pijn. 
Vader Doorman hoorde die avond dat Karel van school thuis wilde blijven, omdat hij zich zo’n pijn had 
gedaan. Hij kwam naar den jongen toe en zei: „Je kunt doen en laten wat je wilt, maar je gaat naar school. Je 
moet voortaan de gevolgen maar eerst onder het oog zien”. Vader Doorman vond dat zijn zoon als man 
diende te worden opgevoed. Tenslotte moest hij officier worden. Waarschijnlijk luitenant ter zee, want de 
jongen was vervuld van verlangen naar de zee en de schepen. 
Een andere keer had hij ernstige keelpijn. Hij kon niet meer praten en had koorts. Zijn moeder wilde hem 
thuishouden, doch de vader weigerde. Een jonge kerel bleef niet thuis. 
Tenslotte kwam de dokter, die ernstig keek en den jongen in bed stopte. Onder protest gaf de vader toe. Hij 
wilde van zijn zonen kerels maken en geen moeders zoontjes. 
Het waren heerlijke jaren op die Amsterdamse H.B.S. Wilde jaren. De ene school vocht tegen de andere en 
Karel was de leider van zijn klas. Hij had inzicht in het vechten en hij bleek een kwade tegenstander. Hij vocht 
met een boksbeugel, met de riem van zijn boekenzeiltje en met stenen. Hij was onbevreesd en zijn 
kameraden bewonderden hem om zijn moed. 
De leraren, de buren en de politieagenten vonden hem echter een nagel aan hun doodkist, want brutaler, 
ongezeggelijker en onwilliger knaap was niet denkbaar. 
Hij voetbalde met z’n vrienden op het veldje bij de Westertoren. Van de boeken en de jassen werden 
goalpalen geïmproviseerd. Ze maakten dat ze weg kwamen als de politieagenten opdaagden en Karel vergat 
doorgaans zijn cape en pet mee te nemen. 
Thuis werd hij dan door zijn vader duchtig onder handen genomen, die zijn handen niet spaarde. De jongen 
was echter sportief en begreep dat zijn vader in zijn recht stond. Hij hield van zijn vader en bewonderde dien 
om zijn levensstijl. Van zijn moeder hield hij zielsveel, en het speet hem vaak dat hij haar zoveel verdriet deed. 
Maar hij kon zich niet bedwingen. Hij had geen rust, hij moest altijd iets doen als anderen zich beheersen 
konden. Thuis regeerde vader met strenge hand. Die keek de school-agenda’s van de jongens na en 
controleerde het werk. Hij was dikwijls verbaasd te merken hoe gemakkelijk de jongens de leerstof tot zich 
namen en dat practisch zonder studeren. Ze hadden blijkbaar goede Doorman-koppen. Het kwam keer op 
keer voor dat Karel, als hij met zijn gedachten bij geheel andere dingen langs de grachten naar huis stapte, 
rakelings langs de waterkant, achteloos zijn boeken uit het zeiltje in het water liet vallen. Dan zwaaide er wat 
thuis. Erger was het als hij thuiskwam met een gat in zijn hoofd of met bloedkorsten bedekte benen. Zijn vader 
nam hem mee naar boven, gaf hem een pak slaag toe en zei daarbij: „Stommerd dat je bent, het had maar 
een haar gescheeld of je had geen officier kunnen worden”. Zo verliepen de eerste H.B.S.-jaren van Karel 
Willem Frederik Marie Doorman. 
Hij vond zelf dat hij een prachtige jeugd had. Hij was opgewekt, leerde gemakkelijk en alle jongens waren zijn 
vrienden. Alleen de leraren smeekten dat de voorzienigheid hen spoedig van dit enfant terrible zouden 
afhelpen.  
 
In April 1902 werd vader Doorman overgeplaatst naar Harderwijk, in de functie van Kwartiermeester bij de 
militaire administratie. 
De jongens zouden nog enkele maanden in Amsterdam blijven tot het lopende schooljaar was beëindigd. Dat 
betekende voor Karel dat de kust vrij was, dat de rem tijdelijk verdween. Hij maakte er een goed gebruik van. 
De boeken werden nu in het geheel niet meer aangekeken en de leraren beklaagden zich erover, dat het lot 
hen met zó’n vlegel had opgescheept. 
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Nauwelijks was het laatste schooluur afgelopen, of Karel en Peek haastten zich naar het voetbalveld. Ze 
waren beiden lid van het schoolelftal D.E.V. Ook cricketten ze veel op het IJsclubterrein. 

Het waren een paar mooie maanden, vond Karel, maar hij slaagde 
er nu toch werkelijk in te blijven zitten. Hij „bakte” op grandioze 
wijze en hoewel z’n vader hem een aframmeling gaf die hem 
horen en zien deed vergaan, er hielp niets aan. 
Ze vertrokken uit het huis in de P. C. Hooftstraat en gingen naar 
Harderwijk. Vader had besloten zijn zoons op de H.B.S. in 
Amersfoort te laten lopen, de bekende onderwijsinrichting van den 
heer G. J. Buis. Ze zeiden hun Amsterdamse vrienden vaarwel en 
gingen naar Harderwijk, nieuwsgierig naar de nieuwe omgeving, 
brandend van verlangen naar andere avonturen, andere vrienden 
en een andere omgeving. 
In de tweede klas zaten Karel en Peek naast elkaar. Dat moest 
wel, omdat de broers samen één stel boeken bezaten. 
De school van mijnheer Buis begon om half negen, wat betekende 
dat ze om kwart voor zeven het huis in Harderwijk verlieten, om op 
tijd voor het lokaaltreintje te zijn. In dat treintje maakten ze kennis 
met hun nieuwe vrienden. Hierin brachten ze de bejaarde 
conducteurs tot wanhoop, door bovenop en onder de wagens te 
klimmen en hierin zaten ze, als ze zich begonnen te vervelen, te 
kaarten. Het is gebeurd, dat ze zo ingespannen zaten te spelen 
dat ze niet eens bemerkten dat Amersfoort bereikt was en dat ze 
dit eerst ontdekten toen de trein al weer op de terugweg was, 
halverwege Amersfoort en Harderwijk... 
’s Avonds laat en in de nacht lag Karel te lezen in de boeken, die 

hij leende en van zijn vader kreeg. Met kloppende slapen en bonzend hoofd las hij van de avonturen van 
Nelson op zee. Dat was nog eens een kerel! Hij zag hem in gedachten op de brug van het admiraalsschip 
staan. Zijn officieren bevelen gevend en de slag leidend tegen den vijand. Wat moest zo’n admiraal zich 
gelukkig voelen, om de leiding te mogen geven aan zo’n ontzaglijke vloot. Hij moest zee-officier worden en hij 
verlangde met nauwelijks te bedwingen ongeduld dat hij naar Willemsoord zou gaan, waar het opleidings-
instituut voor zeeofficieren was. 
En hij las en droomde. Hij las de boeken van Jules Verne en van Paul d’ Ivoi. Hij probeerde elk boek te 
bemachtigen dat schreef over de avonturen van Nederlandse en buitenlandse kapiteins, commandeurs en 
admiraals. Hij kreeg nooit genoeg van het lezen van zeegeschiedenissen en heimelijk betreurde hij het dat hij 
niet meer leefde in de tijd dat de Engelsen zeeoorlogen voerden met de Republiek. Hij had er ook bij willen 
zijn. 
Hij droomde er alle nachten van en sprak er urenlang met z’n broer Peek over. 
 
Aanvankelijk hadden de jongens van Harderwijk die twee stadsjoggies nogal wantrouwend aangezien. Het 
zou wel niet veel zaaks zijn. En ze keken de kat uit de boom. 
Karel en Peek bleken echter mee te vallen en zodra de Harderwijkers bemerkten dat ze nergens bang voor 
waren, dat ze sneller in de bomen achter de eekhoorns aanjoegen dan zijzelf, was het pleit beslecht en 
werden ze opgenomen. 
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Harderwijk werd, met zijn zee en bos, voor Karel en Peek een klein paradijs. Ze voetbalden in het Amerfoortse 
Quick-elftal, haalden kraaiennesten uit de populieren langs de weg, maten hun snelheid bij het achtervolgen 
van eekhoorns, gingen spelen met bootjes in de Zuiderzee, vochten met letterlijk iedereen en spaarden 
daarbij boeken- riemen noch boksijzers. 
Karel werd een lange jongen, die zijn mannetje stond. Hij was ijzersterk en groeide snel in de lengte en de 
breedte. Als voetballer was hij een gezochte partij en er waren er niet veel die tegen hem op konden lopen. In 
die tijd deed hij een vreemde ontdekking. Hij zat met nog twee vrienden en Peek in een der hoogste 
populieren langs de hoofdweg om bij een eekhoorn te komen. De takken bogen onder zijn gewicht door en de 
jongens beneden riepen dat hij terug moest komen. De takken bogen nog meer door en kraakten. Karel 
luisterde er niet naar. 
Toen riepen Peek en de twee anderen dat hij niet verder kon. „Je valt dood, Karel!” schreeuwde een 
Harderwijker. 
Hij keek achter zich. Hij liet de tak even dóór-buigen. Ze kraakte heviger maar hij geloofde niet dat ze breken 
zou. Drie meter hoger zat de eekhoorn op het uiterste puntje van de wiebelende twijg. Wel wis en zeker... hij 
zou hem bereiken. 
Toen kroop hij verder omhoog. 
Recht tegen die zwaaiende, deinende en wiegelende populieren-tak op. De jongens beneden zagen het met 
schrik en verbijstering aan. Die tak kon het niet lang meer houden en Karel zou dood vallen op de weg. 
Een paar draaiden zich om en renden weg. Wilden het niet zien. 
Karel kroop hoger. Totdat hij met zijn hand bij de eekhoorn kon komen, die radeloos van angst toezag en als 
een bruin-mahonie beeldje daar zat. Hij aaide het dier over zijn kop en liet zich zakken. Luid en doordringend 
kraakte de tak en ineens, met een scherpe knal, brak ze. Maar net op tijd liet de jongen zich vallen op de 
volgende en luid-lachend klom hij naar beneden. Hij sprong van drie meter hoogte op de grond en zei: „Nou, 
wie volgt... ’t is reusachtig leuk”. 
De jongens staarden hem aan en een van hen vroeg: „Maar was je dan niet bang, daar boven?” 
„Bang, wat is dat?” vroeg Karel Doorman. 
„Hoor hem”, zeiden ze, „hij doet net of ie niet weet wat dat is”. 
Ze wisten niet dat ze gelijk hadden toen ze dit zeiden. Hij wist niet wat angst was. Hij kende dat gevoel niet en 
ook later zou hij het nooit leren kennen. Het was een der karaktertrekken van een geslacht, dat in rechte lijn 
dertien generaals onder zijn zonen telde. 
De vader zorgde er nu voor dat de jongens overgingen op school en hij had zijn handen vol aan hen. Karel 
bleef lastig, ongezeggelijk, brutaal als de beul tegen anderen, roekeloos in het spel, maar vlug in het leren. Hij 
was in hoge mate intelligent en behoefde slechts zelden een boek in te zien. Peek, zijn broer, leerde zo 
mogelijk nóg gemakkelijker. Mijnheer Buis, de directeur, zei vaak: „Het zijn bandieten, vooral Karel, maar ze 
hebben tenminste geen zaagsel in hun schedel”. 
De keren dat Karel Doorman van school gejaagd werd zijn legio. Een wonder dat hij het er enkele jaren op uit 
hield, want menigen leraar heeft hij tot wanhoop gebracht. Hetzelfde gold voor de politie-mannen die de 
bossen en landerijen in de omgeving van Harderwijk bewaakten. Met het gehele korps „schutten”, zoals deze 
bewakers genoemd werden, lag Karel overhoop. Hij was hen altijd te vlug af en daarom loerden ze zonder 
ophouden op hem. Ze wisten dat hij strikken zette in de bossen, maar hij deed het zo handig dat ze hem nooit 
konden betrappen. Vader Doorman bezat een karabijn die hij vaak gebruikte als vreemde katten zijn tuin 
onveilig maakten. Zo vaak als Karel de kans schoon zag drukte hij het wapen achterover, en, met de loop in 
z’n mouw en de kolf in z’n broek, poetste hij de plaat, het bos in. Als een echte jager sloop hij door het groen 
en oefende zich in het schieten. 
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De vrije middagen werden door Karel en Peek doorgaans gezamenlijk doorgebracht. De jongens waren 
onafscheidelijk. 
Omdat ze iedere keer nieuwe streken uithaalden bedacht vader Doorman een middel, dat inderdaad enig 
effect sorteerde. Hij dwong zijn twee oudste zoons het kleine broertje Jan mee te nemen. Karel en Peek keken 
wel zuinig, maar daar trok de oude heer zich volstrekt niets van aan. Jan moest mee. Kleine Jan ging mee, als 
ballast voor de jongens en inderdaad had dit ten gevolge dat zij zich, met dit „jeugdige struikelblok” aan hun 
been, minder snel uit de voeten konden maken, als de schutten hen op de hielen zaten. 
Ze vonden het overigens een buitengewoon onsportieve daad van hun vader en als ze kans kregen ontdeden 
ze zich van den jongsten Door- man-telg die nog onbewust was van de rol die hem opgedragen was. 
Met de Harderwijkers speelden ze vaak aan de zeekant. Karel en Peek zwommen als ratten; dat hadden ze al 
heel jong in Amsterdam geleerd. Ze zwommen beter en sneller dan de Harderwijkers, die met bewondering 
stonden te kijken naar die twee stads-jonkers die toch best meegevallen waren in de omgang. Ze hadden een 
enorm plezier met de kleine, platboomde vaartuigjes, waarmee ze zeerovertje speelden. Keer op keer sloegen 
de labiele vaartuigjes om en kwamen de jongens drijfnat thuis. Tenzij het zomer was. Want dan kleedden ze 
zich uit, droogden hun onder- en bovengoed op het gras en wachtten tot ze het weer konden aantrekken. 
Ze speelden alle spelletjes die jongens tussen de twaalf en de zestien jaren spelen en ze genoten intens van 
hun prachtige jeugd. Ze speelden met in het water gerolde boomstammen, met vlotjes en modderpramen. Ze 
formeerden hele vloten en gingen elkaar te lijf, onder een oorverdovend gekrijs en gebrul. Karel en Peek 
hadden hierbij steeds de leiding en beurtelings was Karel of Peek admiraal van de vloot. En als de een voor 
admiraal speelde was de ander schout bij nacht. 
Ze verdeelden de hoogste functies broederlijk en ridderlijk en zorgden ervoor dat ze de absolute leiding 
behielden. En die behielden ze omdat de Harderwijker jongens vonden dat die twee van Doorman zo geweldig 
veel afwisten van schepen, van varen en van vechten. 
Eenmaal had die jongen van Henkemans de nijdige opmerking gemaakt dat Karel niet eens wist wat zo’n 
schout-bij-nacht eigenlijk voor iemand was, maar hij had lelijk op z’n neus gekeken toen de ander hem haarfijn 
had uitgelegd dat een schout-bij-nacht vroeger uit de scheepsbevelhebbers werd uitgezocht en de opdracht 
kreeg om de achterhoede van de vloot bij nacht te schouwen, er dus op te passen dat geen enkel schip van 
het smaldeel achterbleef. 
Die van Henkemans had niets gezegd, omdat hij wel begreep dat het zo zou zijn. Die Doorman had ’r een 
berg boeken over gelezen. 
Thuis liet hij z’n moeder vaak lachen als hij loskwam met zijn dwaze en fantastische verhalen. Hij kon in 
enkele minuten ’t hele huis in rep en roer brengen. Hij vloog over stoelen en tafels heen, hij klom in de 
gordijnen, liet zich vallen achter de ruiten, kortom, hij bracht zijn moeder en zijn tante, een zuster van zijn 
grootvader die in huis vertoefde, tot wanhoop. Dan pakte hij opeens zijn blokfluit en zette zijn moeder voor de 
piano. Die was zeer muzikaal en Karel begeleidde haar met z’n „klaaghout”, zoals hij het instrument noemde. 
Hij kende geen noot zo groot als een koe, maar hij begeleidde vlot Beethoven en Mozart. En zijn moeder 
verwonderde zich over dit kind, dat nooit muziek geleerd had en op die fluit van een gulden zo prachtig 
begeleidde. Ze vond hem een bijzonder kind. 
Met vrees dacht ze aan de dag dat Karel en Peek weg zouden gaan, om de opleiding voor de marine te gaan 
volgen. Het was al jaren geleden besloten, doch ze zag er erg tegen op dat de jongens haar voorgoed 
verlaten gingen. Ook Karel, het enfant terrible, voor wien ze altijd een apart plaatsje in haar hart bewaarde. Hij 
was toch haar eerste geweest en... was hij de liefste niet? 
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Vader Doorman staarde vaak in gedachten naar zijn oudsten zoon en hij vroeg zich dan bezorgd af hoe die 
het zou moeten klaren op het Instituut voor de Marine. Als hij niet oppaste werd hij daar binnen een week van 
afgetrapt. De opleiding was uiterst streng en ze speelden er niet mee. 
 
Dan nam hij Karel terzijde en sprak met hem over z’n toekomst. „Wil je officier worden of niet, Karel?” 
„Ja vader, dat is toch al besloten, dacht ik?” 
„Ja, dat is het ook, maar als je zo doorgaat houd je het er geen week uit, begrijp je dat wel?” 
„’t Komt best terecht vader, ik zal wel zorgen dat ik ’t er klaar”. 
„Ik hoop het voor je. En denk je er aan dat je je familie geen schande aandoet? Ik geloof dat ik je de benen 
breek als je weggestuurd wordt”. „Ik word niet weggestuurd vader, maakt U zich maar geen zorgen”. 
„Afgesproken, en denk er aan: je behoeft niet thuis te komen, ik trek dan mijn handen van je af”. 
„Ja vader”. 
 
Hij was het een halve minuut later al weer vergeten, zo’n gesprek. Hij liep naar buiten, en altijd waren er wel 
een paar Harderwijkers die met een balletje aan het schoppen waren. Dan schopte hij mee, net zolang tot de 
politie hen kwam verjagen of er een ruit ingeschopt was. Hij had het verschrikkelijk druk. Met z’n bootjes, met 
het voetballen, met kaarten in de trein, lezen, met strikken zetten, met zwemmen in de zomer en 
schaatsenrijden in de winter en soms, ten tijde der repetities, met z’n leren. Want alleen bij repetities zag hij 
z’n boeken in. Voor meisjes had hij nog steeds geen belangstelling. Er waren teveel andere dingen die hem in 
beslag namen. Ieder ogenblik van de dag was gevuld en hij kwam altijd tijd te kort. 
Hij was een wilde, ongeremde jongen, met wien iedereen vriend wilde zijn, omdat hij alles durfde, alles 
waagde en overal voor opdraaide. Hij was de eerste onder de jongens en ze erkenden hem als leider. Het 
was in die jaren dat reeds iets bleek van die twee merkwaardige eigenschappen die men telkens ontmoet in 
iedere generatie Doorman: geen angst en een aangeboren leiderschap. Maar de leraren van de H.B.S. van 
mijnheer Buis vonden hem alleen maar een ongelooflijken lastpost en een ordeverstoorder en ze haakten 
naar het moment dat hun fatsoenlijke school van dat heer verlost zou worden. Dat moment was zeer 
aanstaande.  
De dag kwam dat Karel Doorman en zijn broer naar Den Haag reisden om gekeurd te worden en examen te 
doen voor toelating tot het Koninklijk Instituut voor de Marine. Ze werden goedgekeurd en ze zagen spoedig 
daarna de stad Den Helder aan het Marsdiep. 
Op Karel maakte het vrije water van de Noordzee, die hij zag vanaf de Zeedijk, een diepe indruk. Hij keek in 
een ruimte, die blauw-grijs was tot aan de verre horizon. Hij zag botters deinen op kruivende golven, met 
bollende grijsrode zeilen. Hij zag voor het eerst bruinvissen duikelen en hij hoorde hen hoesten en proesten 
als ze van golf .tot golf doken. Hij keek naar de witte meeuwen die over de pieren zwierven en hij luisterde 
naar hun doordringend en fel gekrijs. Hij rook de geuren van taan en pik en oude schepen en hij zag de 
mannen van de marine. Matrozen, onderofficieren en officieren. 
Het was een nieuwe wereld voor hem, die ineens wijd open ging. Het was moeilijk dat alles in eenmaal te 
begrijpen, te omvatten, te verwerken. Zelfs voor de jonge Doormannen, die zich niet spoedig lieten 
overdonderen. 
Karel was opvallend stil. Hij zag hier nu, in de haven en op de grote marinewerf, schepen van allerlei vorm. Hij 
zag een pantserschip, een fregat, korvetten, kanonneerboten en een heel oude monitor, een soort 
museumstuk. Hij zag marcherende marinemannen. Hoe kranig liepen ze! Je kon er wel een liniaal langs 
leggen. En met welk een zwier zwaaide de tamboer-maitre het in de voorjaarszon flonkerend teken van zijn 
waardigheid. 



 

14 
 

 
En de pijpers floten een bekende melodie, waarvan de klanken terugkaatsten tegen de muren van de loodsen, 
die langs de haven stonden. 
Hij zag nog meer: daar waren, op het Marsdiep, haringtrekkers en korders, vletterlieden die rondslenterden 
aan het havenhoofd, in reusachtige broeklaarzen. Hij zag de baliekluivers, die aan het vissen waren aan de 
Dijk en hij liet zich de mannen wijzen die in de wilde stormnachten achter de wrakgeslagen schepen aan 
joegen.  
Want het was hier een gevaarlijke hoek voor de scheepvaart en er ging geen jaar voorbij of de Keizersbult, de 
Razende Bol en de Pannekoek eisten hun tol. 
 

 
 

Het geslacht Doorman 
 
Eerste rij van links naar rechts: 
 
Willem Hendrik Doorman, generaal-majoor der artillerie, 
1868—? 
Willem Hendrik Doorman, generaal-majoor der 
infanterie, 1831—1911 
Pieter Lodewijk Gerard Doorman, generaal-majoor der 
intendance, 1834—1916 
Gerard Doorman, schout-bij-nacht, 1838—1914 
Christoffel Lodewijk Doorman, luit.-generaal der 
artillerie, gouverneur der residentie, 1835—? 
Gerard Doorman, generaal-majoor der artillerie, 1880— 
 
Tweede rij van links naar rechts: 
 
Albartus Samuel Doorman, majoor der grenadiers, 
1867—? 
Jacob Doorman, kapitein der artillerie, 1800—1864 
Willem Hendrik Doorman, luitenant-generaal der 
artillerie, 1799—1873, ridder M.W.O. (Citadel 
Antwerpen) 
Hendrikus Johannes Doorman, 1813—1890 
Johannes Doorman, kapitein-pl.adj., 1859—? 
 
 

 
 
Derde rij van links naar rechts: 
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Augustus Johannes Doorman, oud-majoor der genie, secr.-generaal D.v.O., 1855—? 
Augustus Johannes Doorman, kolonel der artillerie O.I.L., 1819—1892 
Jan Diederik Doorman, generaal-majoor der artillerie, 1770—1827, ridder M.W.O. 3e klasse (Quatre-bras) 
Hendrik Jan Diederik Doorman, kapitein der artillerie O.I.L., 1820—1894 
Willem Hendrik Carel Doorman, luitenant der genie, adm. der Billiton Mij., 1870—? 
 
Vierde rij van links naar rechts: 
 
Laurens Reinhart Doorman, le Lt. der artillerie, 1833— 
Robert Gerrit Doorman, luitenant-generaal O.I.L., 1860—heden, Ridder M.W.O. (Atjeh) 
Carel Willem Frederik Doorman, luit.-kolonel-kwartiermeester, 1853—1930 
Willem August Hendrik Doorman, generaal-majoor hoofdintendant, 1857—1932 Hendricus Johannes 
Doorman, generaal-majoor der artillerie, 1867—? 
Willem Hendrik Doorman, majoor der artillerie, 1889— 
 
Vijfde rij van links naar rechts: 
 
Jan Willem Robert Henri Doorman, lt.-kol. der infanterie O.I.L. 1894—- 
Pieter Lodewijk Gerard Doorman, generaal-majoor der Gen. Staf, 1896— Ludovicus Antonius Carel Marie 
Doorman, Vice-admiraal, 1891— 
Karel Willem Frederik Marie Doorman, schout-bij-nacht, 1889—1942, Ridder M.W.O. 3e klasse (Javazee) 
Jetze Doorman, majoor der artillerie, 1881—?, oud wereldkampioen sabel 
Johan Gerard Henri Doorman, oud Luit, ter zee, 1893— 
 
Die nacht stak een harde Zuidwesten wind op en heel vroeg in de morgen was Karel Doorman al aan de 
haven. Hij had het in het bed in het grote hotel niet kunnen uithouden. Hij had de halve nacht liggen luisteren 
naar het breken van het water op de bazalten dijk, naar het vreemde, nooit eerder gehoorde geluid van 
sissend-uitlopend water op de zware zeewering.  
 
Toen hij buiten kwam zag hij iets dat zijn hart luider deed slaan: een paar botters kwamen over de vloed naar 
binnen. Ze poogden tegen de wilde Zuidwester de haven in te laveren, en voor de eerste maal in zijn leven 
zag de jonge Doorman mensen vechten tegen water. Het maakte een onvergetelijke indruk op hem en jaren 
later, toen hij zelf al ontelbare malen een schip naar binnen geloodst had, bleef hij de herinnering bewaren 
aan het ogenblik dat hij daar alleen aan de haven stond en voor het eerst zag hoe ontzaglijk sterk het water 
kan zijn en hoe moeizaam de mens heeft te strijden om het water te overwinnen. Zelfs in die latere jaren 
meende hij nog het geluid te horen van de woest slierende schoottakels tegen de ijzeren overlopen bij het roer 
van die botters. 
Beide broers besloten hun studie aan de Amersfoortse H.B.S. in de vierde klas; ze waren overgegaan naar de 
vijfde, doch maakten dat jaar niet meer mee. Op de vierde September 1906 deden zij hun intrede in het 
Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. 
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Het was de vierjarige opleiding, de zogenaamde „oude” opleiding, maar 
voordat zij werden opgenomen had de installatie plaats van de eerstejaars 
door den commandant van het Instituut, kapitein ter zee G. F. Tydeman. 
Het was een dag van grote spanning. Zowel voor de beide jongens en hun 
collega’s als voor de ouders die allen aanwezig waren om het treffend 
schouwspel van een adelborsten-installatie mee te maken. Hoe werden de 
jongens, die thans Jonkers waren, bewonderd door hun vaders en moeders! 
En wat keken de nichtjes en neefjes hen aan. En hoe trots voelden de 
Jonkers zich, in hun prachtig-blauwe uniform met aan de hals de vuurode 
kraag.  
Ze waanden zich op dat ogenblik al half zee-officier, deze groep adelborsten 
3e klasse van de 3e afdeling. Na de installatie door den commandant, die 
een gloedvolle speech afstak, waarnaar Karel aandachtig probeerde te 
luisteren, hetgeen niet meeviel omdat z’n gedachten steeds afdwaalden naar 
andere dingen  
rondom hem (het was hem wat waard geweest als hij geweten had waarom 
die ene hoge officier al die sterren had gekregen) werden zij gefeliciteerd 
door de familie en daarna overgeleverd aan de oudstejaars, teneinde de 
ontgroening te ondergaan. Aan deze ontgroening ontkwam geen enkele 
jongstejaars en de baren, zoals hun naam was, hadden het lijdzaam te 
aanvaarden. 
 
Zo nam de leertijd van Karel Doorman een aanvang. 
Ze waren met hun zeventienen aangenomen in de 3e afdeling en dat waren, 
behalve Karel en Peek Doorman, J. P. Abbinga, C. J. Baron van Asbeck, J. 
W. Henny, F. M. Idzerda, M. C. de Jong, J. W. D. Kuyl, J. W. Langeler, J. M. 
Luden, D. J. Baron van Lynden, K. Muller, C. Noyen, W. H. C. Palm, F. P. 
Snethlage, J. Th. Stroeve en H. J. Top. Het was met den laatste dat Karel 

een zeer intieme vriendschap sloot, die bestendigd zou blijven gedurende zijn gehele verdere leven. Soms 
gingen er jaren voorbij dat ze elkander niet zagen, dan weer ontmoetten zij elkaar op de meest onverwachte 
plekken van moeder aarde en ze schepten er dan beiden een onuitsprekelijk plezier in de oude herinneringen 
op te halen, die zo onverbrekelijk aan hun jeugd in Den Helder verbonden waren. 
 
Karel had al spoedig begrepen en dat was maar goed ook, dat het Instituut, dat overigens door de Jonkers als 
het „Gesticht” aangeduid werd, in geen enkel opzicht te vergelijken was met de Amersfoortse H.B.S. Er 
heerste in het „Gesticht” een ongemakkelijk strenge discipline en van gekscheren werd hier niet geweten. Er 
was een reglement van orde en hieraan viel niet te tornen. Het werd den baren trouwens terstond door de 
ouderejaars adelborsten aan het verstand gebracht, dat je niet moest denken voor je plezier op het Instituut 
gekomen te zijn. Wie dat dacht vergiste zich en kon beter maar met de eerstvolgende trein naar huis 
terugkeren. Hier werd gewerkt, van de vroege ochtend tot de avond, men had niets anders in te brengen dan 
volstrekt lege briefjes en je had als jongstejaars slechts te luisteren naar en te doen wat de ouderejaars zeiden 
en opdroegen. Ze konden er niet genoeg de nadruk op leggen dat een baar eigenlijk volstrekt niets was; 
alleen maar een sta-in-de-weg, een stukje overcompleet. En ze mochten blij zijn dat er op de wereld nog 
ouderejaars adelborsten waren, voor wie ze boodschappen mochten doen. En snel als de weerlicht dan! 
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Karel Doorman sloeg zich er doorheen zonder al te veel kleerscheuren en Peek klaarde het eveneens. 
 
 
Er werd hard gewerkt op het Instituut.  
De commandant regeerde met ijzeren discipline en wie grappen wilde verkopen moest hier niet zijn. 
Karel had geen moeite met de leerstof, hoewel deze zeer veelzijdig was en uitgebreid; hij had een heldere kop 
die zonder moeite de talrijke soorten lessen kon verwerken. Sommige vakken hadden zijn voorliefde en een 
ervan was de practische zeevaartkunde en scheepsbouw, gedoceerd door den luitenant ter zee Oudemans. 
Ook de lessen in zee-artillerie, gegeven door den luitenant ter zee Albarda, hadden zijn volle aandacht. 
Er was op de weekdagen niet veel tijd beschikbaar voor amusement, omdat het systeem was de Jonkers 
vrijwel van minuut tot minuut bezig te houden. En daarin slaagde de leiding van het Instituut volkomen. Karel 
vond het echter heerlijk dat er veel gelegenheid was aan sport te doen en er was geen enkele tak waaraan hij 
niet deelnam. Hij voetbalde, schermde, deed aan athletiek, en daarbij was hij een onvermoeid roeier. Zondags 
zat hij vrijwel de gehele dag in het Kanaal, bezig met de gieken, kano’s of wherry’s van het Instituut en hij 
toonde na enkele weken reeds een inzicht en handigheid in het roeien en zeilen die opvallend was. De eerste 
maal dat hij de haven uitzeilde met de sloep keken een paar jutters hem na en de een zei: „Dat ventje zeilt 
scherp bij de wind, die leert het nog wel”. Hij kreeg gelijk: Karel Doorman leerde het wel. Hij bezat een 
aangeboren handigheid en een zeer speciaal gevoel voor moeilijke situaties. 
Hij wist zich er altijd uit te redden. 
In het „Gesticht” was Karel Doorman wederom een gezochte kameraad. Al zijn jaargenoten waren gesteld op 
dien weliswaar wat wilden, maar volmaakt eerlijken en ridderlijken „Tank”, zoals vrijwel van begin af aan z’n 
bijnaam geweest is. 
Ook hier was hij de belhamel en waar hij de kans kreeg haalde hij z’n streken uit, voorzover dat bij de strenge 
Instituuts-tucht mogelijk was. Al spoedig had zich een clubje rondom Karel gevormd, hetwelk luisterde naar de 
welluidende naam van „De Haantjes”. Deze „Haantjes” trokken iedere Zondagavond naar „De Breuk”, zoals 
het deftige Hotel Den Burg op het Hoofd genoemd werd en laafden zich daar, in zoverre hun geldelijke 
toelagen van thuis dit mogelijk maakten, aan het vette der aarde, hetwelk in het Instituut nogal karig aanwezig 
was. 
Karel nam nooit een blad voor z’n mond en zeker niet als hij meende dat er onrechtvaardig gehandeld werd. 
Hij had een uiterst vrijmoedige natuur en liet zich door niemand de mond snoeren. Dit bevorderde natuurlijk in 
niet geringe mate zijn populariteit. Eveneens werd die bevorderd doordat hij er nooit tegen opzag kameraden, 
die iets minder vlot meekwamen met de studie, te helpen. Hij bezat een merkwaardig heldere methode om 
anderen iets te verklaren en uit te leggen, een eigenschap die men in latere jaren eveneens steeds bij hem 
aantreft. Voor Peek, zijn jongeren broer, kwam hij altijd op en de hartelijke verhouding tussen beiden nam zo 
mogelijk gedurende de Instituuts- jaren nog toe. Het waren goede vrienden die elkander hielpen waar ze 
konden en dat zijn ze gebleven, tot het einde toe. 
Karel Doorman was geen uitblinker op het Instituut. Hij deed zijn werk en zijn aangeboren intelligentie zorgde 
wel dat hij vlot van de ene afdeling naar de andere ging. Hard studeren deed hij echter niet. Hij vond dit niet 
nodig. En hij ging er van uit dat niemand beter dan hijzelf wist wat er wel en niet nodig was. 
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Zijn belangstelling voor studie en sport was zeer groot en 
met name voor de practische vakken was geen moeite hem 
te veel. Hij joeg zijn jaargenoten op voor sportbeoefening die 
hij uiterst belangrijk voor hen achtte en als hij eenmaal iets in 
z’n hoofd had was het onmogelijk zich daartegen te 
verzetten. Hij wist altijd precies wat hij wilde en hij had een 
geheel eigen manier om bij anderen z’n zin door te drijven. In 
de gymnastiekzaal verbaasde hij z’n collega’s met zijn 
halsbrekende toeren. Hij was letterlijk voor niets bang en de 
Jonkers vroegen zich dikwijls af of die oudste Doorman soms 
door Engelen bewaard bleef als hij een van z’n stunts 
uithaalde. En niet alleen in de gymnastiekzaal, ook in de 
sloep op het Marsdiep, en tijdens de oefeningen in de duinen 
vertoonde hij de gevaarlijkste waagstukken. 
De leraren wisten al vrij spoedig wat ze aan hem hadden. Ze 
begrepen wel dat ze den oudsten Doorman scherp in het 
vizier moesten houden, wilde hij hen niet door de vingers 
glippen, doch anderzijds koesterden ze sympathie voor den 
aanstekelijk-vrolijken knaap, die zó vrij en brutaal de wereld 
in keek, alsof die geheel en al van hem alleen was en alsof 
hij die zo meteen wel even zou gaan veroveren. 
Zo verliepen de Instituutsjaren voor Karel Doorman. Het was 
in deze tijd dat hij voor het eerst bemerkte dat er ook andere 
wezens op de wereld rondliepen dan vrienden en leraren. Hij 
zag plotseling dat er meisjes waren, maar wist niet dat de 
meisjes reeds veel eerder hèm gezien hadden. 
Eens in het jaar, in de winter, vierden de adelborsten een 
groot festijn, het assaut, of, zoals het populair aangeduid 
werd: de lammerenmarkt. Op deze lammerenmarkt 

verschenen de zusjes, nichtjes en achternichtjes van de adelborsten en jonge officieren en menige verlovings- 
band werd hier gesmeed of de eerste steen voor een langdurige liefde gelegd. 
Karel vond plotseling alle meisjes even aardig en daar het zo geviel dat ook de meisjes hem heel geschikt 
vonden waren deze assauts ook voor hem feestelijke mijlpalen, waarnaar reeds maanden van tevoren 
uitgezien werd. 
Als dan de „feeëntrein” binnenkwam en de jongedames met de hen begeleidende chaperones verwelkomd 
werden, waren de partijen doorgaans onderling allang verdeeld en had iedere Jonker zijn speciale assaut-fee 
reeds „besproken”. Maar ondanks de assauts, ondanks de genoegens van „De Haantjes” in Hotel Den Burg, 
ondanks de streken die Karel en zijn maats ook nu nog uithaalden, werd er duchtig hard gewerkt op het 
Instituut, waar men het systeem huldigde dat er alleen goede zee-officieren gekweekt konden worden met 
zware tucht. Wie zelf de tucht niet gekend heeft kan haar nooit anderen opleggen. En hoewel de paedagogie 
gedurende de laatste decennia in geheel andere en modernere banen geleid is kan men niet beweren dat dit 
systeem verkeerd gezien was. 
En de zware tucht zal den jongen Doorman, die vrije vogel, met zijn uitdagende ogen en lachende kop, geen 
kwaad gedaan hebben. Hij had haar hard nodig en de straffen die hem in het „Gesticht” gegeven zijn zullen 
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ongetwijfeld heilzaam op hem ingewerkt hebben. Het was trouwens de voortzetting van het systeem van zijn 
vader... 

 
Karel Doorman kreeg in zijn adelborstenjaren straffen voor vergrijpen tegen de tucht en de orde van het 
Instituut en hij kreeg kroontjes voor de goede vorderingen die hij maakte. En als men zijn boekje uit die jaren 
openslaat, ziet men, dat hij op 4 September 1906 aangenomen werd als adelborst der 3e klasse, dat hij 1 
September 1908 te boek loopt als adelborst der 2e klasse en op 24 Augustus 1910 als adelborst der 1ste 
klasse. 
Hij vergaarde de kennis die een aankomend zee-officier moet bezitten, wil hij voor zijn taak berekend zijn. Hij 
legde zich toe op practische en militaire vorming, hij leerde de reglementen en bekwaamde zich in wapenleer, 
zee-artillerie, zeevaartkunde, oceanografie, meteorologie, sterrenkunde, maritieme strategie, zee-tactiek, 
practische scheepsbouw, militaire aardrijkskunde, electro-techniek, hogere wiskunde, analytische meetkunde, 
internationaal zeerecht, scheikunde, Maleis en in nog tal van andere vakken. Daarnaast verwaarloosde hij 
nooit de sport en hij bleef hierin een motor voor de anderen. Hoewel hij in geen der sporten feitelijk speciaal 
uitblonk, beoefende hij ze alle, zonder een enkele uitzondering, en hij werd niet moe steeds opnieuw de 
anderen op het grote nut ervan te wijzen. 
Hij haakte naar het ogenblik dat hij zijn studie zou kunnen beëindigen en praktisch mocht gaan werken op de 
vloot. Hij had de schepen gezien, hij had enkele malen een dek onder z’n voeten gehad, en nu wilde hij varen. 
Varen, verder dan het Marsdiep en de Haaksgronden. Hij wilde de wereld zien, als het kon de hele wereld. Hij 
had een onlesbare dorst naar alle kusten van de zeven zeeën en hij was z’n ongeduld maar nauwelijks de 
baas. 
Hij had grote plannen voor de toekomst en hij wist precies wat hij wilde. Hij sprak er met niemand over, doch 
de gedachten aan wat later zou komen, verlieten hem zelden. 
Het was in de dagen dat de eerste vliegtuigen zich in de lucht vertoonden en deze kleine, stuntelige machines 
hadden hem onzegbaar geïmponeerd. Hij was even gaan twijfelen wat heerlijker moest zijn: met een schip 
wegvaren of in een vliegmachine zitten en door het wijde blauw van de hemel jagen. Hij wist het ineens niet 
meer. 
Hij had een zwak voor maritieme strategie en zeetactiek en las er alles van wat hij in zijn handen kon krijgen. 
Wat hij in de boeken aantrof vond hij simpel en het was hem alsof hij het allang geweten had. 
Het leek hem een van de mooiste dingen in het leven om met schepen te manoeuvreren zoals een 
schaakspeler dat met zijn stukken doet. Er was op de vloot iemand die een dergelijke functie bezat: de 
eskader-commandant. Karel Doorman kon zich niet voorstellen dat er iets begerenswaardiger ter wereld 
mogelijk was dan de positie van eskader-commandant. Maar of hij ooit de kans zou krijgen?... Er waren zo 
veel officieren en zo weinig schepen. En zou men ooit zoveel vertrouwen in hem stellen dat men hèm de 
schepen van ’s lands vloot zou toevertrouwen? 
Hij was in hart en ziel marineman. Hij begreep dat de marine een hoge taak te vervullen heeft en dat het een 
eer is haar te mogen dienen. De Nederlandse marine is een traditie-marine en ook dat voelde hij duidelijk. Dat 
betekende dat je moest treden in de voetstappen van de mannen, die eens de marine haar grote naam 
gegeven hadden. Dat waren de mannen over wie hij zoveel en zo vaak gelezen had in de boeken, die het 
leven beschreven van de vlootvoogden uit vroeger jaren. 
In de kranten las hij de kritiek op de marine, de schimpscheuten, en de verwijten. Dit ergerde hem. Hij ergerde 
zich nog meer aan de van ieder begrip gespeende beschouwingen in de bladen, die op neerbuigend-
beschermende wijze over de marine schreven. Maar alle spraken erover als van een geld- en personeel-
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verslindend apparaat, waarvan het nut feitelijk onbewezen was, tenminste in deze jaren. Er zou nooit meer 
oorlog komen, dat wist iedereen en dus... 
Het was als vroeger: als de oorlog voorbij was, kon Jan Kaas naar huis gaan. Hij was niet meer nodig, hij was 
een lastig en duur overcompleet. 
 
Karel Doorman leerde varen. Hij was op de oude schepen, die Ever en Bulgia heetten en leerde de 
onderdelen uit eigen aanschouwing kennen. Hij leerde een roer bedienen en hoe men moet navigeren onder 
alle denkbare omstandigheden. 
Hij zeilde dolgraag. Hierbij toonde hij een opvallende flinkheid, besluitvaardigheid en handigheid. Hij was het 
tegendeel van een lijntrekker en koekebakker, en hij was de eerste die er weg mee wist om op de enig juiste 
manier een bezaan te bergen, een breefok te hijsen, een stormkluiver weg te nemen of welke andere 
zeilmanoeuvre ook uit te voeren. Hij leerde splitsen en knopen en het stellen van een bepaalde koers langs 
een bepaald licht. Kortom, hij bekwaamde zich snel tot een jong zeeman, die alleen met nauw bedwongen 
ongeduld de dag kon afwachten dat hij „losgelaten” zal worden. Hij was er van overtuigd dat hij het zou klaren 
en hij wilde dat tonen. Maar vier jaren „Gesticht” zijn viermaal twaalf maanden en ze kunnen tergend 
langzaam voorbijgaan. 
 
Als hij kon was hij op een schip. Hij genoot van de sfeer aan boord van de schepen der marine. Hij keek naar 
het werk van de matrozen, hij liet zich vertellen over de navigatie en hij had belangstelling voor de 
machineonderdelen van het schip. Hij was een handige jonge kerel, en oudere officieren vertelden hem graag 
uit hun ervaring. Ze hadden een dankbaar gehoor aan hem. 
Bij de vlaggen-parade, die iedere morgen op een vastgesteld uur aan boord van ieder schip der marine 
gehouden wordt, miste hij, als hij aan boord was, nooit. Hij vond het een plechtig ogenblik en ergerde er zich 
aan als er opvarenden waren die dit traditioneel eerbetoon aan de vlag niet begrepen of wilden begrijpen. 
De commandanten der schepen waarop hij wel eens een enkele keer een bezoek mocht brengen, 
beschouwde hij eveneens met eerbiedige ogen. Hij bewonderde deze mannen, die het zover gebracht 
hadden, dat ze hun schip konden laten varen waarheen en wanneer ze het maar wilden. 
Hij wilde ook commandant worden. Als het kon van een groot schip. En later, heel later, zou er misschien, 
misschien een kans komen om een geheel eskader te mogen leiden. 
Maar hij wist dat dit dromen waren die wel nooit verwezenlijkt zouden worden. Er waren te weinig schepen en 
te veel officieren. 
Die kans zou hij nooit krijgen. 
Maar commandant wilde hij worden. Hij wilde zijn, zoals hij het honderden malen gelezen had, „naast God 
schipper op zijn schip”. Als hij dat maar eerst bereikt had. 
 
Zo verliepen de Instituutsjaren van Karel Doorman. Hij leerde de marinewijsjes, zoals ze gespeeld werden 
door de stafmuziek onder aanvoering van kapelmeester Hazebroek. Hij werd een bekwaam schermer, een der 
beste leerlingen van sergeant Van Weeren. Hij speelde op zijn „klaaghout” in de muziekvereniging „Euterpe” 
en hij hielp de adelborstenvoetbalclub winnen tegen het Rotterdamse V.O.C. En hij was een goed danser, aan 
wien de lessen van den heer Polak wèl besteed waren. 
De laatste twee jaren kwam een nieuwe commandant op het Instituut: kolonel Van Asbeck volgde kolonel 
Tydeman op. De tucht nam zo mogelijk nog toe, en er werd extra hard gewerkt door de Jonkers van het 
oudstejaar. 
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Het laatste jaar voor Karel en Peek. Dat was het jaar waarin de oudstejaars-kruisreis gemaakt werd als 
adelborst 2e klasse op de kruiser „Friesland”. Het werd een prachtige reis voor de 18 oudstejaars, onder 
commando van kapitein ter zee De Haan. Van 16 April tot 30 Juni kruiste het schip over de Atlantische 
Oceaan, en op deze reis toonde Karel opnieuw dat het hem aan handigheid, paraatheid en inzicht niet 
ontbrak. Hij behoorde tot de beste Jonkers en meer dan eens stond de commandant met plezier naar den 
voortvarenden adelborst te kijken, die kwiek en lenig z’n werk deed en wel zó aanstekelijk, dat alle anderen 
door zijn tempo werden aangezet. 
„Die komt er wel”, dacht kolonel De Haan. 
Hij kwam er ook. 
Het grote moment naderde: de beëdiging tot officier. Na thuiskomst van de kruisreis moest alles zo snel 
mogelijk in gereedheid gebracht worden. Eerst was daar het eindexamen, waarmee Karel geen last had. Als 
nummer twee kwam hij er door. Peek, zijn broer, was nummer één. Ze waren er dus. 
Daarna volgden in duizelingwekkende opeenvolging honderd en één opdrachten. Alles in gereedheid brengen 
voor de beëdiging. Het inkopen van de kleding: epauletten, broeken, sommige met goud op snee, Atjeh-jasjes, 
zijden dassen, Indische jassen, netgaren pyama’s, enzovoorts. 
En toen kwam de dag. 
Vader en moeder Doorman waren aan boord van de Tromp aanwezig waar de commandant de beëdiging 
verrichtte. En ook Hetty en Jan waren er. Van verscheidene oudstejaars was de familie gekomen en het werd 
een zenuwachtige drukte op het schip. De zon overgoot het dek, waarop de stafmuziek stond aangetreden, 
temidden van de bemanning. Het was alles recht feestelijk! 
Karel Doorman stond tussen zijn collega’s in en hij was zich volmaakt bewust van de ernst van het ogenblik. 
Over enkele ogenblikken zou hij de eed afleggen tot officier. Dat betekende dat hij zwoer dat hij zijn plicht zou 
doen voor zijn vaderland. Dat hij nooit zou versagen, ook niet tijdens de moeilijkste ogenblikken in zijn leven. 
Dat betekende dat hij trouw zwoer aan de Koningin, trouw aan de wetten die boven hem gesteld waren. Hij 
wist het alles en hij begreep in zijn hart dat dit moment veel meer was dan alleen maar een leeg symbool. Hij 
stond hier op een keerpunt in zijn leven. Hier eindigde zijn jeugd, hier begon het man-zijn. 
Hij werd nu opgenomen in het korps officieren der Koninklijke Marine en er werd van hem verwacht dat hij 
zichzelf zou wegcijferen als het er op aan kwam. 
Zichzelf wegcijferen... 
Hij nam zich voor dit te doen. Heel ernstig, hoewel hij dit al vele malen tevoren gedaan had. 
Toen hield de commandant zijn toespraak en daarna luisterde Karel als in een droom naar de eerste vijf 
maten van het „Wien Neêrlands Bloed”; hij zag het geweer presenteren, hij hoorde het voorlezen van het 
Koninklijk Besluit. 
Ineens stond hij recht voor den commandant. Hij deed twee passen naar voren en hij zei het, met heldere, 
klare stem, die duidelijk hoorbaar was voor allen die daar stonden op het zonnige dek van het schip: „Ik zweer 
trouw...” 
Zijn moeder had tranen in haar ogen toen ze haar beide zonen feliciteerde. Vader Doorman, in zijn beste 
uniform, keek stram voor zich uit en deed flink zijn best zijn ontroering te verbergen. Hetty keek met trots naar 
haar broers. 
Het werd een heel bijzondere dag voor Karel Doorman. Hij was zich bewust een drempel te hebben 
overschreden en hij staarde over die drempel in een nieuwe wereld. 
Hij voelde zich nog wat vreemd daarin, maar hij wist dat dit wel beter zou worden. 
Enkele dagen later hoorde hij dat hij naar Indië zou vertrekken, binnen drie maanden. Hij had het verwacht, 
doch de tijding vervulde hem met grote vreugde. Eindelijk... eindelijk zou hij de wereld dus gaan zien. 
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En hij zou aan boord gaan van een groot oorlogsschip. Hij zou een der officieren zijn. Ze zouden alle landen, 
waarvan hij gelezen had in de jaren die nu achter hem lagen, voorbijkomen en misschien aandoen. Het zou 
alles mooi en goed worden. 
Hij voelde zich tevreden en hij stapte vol moed het leven binnen. 
Een paar dagen na de beëdiging was hij getuige van het overnemen van het commando van een schip. Hij 
hoorde het bootsmansfluitje klinken over de dekken, de valreepsgasten oproepend. Hij zag dat de schildwacht 
de komst van den nieuwen commandant reeds gepraaid had en hij zag de valreepsgasten de voorgeschreven 
groet brengen. Daarna werd de commandant door den schipper overgefloten en verwelkomd door den eersten 
officier en den officier van de wacht, om vervolgens naar de kajuit geleid te worden. 
Met gespannen aandacht volgde hij dit ceremonieel en alles wat er daarna volgde. En de gedachte kwam bij 
hem boven: zou hèm dit nog eens gebeuren? 
Zou hij het ooit zo ver brengen? 
Soms twijfelde hij er aan. Er moest nog zo veel gebeuren en hij was nog zo jong. 
Maar het moest kunnen. Als je aanpakte... en je herinnerde je steeds de eed, dan moest het kunnen. 
En hij wilde het! 
Zo kwam het einde van de adelborstentijd van Karel Doorman. Hij zocht zijn boeken en andere bezittingen bij 
elkaar. Wat hij niet nodig had stuurde hij terug naar huis. De rest ging in de kisten en koffers, die mee naar 
Indië moesten. 
Aan het inkopen kwam haast geen einde en hij was bang dat hij niet alles op tijd in zijn bezit zou hebben. 
De laatste avond in Den Helder borg hij z’n adelborstenjaarboekje op. Het viel uit z’n handen en kwam open 
neer op de bruine hutkoffer. Karel raapte het op en zag dat het opengevallen was op de bladzijde waarop het 
Adelborstenlied stond. 
Hij las het lied langzaam en aandachtig door, hoewel hij het uit zijn hoofd kende. Zo luidde het: 
 

Waar De Ruyter eens moest sneven, 
Waar een Tromp zijn roem behield, 
Staan wij aan ’t begin van ’t leven, 

Maar met hoop en moed bezield. 
Wordt nog eens in later dagen, 

Neêrlands vlag ten strijd ontplooid, 
Stervend zullen wij haar schragen, 
Maar die vlag verlaten... nooit. 

 
Karel Doorman sloeg het boekje dicht, maar het lied behield hij in zijn hart. 
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Zijn leven lang.  
 
 

ZEE EN HEMEL 
 
  

Op een mistige Novembermorgen in 1910 vertrok Karel Doorman als officier aan boord van Hr. Ms. Tromp 
onder commando van den kapitein ter zeer E. de Haan naar Indië. Hij was opgelucht toen het oorlogsschip 
eindelijk de haven uitvoer en de laatste klanken van de militaire kapel door de wind weggevaagd werden. 
Opgelucht dat het afscheid achter hem lag; hij hield niet van dat steeds opnieuw vaarwel zeggen, hij had iets 
tegen de geforceerde sentimentaliteit bij zo’n vertrek. Het speet hem in het geheel niet dat hij wegvoer. Het 
was zijn doel geweest en nu was het zo ver. 
Hij deed zijn dienst aan boord en als hij vrij was stond hij vaak aan de reling van het schip in de verte te turen. 
Hij hield van het water. Hij vond het mysterieus en lokkend. Het water was iets dat zichzelf nooit gelijk was. 
Het veranderde voortdurend van kleur, van diepte en beweging. 
Hij keek naar de boeggolf die de Tromp opwierp. Hij zag de sprankels maanlicht in het schuim sidderen. Hij 
hoorde het doffe bruisen van het water tegen de flanken van het schip, dat zich rustig een weg baande door 
die baaierd van groen-zwart water. Hij hield van het schip. Niet omdat de Tromp zijn eerste schip was, maar 
omdat hij van ieder schip, waarvan hij de kiel onder zich voelde, hield. 
Hij had belangstelling voor ieder onderdeel van het schip waarop hij voer. Hij nam elke werkzaamheid van 
iederen man aan boord in zich op en onthield haar. Hij beperkte zich niet tot zijn plicht, doch poogde van ieder 
onderdeel van het mechanisme dat scheepsdienst heet, de finesse te weten te komen. En omdat hij een 
vlotte, opgewekte kerel was mocht de bemanning hem graag. Zowel de officieren achter de mast als de 
matrozen voorin en de onderofficieren in de midscheeps. 
 
De dag brak aan dat hij in Indië aankwam en toen ging eerst recht zijn zoveel jaren gekoesterde 
jongensdroom in vervulling. Hij was ontroerd toen hij de eerste eilanden van de archipel aanschouwde en 
ontroering was een onbekend ding voor Karel Doorman. Maar hierop had hij ook zo lang gewacht. Tot aan het 
einde van 1911 diende hij op het eskader in Indië, om daarna overgeplaatst te worden aan boord van het 
hydrografisch opnemingsvaartuig Hr. Ms. Lombok. Het was met dit schip dat hij deel nam aan kaarterings-
werkzaamheden aan de kust van Nieuw Guinea. 
Het werk tussen en bij de talloze eilanden en vrijwel onbekende kusten had zijn gehele belangstelling en het 
was juist iets voor zo’n krachtigen sportieven jongen kerel als Karel Doorman, om zich geheel te geven aan 
deze opdracht. Wel had hij nog slechts een bescheiden aandeel in het eigenlijke kaarteringswerk, dit nam niet 
weg dat de commandant van het schip al spoedig ontdekte dat de jonge Doorman geen automaat was die zijn 
plicht deed en verder niets. 
Tijdens deze periode kreeg hij een mooie gelegenheid om zijn oude liefde, het jagen, weer uit te vieren, en elk 
ogenblik dat hij kans kreeg om uit te breken ging hij er vandoor; gewapend met zijn geweer, op jacht naar alle 
levende have die zich vertoonde. 
Met zijn oudste plunje aan verliet hij het schip, meestal alleen, omdat zijn collega’s er andere, doorgaans 
rustiger liefhebberijen op na hielden. Hij roeide naar de kust, trok van kreek tot kreek in de kleine sloep, en 
loerde op het wild op het land of op krokodillen en andere bewoners der wildernis. Hij trok zich niets aan van 
tropische regenbuien en nog minder van riviertjes, riffen en stroomversnellingen als hij een prooi op de korrel 
had. Het was tijdens een dier roekeloze achtervolgingen dat hij met zijn blote voeten over een messcherp rif 
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rende en zijn rechtervoet deerlijk verwondde. Hij zag nauwelijks kans aan boord terug te komen en de 
scheepsdokter vertelde hem die avond dat hij een ernstige bloedvergiftiging opgelopen had. Hiermede lag hij 
enige weken in zijn kooi, doch het temperde in geen enkel opzicht zijn jacht-ambities. 
 
Een andere keer was hij op krokodillenjacht. Hij voer weg met de vlet van het schip, in gezelschap van een 
kwartiermeester, twee matrozen en een inlandsen jongen, die de weg zou wijzen. De krokodil, waarop het 
gemunt was, een enorm exemplaar, werd ontdekt en door Karel onder vuur genomen. Hij was een goed 
schutter en de kogels troffen precies het doel. De krokodil geselde het water met zijn staart, wierp fonteinen 
schuim op, om daarna snel te sterven.  
Met de buik boven bleef het dier in de kali drijven. 
Met gezamenlijke krachten werd het onfortuinlijke amphibie in de vlet gehesen en op de bodem neergelegd. 
Toen zag de Indische jongen plotseling dat het dier nog niet geheel dood was; er zat nog leven in de staart. 
Terstond werd het, teneinde op alles voorbereid te zijn, aan de doften vastgebonden, terwijl Karel met een 
stuk tros de bek dichtbond. 
 

 
 
Zo werd 
het schip 
bereikt, 
waar in 
verband 
met de 

Zondagmiddagrust volkomen stilte heerste. Iedereen sliep en wie niet sliep had het zich benedendeks 
gemakkelijk gemaakt. Er was geen kop aan dek te zien. Karel liet de buit naar boven hijsen en op het halfdek 
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leggen. Er zat nu geen spoor van leven meer in en hij was ervan overtuigd, dat de geest van deze krokodil 
zich reeds lang gevoegd had bij die van zijn voorvaderen. 
Hij begaf zich naar beneden, doch nauwelijks was hij daar aangekomen, of hij hoorde den Indischen jongen 
angstig schreeuwen. Hij rende de stalen trap op en op dek aangekomen, ontdekte hij tot zijn ontsteltenis dat 
de reeds doodgewaande krokodil rustig, zij het enigszins invalide, over het halfdek wandelde. Met het eindje 
tros om zijn bek. 
Karel aarzelde geen moment. Eer er ongelukken zouden gebeuren, achtte hij het verstandiger het beest nu 
grondig af te maken. Hij greep zijn geweer, zette er twee lopers op en haalde over. In het hart getroffen gaf de 
krokodil eindelijk de geest. 
Men kan zich voorstellen hoeveel ontsteltenis het losbranden van de geweerschoten aan boord van het in 
Zondagsrust verzonken schip veroorzaakten. Iedereen ontwaakte met schrik, niet wetende wat er aan dek 
gebeurde. De 1ste officier rende naar boven en het eerste wat hij zag was de dode krokodil en de enigszins 
schuldig kijkende Doorman. 
Natuurlijk had deze krokodillen-geschiedenis een bar onaangenaam staartje, want dergelijke rustverstoringen 
„nam” de commandant niet. De jonge Doorman droeg zijn straf echter gelaten. 
 
In 1913 vertrok Karel Doorman met Hr. Ms. De Ruyter naar Nederland. Zijn eerste Indische reis zat er op en 
bruiner, flinker, sterker en zelfstandiger dan bij zijn uitreis kwam hij aan in Nederland, waar zijn bevordering 
plaats vond tot luitenant ter zee 2e klasse. Begin April 1914 volgde plaatsing aan boord van Hr. Ms. kruiser 
Noord Brabant, met welk schip hij ook de historische reis naar Albanië maakte, teneinde het stoffelijk 
overschot af te halen van den aldaar gesneuvelden luitenant-kolonel Thomson. Deze tocht vond plaats van 18 
Juni tot 14 Juli 1914. 
Op de Brabant heerste een goede en uiterst kameraadschappelijke geest. 
 
 
De jonge officieren bemerkten dat zich onder hen verscheidene muzikale talenten bevonden en dus werd 
terstond een muziek-gezelschap geformeerd, waarin Karel Doorman met zijn klaaghout niet ontbrak. Hoewel 
hij nog steeds geen noot zo groot als een koe wist te onderscheiden, belette dit niet dat hij de eerste partij 
blies op z’n guldens-fluit, dat wonderding, waarvoor hij altijd een zwak was blijven behouden. 
Hij werd ouder en ernstiger, doch bleef dezelfde geziene kameraad die hij ook voorheen geweest was. Aan 
vrienden ontbrak het hem nooit en dat was geen wonder, omdat hij een goed en trouw vriend was. Karel 
Doorman had iets over voor een ander en egoïsme behoorde niet tot zijn karaktereigenschappen. 
 
De wereldoorlog brak uit. Lang had het vuur in midden-Europa gesmeuld en eindelijk had het brandbare 
materiaal vlam gevat. Die vlam sloeg over en binnen enkele dagen was de oorlog van oost tegen west in volle 
gang. 
Het was in die tijd dat Karel Doorman steeds meer ging verlangen deel te nemen aan het grootste technische 
wonder van die jaren: het vliegwezen. Vliegtuigen boezemden hem een machtig belang in en die 
belangstelling zou in feite nooit meer tanen. Hij las alles wat hij in handen kon krijgen over het vliegwezen en 
de vliegtuigen en op alle mogelijke en onmogelijke manieren probeerde hij een functie te krijgen op 
Soesterberg, waar door collega’s van de landmacht reeds gevlogen werd. Hoe vaak was hij er niet wezen 
kijken. Hoe vaak niet had hij staan staren als de kleine toestellen omhoog gingen; onwezenlijk armetierige 
stukjes grote-mensen-speelgoed, die ze „vliegtuigen” noemden, doch die men met meer reden als vliegende 
doodkisten kon betitelen. 
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Het vliegen stond in de kinderschoenen en iedere man die de courage 
bezat zich in een dier gammele toestelletjes te begeven, stortte zich in 
een avontuur, waarvan de uitslag iedere keer opnieuw hachelijk was. 
Hoe langer Karel Doorman er over nadacht en hoe vaker hij de 
vliegende doodkisten de lucht in zag schommelen, des te zekerder 
was hij ervan dat de vliegdienst voor hem het grote doel was. 
Vliegen... dat was het avontuur. Vliegen... hij droomde ervan, overdag 
en ’s nachts en al zijn relaties bij de marine spande hij ervoor om zijn 
zin door te drijven. 
Hij was een taaie volhouder, Karel Doorman. 
En in 1915 werd hij gedetacheerd bij de Luchtvaartafdeeling der 
Marine op Soesterberg, teneinde te worden opgeleid tot vliegenier 
voor de nog op te richten marine-vliegdienst. 
 
Hij stortte zich volledig in het avontuur. Hij wist dat een Doorman geen 
angst kende, maar het was toch een zonderlinge gewaarwording toen 
de luitenant vlieger, F. van Heyst, hem mee naar boven nam, 
teneinde den jongen Doorman de eerste lessen te laten ondergaan. 
Ze vlogen in een kleine Farman F 22 en Van Heyst meende zijn 
instructeurschap niet beter te kunnen demonstreren dan de luchtdoop 
zo radicaal mogelijk te doen plaats vinden. 
„Zie je d’r tegen op, Doorman?” had hij gevraagd, den nogal 
onverschillig doenden jongen zee-officier een beetje meewarig 

aankijkend. 
„Waar tegen op, Van Heyst?” 
„Nou, tegen je luchtdoop. Je kon er wel eens hoofdpijn uit overhouden, zie je”. 
„Ga maar naar boven, dan merk ik het wel”. 
En ze joegen de blauwe hemel in, die zich strak welfde boven het vliegveld van Soesterberg. 
 
Hij zag de aarde onder zich wegvallen, hij hoorde het donker-loeien van de motor voor hem. Hij zag wat 
sidderende spandraden en trillende stukjes zeildoek. Hij vroeg zich af door welk natuurwonder de orkanende 
wind niet dwars door dat doek heensloeg. Hij begreep niet dat het belachelijk kleine broze staartje, dat wel van 
sigarenkistjeshout gemaakt leek, niet wegdwarrelde naar beneden. Hij zag de wereld onder zich. Groen en 
grijs land, doorsneden met sloten, vaarten en kanalen. Het was een zeldzaam mooi gezicht, vond hij. Zoiets 
had hij nog niet eerder gezien. 
Van Heyst meende op dat ogenblik dat hij maar moest beginnen met Doorman „er-in” te laten komen. Hij liet 
het toestel een serie loopings maken, deed het daarna vooruit stormen, om het vervolgens onverwachts in 
een scherpe bocht te gooien. Hij dook, steeg plotseling weer ten hemel, kortom, hij haalde alle luchtacrobatiek 
uit die er in die tijden te maken viel en toen keerde hij terug naar het vliegkamp. Karel Doorman had het alles 
ondergaan. Hij had zijn vuisten dichtgeknepen en begreep van tevoren dat Van Heyst er alles op zou zetten 
om hem klein te krijgen. Maar dat zou hij er niet op laten zitten. Hij zette zich schrap in het vliegstoeltje en 
hield de beugels stevig vast. Hij hoorde de wind aan komen daveren. Hij voelde door het leer van zijn kap 
heen de ijzige druk van de storm. Hij hoorde het razend wentelen van de schroef voor zich. Hij viel... viel... 
zouden ze verpletterd worden op de hei... nee... daar steeg Van Heijst weer, loodrecht tegen het hard-blauwe 
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hemeldak op. Ha... dat was eerst leven... dat was spanning... nu voelde hij dat hij leefde. Iedere zenuw was 
gespannen... hoger... hoger... recht op de zon af. Loeiend beukte de luchtdruk op de spandraden, op het 
voddige en opgelapte zeil over de vleugels. Het toestel trilde en kreunde. In de looping was het alsof de 
wereld om hem heen draaide. Hij voelde zijn bloed gonzen en suizen in zijn hoofd. Hij voelde zich ijskoud en 
bloedheet worden. Even werd hij onpasselijk... En opnieuw joeg Van Heyst de Farman omhoog, om daarna in 
volle vaart terug te duiken naar de aarde. Even later daalde het toestel behouden op het kamp. 
Van Heyst sprong er uit. Hielp zijn leerling uit de romp, niet anders verwachtend dan dat er een totaal 
verschrikte en half-zieke Doorman uit zou komen. 
„Wel, meegevallen, Karel?” vroeg hij ironisch. 
„Ik dacht dat het erger was, Van Heyst. Is dat alles?” 
De instructeur draaide zich om. 
Op 30 October van dat jaar werd aan Karel Doorman reeds het vliegbrevet van de F.A.I. uitgereikt. 
Hij had de kunst onder de knie. 
Hij was vliegenier. 
 
Het vliegen was in die dagen een avontuur. Iedere vlucht die gemaakt werd was in feite pionierswerk en de 
ongelukken die plaats vonden waren legio. Een groot deel der mannen van die eerste ploeg luchtvaart-
pioniers vond de dood met die kleine, gammele stukjes staal, hout en zeildoek die men „vliegtuigen” noemde. 
Die het overleefden hadden geluk. 
Als Karel Doorman voor het eerst een toestel, waarin hij nog niet gevlogen had, gereed maakte voor de start, 
werden er door het grondpersoneel opmerkingen gemaakt als: „Denkt U eraan, deze kist moet U niet te sterk 
in de lucht gooien” of „Morrelt U vooral boven niet te veel aan de rechtervleugel. Dat is slecht voor Uw 
gezondheid”. Het was noodzakelijk dat voor de Marine een kern van vliegtuig- commandanten gevormd werd 
en Doorman was de vierde marine-vlieger van Nederland. Eigenlijk waren hij en zijn collega’s reeds te oud om 
met vliegen te beginnen, doch er was geen keus. 
Hij vloog alle toenmalige typen. Farmans, Fokkers en Thulins. Hij vloog ze in, oefende er dag-in, dag-uit mee 
en steeds keerde hij behouden terug op de kroezige hei van Soesterberg. 
Hij was een perfect vliegenier en bezat alle eigenschappen daarvoor: rustig, beheerst, snel in reactie en 
observatie en als het er op aan kwam weinig emotioneel. Hij wist precies wat hij wilde en liet zich door geen 
enkele situatie, hoe precair ook, van de wijs brengen. Koel en nuchter beschouwde hij de meest onverwachte 
en kritieke situaties en zo klaarde hij het in de lucht te blijven. 
 
Het was een wilde tijd, de vliegperiode van Karel Doorman. Hij was niet roekeloos, doch hij besefte, dat hij 
vaak met de dood samen in het vliegtuig vloog. Er was met dit materiaal niet zo heel veel nodig om niet meer 
heelhuids beneden te komen. Er gingen er zoveel van zijn collega’s: Duinker, Van Oosten, Perk en Land. En 
er waren er nog meer. 
Als het werk er op zat, namen zij er een goed leven van. Er bestond een zeer kameraadschappelijke geest op 
Soesterberg, en de jonge officieren waren onafscheidelijk verbonden na beëindiging van het werk. Des 
avonds vonden zij elkaar in de sociëteit, in de bioscoop of in het cabaret van de toen 17 lentes tellende Fientje 
de la Mar. Ze waren dol op de revue’s en menigmaal trok Karel Doorman zijn toestel ’s-morgens vroeg op, 
terwijl hij de laatste schlagers van Fientje en haar vriendinnen luidkeels uitzong. 
Hij had goede vrienden op Soesterberg. Daar was Thomson, toen luitenant ter zee 2e klasse, die later zou 
overgaan naar de burgerluchtvaart, en een der prominenten der K.L.M. werd. En daar was Versteeg, de latere 
directeur van de K.N.I.L.M. 
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In 1916 werd Karel Doorman benoemd tot instructeur. Hij vloog de Farmans F 22, de beruchte 2-dekkers met 
open staart, en een topsnelheid van 90 kilometer in het uur, geleverd door een 80 P.K. motor. Hierin gaf hij les 
aan hen, die het vak wilden leren en hij was een goede instructeur. Hij had een aparte feeling om vast te 
stellen of de adspirant-vliegenier aanleg bezat. Hij voelde intuïtief als deze er niet voor geschikt was en zei dat 
terstond. Hij vond het de meest normale zaak ter wereld dat er mensen waren die wél en niet voor het vliegen 
geschikt waren. Niet iedereen bezat de eigenschappen om in de „gaspijpen-met-vleugeltjes”, zoals de 
vliegtuigen genoemd werden, de hemel te bestormen... 
Hij had leerlingen die een opmerkelijke aanleg bezaten. Daar waren jonge kerels die het later ver in de kunst 
zouden brengen. Evert van Dijk en Schmidt Crans waren leerlingen van hem en ze hebben hun waardering 
voor hun instructeur nooit onder stoelen of banken gestoken. 
Tijdens de oorlog zond de regering Doorman uit naar Zweden in verband met de aankoop van Thulins. Deze 
toestellen waren zeer lastig te vliegen en aanvankelijk was hij de enige die ze kon behandelen. Hij zorgde er 
echter voor dat men ze op Soesterberg snel onder de knie kreeg, deze een-dekkers, zogenaamde 
jachtvliegtuigen die de voor die tijd respectabele snelheid bereikten van 155 kilometer per uur. 
 
Thomson bewonderde zijn ouden leerling en hij sprak vaak met hem. Ze wisselden onderling hun ervaringen 
uit en hadden waardering voor elkanders prestaties. Het was in die tijd dat het Thomson opviel dat de Tank de 
gewoonte kreeg iets voorover te gaan lopen. Vaak sloeg hij hem met z’n hand op de schouder en riep: „Loop 
recht man, ga je soms gebukt onder de zorgen?” 
Zorgen waren het niet. Het was een gewoonte geworden en een gewoonte die hij niet meer zou afleren. 
 
De ploeg marine- en landmacht-vliegers bewoonde een gemeenschappelijk huis in Huis ter Heide. Daar 
hadden Karel Doorman, Vreeburg, Duinker, Thomson, Van Oosten en Muller hun kamers en daar vonden de 
feestelijke bijeenkomsten plaats. 
Op een avond kwam Doorman laat binnen. Tersluiks hadden de anderen reeds herhaaldelijk op de klok 
gekeken en zich af gevraagd of er iets gebeurd zou kunnen zijn. 
Er was ook iets gebeurd. 
Op zijn laatste vlucht die dag was een contra-gewicht van de klepstang, een klein rond kogeltje, afgebroken. 
De motor liep uit en er zat niets anders op dan zo snel mogelijk een noodlanding te maken. Karel stuurde het 
toestel naar het vliegveld en zag kans dit netjes op de grond te plaatsen. Over de hei liep hij naar huis. 
De maan hing als een enorme lichtgele patrijspoort aan de hemel en goot haar licht over de hei. Het was een 
schone avond. Plotseling zag Karel Doorman iets glanzen tussen de hei. Hij bukte zich en raapte een klein 
voorwerp op. 
Het was het contra-gewicht dat uit zijn toestel gevallen was. 
Hij stak het bij zich en bewaarde het als mascotte. 
Toen hij het zijn vrienden vertelde, geloofden ze hem niet. 
 
Het was bekend bij de marineleiding dat Karel Doorman een voortreffelijk vlieger was en men wist ook, dat hij 
over bijzondere eigenschappen beschikte. Een van die eigenschappen was zijn leiderschap. Hij was iemand 
die z’n hersens gebruikte en in moeilijke situaties zijn kop er bij hield. 
In de hogere marine-regionen begon men zijn naam te noemen. De naam Karel Doorman begon klank te 
krijgen. 
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Op 18 Augustus 1917 wordt hij dan belast met het commando van het eerste in Nederland aangelegde 
marinevliegkamp De Mok op Texel en dit was de bekroning van zijn werk als luchtvaart-pionier op 
Soesterberg. Een verdiende promotie, die hem door al zijn collega’s van harte gegund werd. 
Dan begint zijn ster snel te stijgen. 
Hij is vlieger van naam en zijn reputatie bekend in heel de Koninklijke Marine en bij de snel opkomende 
burgerluchtvaart, die pogingen doet om hem te bemachtigen. Doch daar voelt Doorman niets voor. Hij is 
marineman in hart en ziel en hij zal dat blijven. Hij kan niet anders, ofschoon hij niet blind is voor misstanden 
en onjuiste opvattingen in de marine. Hij neemt geen blad voor zijn mond. Sommige superieuren vinden hem 
een eigenwijze en brutale kerel. Waarschijnlijk was hij dat ook. Maar hij kon moeilijk zijn mond houden als hij 
meende gelijk te hebben en hij trachtte steeds zijn eigen inzichten ingang te doen vinden. 
Als luitenant ter zee moest hij Prins Hendrik naar De Mok vliegen. De Prins was een sportief man en stelde 
voor op een der vleugels te gaan zitten. Doorman weigerde het. 
De Prins lachte en nam tóch op de vleugel plaats. Doorman salueerde en gelastte den Prins binnen in het 
toestel plaats te nemen, aangezien er anders niet gevlogen werd. De Prins lachte opnieuw en volgde het 
bevel van den blonden luitenant ter zee op. 
Daarna volgde zijn benoeming tot 1sten officier van het marinevliegkamp De Kooy en vervolgens die van 
commandant daarvan. Hij vloog veel en er ging geen dag voorbij of hij' zat in de lucht. Hij voelde zich 
vertrouwd in ieder type vliegtuig en verbaasde de burgerij van Den Helder menigmaal met gewaagde lucht-
stunts. Hij vloog gelukkig. 
Hij boekte in die jaren 33 noodlandingen, doch geen enkele werd hem fataal en geen enkel vliegtuig bracht hij 
vernield naar beneden. Hij had een haast spreekwoordelijke veine. Het was dan ook geen wonder, dat de 
waarnemers bij voorkeur met hém vlogen. Men wist van tevoren heelhuids beneden te komen, met dien 
glasharden kerel, die onder geen enkele omstandigheid zijn tegenwoordigheid van geest verloor. 
Hij leerde een meisje kennen in Den Haag. Dat was Justien Schermer. Het werd tijd dat hij een vrouw nam, 
die kans zou zien zijn leven in wat geregelder banen te leiden. Justien hoorde menigmaal ’s-morgens een 
loeiend gezoem boven de woning van haar ouders aanzwellen. Als ze naar buiten rende zag ze een klein 
vliegtuig, en uit een der zijkanten wuifde een witte doek. Karel bracht haar een ochtendgroet. Ze bewonderde 
hem, doch was met zorg vervuld over zijn roekeloze daden. Ze vergiste zich: hij was niet roekeloos. Daarvoor 
dacht hij te logisch, te systematisch na. Het had echter sterk de schijn van roekeloosheid. 
Zij die met hem vlogen wisten dat. 
 
Karel Doorman kwam altijd terug. 
Er was een feestje in de Marineclub in Den Helder, waar alle vrienden van Doorman verenigd waren. Hij zelf 
was er nog niet. Hij vloog die dag een watervliegtuig van De Mok naar Delfzijl, doch op de terugweg kreeg hij 
pech. 
In de Club werd gewacht. Het werd 9 uur. Het werd 10 uur. Het werd 11 uur. Geen Doorman, geen bericht. 
De spanning nam toe. Er werd weinig gesproken over den afwezigen vlieger, doch ieders gedachten waren 
van hem vervuld.  
Zou de man met het eeuwige, onbegrijpelijke geluk, ditmaal...? Justien Schermer was er ook en ze sprak met 
Anthony Fokker, die een der aanwezigen was. 
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„Wat denk je ervan, Fokker?” 
„Hij komt thuis, Justien, ik weet het zeker”. 
„Maar het is al zo laat, en ik ben zo ongerust”. 
„Maak je nergens bang over. Karel komt altijd terug. Ik ben er 
volkomen gerust op”. 
En hij keerde terug. Moe, onder de modder, met een half kapot 
uniform. Noodlanding gemaakt ergens op de Wadden. Maar de 
kist was behouden en... hier was hij zelf. 
Hij had een wonderbaarlijk geluk. 
 
 
In 1918, ten tijde van zijn 1ste officierschap op De Kooy 
overkwam hem een ernstig ongeluk.  
Het was winter en het Noordhollands Kanaal lag dichtgevroren. 
Iedere morgen en iedere avond schaatste Karel Doorman van 
en naar het vliegkamp. Maar op een avond, toen de duisternis 
zich over het ijs gelegd had, reed hij in volle vaart in een wak en 
hij zag geen kans op eigen kracht uit het water te komen. Hij 
riep om hulp en die kwam in de vorm van twee rasechte jutters. 
Er waren toen echter drie kwartier verstreken en Doorman 
voelde zijn krachten bedenkelijk slinken. Hij vond het wel een 
vervelende situatie, temeer omdat hij hiermede nog geen 
ervaring had. 
De jutters wierpen hem een jas toe en deze greep hij beet met 
zijn tanden, omdat zijn armen verstijfd waren en niet meer te 
gebruiken. Aan zijn tanden sleurden ze hem tegen de rand van het wak op. Toen grepen ze hem bij de 
verstijfde armen. 
Doorman schreeuwde dat ze hem los moesten laten, omdat zijn armen half bevroren waren. Ze zouden ze 
breken... 
Maar de jutters waren niet van zins hun buit op te geven en ze sleurden hem toch aan zijn armen naar boven. 
Hij werd gered, doch lange tijd bleef een der armen stijf en nooit heeft hij deze meer geheel omhoog kunnen 
krijgen. 
Overigens was men het er over eens dat ieder normaal mens dit avontuur van drie kwartier in het ijswater niet 
zou hebben overleefd. Hij wel. Hij was dóór en dóór gezond en ijzersterk. 
 
Karel en Justien trouwden op 6 Mei 1919. Hij was toen 28 jaar. Het huwelijk bracht drie kinderen voort: Karel 
Willem Frederik Marie, Anna Justine Maria en Simon Jozef. 
Karel stelde Justien voor het vliegen op te geven, omdat hij zag dat ze zich zorgen maakte. Ze was een 
dappere vrouw, die begreep dat ze niet moest treden op de weg die haar man ging, maar ze kende de 
gevaren van het vliegen en hij wist dat haar hart van angst vervuld was als hij vloog. 
Zij verbood hem het vliegen op te geven. 
En dus vloog hij door. Hij maakte z’n loopings, vloog nieuwe toestellen in, organiseerde het vliegwezen op het 
kamp en bracht de prestaties van het personeel op steeds hoger plan. 
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Nóg vloog hij graag, hoewel hij meende iets te gaan bemerken van datgene wat men „vlieg-moe” noemde. Hij 
vloog echter door, doch besloot te stoppen zodra hij er van overtuigd was dat zijn tijd gekomen was. Heimelijk 
begonnen de zee en de kiel van een schip hem weer te trekken. 
Hij was een goed kameraad en een gezien club-lid. Als hij thuis kwam van het kamp werd er snel gegeten, 
waarna hij zich veelal naar zijn vrienden begaf. Justien begeleidde hem niet altijd. En zo ontstond er in de loop 
der jaren een verwijdering tussen beiden, die later tot een definitieve breuk zou leiden. 
In November 1920 werd hij bevorderd tot luitenant ter zee 1ste klasse en nog steeds vloog hij. In 1920 en 
1921 was hij commandant van De Kooy, op uitzonderlijk jeugdige leeftijd, maar hij wist nu dat zijn tijd 
gekomen was. Hij was van oordeel dat hij te oud begon te worden voor het werk in de lucht. Er waren 
jongeren gekomen, er was een kern van goedgeschoolde instructeurs aanwezig. Het werk kon voortgezet 
worden zonder hem. Hij wilde het roer omgooien. Hij had een plan in zijn kop, waarover hij met niemand 
sprak. Hij reisde vaak in die dagen naar Den Haag. Sprak met hoge marineofficieren. Aan hen vertelde hij wat 
hij wilde: een plaats op de Hogere Marine Krijgsschool in Den Haag. Om zich ten volle te bekwamen in de 
maritieme en krijgskundige wetenschappen. Hij voelde dat hem nog te veel ontbrak, als hij wilde bereiken wat 
hij wilde. 
 
Eind September 1921 verliet hij de Marine luchtvaartdienst en werd geplaatst bij de Hogere Marine 
Krijgsschool. Tegelijk met hem was ook de luitenant ter zee Helfrich op de school. Beiden als leerling. Beiden 
vervuld van plannen voor de toekomst.  
Grote plannen. Doorman was oudstejaars toen Helfrich jongstejaars was. 
Later zouden hun wegen elkander nog vele malen kruisen. Maar dat wisten zij toen nog niet. 
 
Hij was een der beste leerlingen van de school. Hij werkte zo hard als een paard. Hij doorworstelde de lectuur 
en leverde uitstekend werk af. Het was theoretisch werk, doch hij wist dat hij die theorie niet kon missen bij 
zijn plannen. Twee jaar volgde hij de studies en toen hij de school verliet werd hij 15 October 1923 voor de 
tweede maal naar Indië uitgezonden. Hij vertrok met de Patria van de Rotterdamsche Lloyd en werd na 
aankomst geplaatst bij het ministerie van Marine te Weltevreden. 
Justien was bij hem. 
Zijn carrière nam van toen af een snel verloop en uit de volgende plaatsingen blijkt, dat Karel Doorman voor 
belangrijke posten uitgekozen wordt. Op 14 Mei 1926 wordt hem de functie opgedragen van officier van 
artillerie op het vlaggeschip van het toenmalige eskader De Zeven Provinciën. 
Hij had weer een kiel onder zich. Eindelijk! 
Hij voer met het schip weg, weken lang doorkruisten ze de Archipel en hij voelde zich gelukkig in het 
vertrouwd milieu. Hier was hij op zijn plaats. Hij voelde geen spijt dat hij de vliegdienst vaarwel gezegd had. 
Hij had trouwens nooit spijt van een genomen beslissing, omdat hij steeds precies wist wat hij deed. In Januari 
1928 gaat hij terug naar Holland, om 12 Maart van dat jaar geplaatst te worden bij de Marine Staf in Den Haag 
en toegevoegd aan den Chef Staf. Deze functie vervult hij slechts kort, want 14 Juli reeds wordt hij 
overgeplaatst naar vliegkamp De Kooy als 1sten officier. De functie is belangrijk omdat hij de leiding op zich 
moet nemen bij de overname van vliegtuigen die in Papendrecht voor de Marine gebouwd werden.  
Hij doet proefvluchten met de Dorniers en zorgt er voor dat de marine het best mogelijke materieel krijgt. 
Het leven gaat verder. Karel Doorman krijgt veel routinewerk te doen, werk dat hij zelf niet altijd even 
belangrijk vindt. Hij weet echter dat hij hier doorheen moet. Hij is ouder geworden. De jongen is nu man. Hij 
loopt iets gebogen en zijn ogen zijn harder geworden. 
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Hij heeft de naam een voortreffelijk zeeofficier te zijn, een kerel die terdege weet wat hij wil en die recht op zijn 
doel afgaat. Hij is een scherp waarnemer en nooit aarzelt hij om bezwaren en klachten daar te uiten waar de 
hoogste marineautoriteiten ze ter ore krijgen. Men vindt hem wel eens lastig, doch men geeft toe dat hij 
uitstekende eigenschappen bezit. 
Hij is een zeer nuchter man, maar niemand weet dat hij diep in zijn hart zijn oude droom koestert. De droom 
van zijn jeugd, de droom uit zijn adelborstentijd. Hij wil werken met schepen, met een voltallige vloot. Maar de 
vloot is klein en er zijn nog altijd weinig schepen. 
Waarom zijn er zo weinig schepen? Er zal zeker nog een oorlog komen. En als er oorlog is zal het te laat zijn 
om die schepen te bouwen. Er zullen ook te weinig vliegtuigen zijn. Hij dringt aan op het bouwen van meer 
schepen en meer vliegtuigen. Zijn stem is dringend en manend. 
Er wordt naar hem geluisterd, er wordt instemmend geknikt. Hij heeft gelijk, maar hij vergeet dat het 
Nederlandse volk een taai volk is, met weinig fantasie en een uitgesproken zuinigheids-complex. Er wordt 
hem wel eens verweten dat hij te eenzijdig op de marine ingesteld is, maar geërgerd weigert hij dit verwijt te 
aanvaarden. 
Hij vreest dat er dingen gaan gebeuren die niet iedereen voorziet. Hij spreekt er over met zijn collega’s, die 
hem soms spottend aanzien. En er is een oude admiraal die hem toefluistert dat hij niet past in de kleine 
marine van zo’n klein land. 
 
Karel Doorman droomt van schepen. Van een harmonisch samengestelde vloot. Van een vloot waarmee het 
land naar voren kan komen, die ontzag kan afdwingen als het ogenblik gekomen zal zijn om woorden met 
daden te bekrachtigen. 
Men gelooft hem niet. 
Het is een taai volk, op welks vloot hij vaart. En het heeft niet zo heel veel fantasie. En leger en vloot zijn tóch 
al zulke kostbare apparaten. In de volksvertegenwoordiging komt iedere uitbreiding, iedere verbetering er 
slechts door met eindeloos gepraat en de vloot blijft beperkt tot een derderangs vloot. Er zijn vrijwel geen 
vliegtuigen, er zijn geen slagschepen, geen grote kruisers, niet voldoende jagers. Er is van alles te weinig en 
Karel Doorman vraagt zich af of dit volk dan ziende blind is voor de dingen die zich in de wereld gaan 
afspelen. Hij blijft dromen van het oude ideaal, zijn grote wens, die hem nooit verlaat: eskader-commandant 
van de vloot in Indië te mogen zijn. Het is zijn hoogste ambitie en hij koestert zijn droom iedere dag opnieuw. 
 
De luitenant ter zee 1ste klasse Karel Doorman wordt ontheven van de functie van 1sten officier van 
vliegkamp De Kooy en benoemd tot commandant van de mijnenlegger Prins van Oranje en de torpedojager 
Witte de With. Aan boord van het eerste schip vaart hij ten derde male naar Indië, om bij aankomst aangesteld 
te worden tot commandant van de Evertsen, tevens belast met de functie van commandant van groep I der 
torpedojagers, bestaande uit Evertsen en Piet Hein. Hij is energiek, doortastend en uiterst vitaal. Hij laat zich 
gelden als commandant. Niets ontgaat hem, hij is uiterst deskundig en dat weet het volk aan boord. Men vindt 
hem streng, doch roemt zijn rechtvaardigheid. Hij heeft alle eigenschappen van den goeden Hollandsen 
zeeman en de matrozen en onderofficieren varen graag met hem. Zijn persoonlijkheid is aan boord van elk 
schip merkbaar en de naam Doorman begint iets te betekenen in de Nederlandse marine. 
De matrozen zien hem vaak staan op de commandotoren van zijn schip en ze wijzen hem elkaar, als hij lange 
tijd achtereen uitstaan over de grijsblauwe golven die voort deinen van horizon tot horizon. 
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Karel Doorman was gezien bij het volk op de vloot, doch hij werd niet altijd begrepen. Men wist niet goed wat 
er in die bruinverbrande kop omging. Men wist niet altijd hoe hij stond tegenover de belangen van hen, die 
voor de mast vertoefden. 
De matrozen, de korporaals en onderofficieren hebben nooit geweten hoe hij voor hun belangen opkwam. 
Velen van hen hebben gemeend dat hij een commandant was die alleen maar het belang van het schip en zijn 
plicht zag en zich verder weinig bekommerde om de mensen die op het schip voeren. 
Ze hebben zich vergist. 
Karel Doorman zag duidelijk de misstanden in de marine, waarvan hij zelf een onderdeel was. Hij zag klaar 
dat er door de leiding vaak fouten gemaakt werden, ernstige fouten. Al te vaak was de leiding te weinig 
democratisch; zag men het volk, dat diende op ’s-lands vloot, te veel als „personeel”. Als levend, doch 
onmondig materiaal. 
Karel Doorman was een streng commandant. Hij eiste volmaakte discipline, en zijn schepen kenmerkten zich 
zonder uitzondering door een onverbiddelijke tucht.  
Hij was echter rechtvaardig en op de bureaux der marine, in Indië en in het moederland, bracht hij de 
belangen en noden van de mensen naar voren. 
Hij deed het voortdurend en met een taaie vasthoudendheid. 
Het volk wist het niet, omdat hij weigerde er mee te koop te lopen. Hij was volstrekt ongevoelig voor op deze 
wijze verkregen lof. Die interesseerde hem niet, ze liet hem volmaakt onverschillig. En eens zei hij tegen zijn 
vriend Van der Kun in Indië: „Het laat me ijskoud hoe ze over me denken als ik zelf overtuigd ben dat ik m’n 
plicht gedaan heb. En voor de rol van „Liebling des Volkes” voel ik wel het allerminst. 
Als hij de gelegenheid had zeilde hij. Hij bleef sporten, wanneer hij er de kans toe had. Hij las veel. Bij 
voorkeur werken over strategie en internationale politiek. Daar tussendoor verslond hij Engelse novellen en 
Franse romans.  
  
Zijn grote passie bleef, alle jaren door, het schip en de zee. Hij was een geboren zeeman en eens, in 1932, 
zei hij tegen een goeden vriend dat er voor een zeeman maar één dood was: de zeemansdood. De ander 
keek hem ironisch aan en vroeg of hij begreep wat hij zei. Karel Doorman herhaalde zijn woorden en hij was 
volmaakt ernstig. 
Hij was een volkomen loyaal uitvoerder van de bevelen der hogere marineleiding en hij bleef dat tot het laatste 
uur van de laatste dag in zijn leven. Ten tijde van de gebeurtenissen met Hr. Ms. Zeven Provinciën, het 
muiterschip dat het publiek van vijf werelddelen deed lachen over de Nederlandse marine, bewees hij précaire 
situaties snel de baas te zijn; enkele weken voor de muiterij deden er zich in Soerabaia ongeregeldheden voor 
onder de matrozen, die wegens salaris-eisen weigerden uit te varen. Karel Doorman was toen commandant 
van Hr. Ms. Evertsen. 
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Een bootsman kwam hem melden dat de bemanning geen gevolg gaf aan het bevel aan te treden, in verband 
met het uitvaren van het schip. 
Doorman stond op, deed rustig de knopen van zijn uniform toe en zei, terwijl hij een cigaret opstak: „O, dat is 
niets, laat mij het dan maar even opknappen; geef het signaal „alle hens aan dek”. 
Het signaal werd gegeven. 
En alle hens verscheen aan dek. De atmosfeer was geladen met explosief materiaal. Morrend en onwillig 
stond een groot deel der bemanning aan dek. Sommigen een vloek verbijtend, met haat in hun ogen. Ze 
wisten wat ze doen zouden... er zou niet gevaren worden. Ze verdomden het langer voor een hongerloon te 
varen, zich langer te versjacheren voor een grijpstuiver ten gerieve van de olie- en koffie- baronnen van Indië. 
Ze verdomden het zich te laten afbeulen in dit klimaat voor een habbekrats en ze verdómden het, dubbel en 
dwars, om de heren langer naar de ogen te zien. De leiders hadden gesproken en de leiders hadden hen 
gemaand de boel er bij neer te gooien. Dan zouden de heren wel anders piepen... 
Karel Doorman verscheen aan dek. 
Er speelde een glimlach om zijn mond en hij zag er vriendelijk uit. Langzaam, met afgemeten stappen, liep hij 
langs de bemanning van Hr. Ms. Evertsen. Met belangstelling zag hij elk van zijn mensen aan en toen liep hij 
terug. Hij kende ze bijna allen persoonlijk. 
Hij sprak hen toe. Een enkel kort woord. Hij hield niet van lange toespraken. Waarom dertig woorden als het 
er met drie kan? 
Hij vroeg hun één voor één: „Wil je gehoorzamen?” 
En ze antwoordden hun commandant, de een zei „Ja” en de andere „Neen”. Hen die weigerden liet hij 
terstond in arrest stellen. 
Het schip voer, met een aangevulde bemanning, naar zee. 
En de dienst ging door. 
Elk schip waarop hij voer, droeg het teken van zijn persoonlijkheid, van zijn tempo en zijn voortvarendheid. Er 
moest actie zijn, er moest gewerkt worden. Wie de lijn wilde trekken was bij Doorman aan een slecht adres en 
dit gold wel in de eerste plaats voor de officieren. Van hen eiste hij zonder voorbehoud het volle pond, eerder 
dan van de minderen. Zelf gaf hij het voorbeeld. 
Het was bekend dat hij uit het schip en de bemanning haalde wat er uit te halen was. Dit bewees hij met de 
kanonniersopleiding op de Zeven Provinciën, waarop hij officier van artillerie was en die een voorbeeld werd 
genoemd voor de gehele vloot. En dit was niet het enige schip dat profiteerde van zijn leiding. 
Van 1928 tot en met 1932 werd hij geplaatst bij de Marinestaf in Den Haag; in November 1930 vertrok hij voor 
vier weken als militair deskundige naar de Geneefse Ontwapeningsconferentie, waarna hij, in ’32 dus, 
wederom naar Indië ging. 
Op 1 Februari 1933 werd hij bevorderd tot kapitein luitenant ter zee en 13 Januari 1934 vertrok hij van Sabang 
naar Patria, alwaar hij op 2 Maart aankwam, met de groep jagers. 
Hij zag de duinen van zijn land aan de horizon glooien en hij was blij dat hij even een frisse neus kon halen. 
Hij zag de Nieuwe Waterweg en een dag later werd de uiterton van het Schulpengat verkend. Hij staarde, 
staande op de brug van het schip, dat hem thuisbracht, naar het Falga-licht in de duinen, dat honderden 
herinneringen aan zijn adelborstentijd opriep. De duiven van den admiraal vlogen joelend en krijsend over de 
Evertsen en Piet Hein en nog een uur later voeren ze de haven van Nieuwediep binnen. 
Hij was weer thuis. 
Er was niets veranderd. 
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Op 4 Juni volgde zijn benoeming tot Chef van de Marinestaf aan het Commandement te Willemsoord, een 
bewijs dat men zijn prestaties op de vloot in Indië op waarde had weten te schatten en hem de 
verantwoordelijke positie van Chef Staf toevertrouwde. 
Tot Juli 1937 behield hij deze functie. 
Hij was geen landkrab. En omdat hij dit niet was kostte het hem vaak moeite niet te rebelleren tegen het lot, 
dat hem deze positie bezorgd had. Een functie die weliswaar eervol was, doch die hem dwong veel aan de 
wal te zijn. Te veel, naar zijn oordeel. 
Dat zinde Karel Doorman niet. Hij was geen man van de wal. Hij haatte in zijn hart het bureauwerk, of zoals hij 
het zelf tegen zijn vrienden uitsprak: „Bij mij past geen inktpot, ik moet een kiel onder me voelen”. 
Er kwam een grote verandering in het leven van overste Doorman. Het huwelijk leed schipbreuk en Justien en 
Karel besloten uit elkaar te gaan. Op 8 October 1934 trad hij opnieuw in het huwelijk, thans met Isabella Julie 
Jacqueline Jeanne Heyligers, een dochter van een rechter aan het Internationale Hof van Justitie te 
Alexandrië. In de Kloosterkerk te Den Haag vond het huwelijk plaats, in tegenwoordigheid van de beste 
vrienden van Karel en Isa. Ze gingen wonen in Den Helder. 
24 Juli 1935 werd een zoon geboren. Ze noemden hem Theo. 
Soms voelde hij spijt dat hij diende bij een marine, die hem zo weinig mogelijkheden bood. Hij was Chef Staf, 
doch Willemsoord bezat maar één haven en in die haven lagen maar weinig schepen. Er was van alles te 
weinig voor zijn levendige geest. 
Hij wees er steeds opnieuw op dat de zuinigheid van ’s lands regering de wijsheid ging bedriegen. De 
spanningen namen toe op het wereldtoneel en hij voelde instinctmatig dat er grote dingen te gebeuren 
stonden. Hij wist zeker dat Japan een gevaarlijk spel aan het spelen was in de Pacific.  
Hij vertrouwde die gele kerels niet, die ieder ogenblik zogenaamd verdwaalden in de Nederlandse archipel, 
deze onschuldige vissers en zoekers naar nieuwe visgelegenheid. 
Met zijn chefs kon hij het goed vinden. Ze hadden waardering voor het gezonde inzicht van den energieken 
Chef Staf, wiens denkbeelden en inzichten zij wel eens te revolutionnair vonden, doch wiens werklust en 
activiteit aanstekelijk waren. 
Hij diende in Den Helder onder de marinecommandanten Brutel de la Rivière en Kruis en met beiden werkte 
hij aller prettigst samen. 
Zijn vriend Van der Kun was in die periode sous-Chef Staf in Den Haag. Ze spraken elkaar dikwijls in die jaren 
en hadden een goed contact. 
Hetzelfde gold voor de verhouding tussen de beide broers. Karel en Peek ontliepen elkander practisch niets in 
functie en het verheugde steeds den een als de ander promotie maakte. 
In de intieme en zeer goede vriendschap van hun jeugd was in geen enkel opzicht verandering gekomen. 
Zowel in Indië als in Nederland lieten zij geen gelegenheid lopen elkaar op te zoeken en de wederzijdse 
ervaringen uit te wisselen. Het is nooit anders geworden tussen beide broers. 
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Karel gaf zich aan zijn Stafwerk zoals hij zich aan elke vorm van 
dienst gaf: ten volle. Hij vroeg zich niet af of hij liever op de vloot in 
Indië had gevaren, dan zich hier te moeten specialiseren op 
duizend en één theoretische vraagstukken en problemen. 
Hij deed zijn werk en hij deed het goed. Hij transigneerde niet met 
zichzelf en niet met de belangen van de dienst. 
Van hem werd verteld dat hij bezig was een der voortreffelijkste 
officieren van de Koninklijke Marine te worden. Van hem was 
bekend dat hij van ieder vraagstuk terstond de grote lijnen zag. Hij 
bemoeide zich bij voorkeur niet met detail-kwesties, doch als het 
moést, kon hij zich wel degelijk in details verdiepen. En dan 
verbaasde hij chefs en ondergeschikten door zijn opvallende 
scherpzinnigheid. 
Dan volgt zijn promotie tot kapitein ter zee op 6 September 1937, 
waarna kolonel Doorman voor de vierde maal naar Oost-Indië 
vertrekt en daar aangekomen belast wordt met het commando 
over Hr. Ms. kruiser Sumatra. 12 Maart 1938 wordt hij ontheven 
van dit bevel en benoemd tot commandant van Hr. Ms. kruiser 
Java. Op 13 Augustus van dat jaar volgt de ontheffing van dit 
bevel en plaatsing op het vliegveld Morokrembangan. 
Het is op de 17de Augustus van dat jaar dat men hem het bevel 
opdraagt van de gehele Luchtvaartdienst in Nederlands-Indië. 
 
Het zijn jaren van hard en ingespannen werken voor kolonel 
Doorman, maar hij vindt de tijd om zich met Theo te bemoeien. 
Ineens heeft hij gemerkt dat hij van dit kind houdt. Er is iets dat 
hem zegt aandacht aan dezen jongen te besteden. Hij weet niet 
waar die impuls vandaan komt. En hij weet ineens niet meer voor 
wie hij ’t meest voelt; voor Karel, Joop en Anneke uit ’t eerste 
huwelijk of voor Theo. 

Hij is gelukkig met den jongen en het kind houdt van zijn vader. Het grijpt in de donkere haren die glad liggen 
over de bruine kop van den man met het mooie, witte uniform, met de vele gouden versierselen. De jongen 
lacht en vecht en stoeit met zijn vader en die vader, de ernstige militair, wordt nooit moe met Theo te spelen, 
te lachen en te stoeien. 
Isa ziet het tweetal aan en voelt zich gelukkig. 
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Theo is maar een klein, schraal kereltje. Hij 
is gek met scheepjes en zijn vader heeft 
gezegd dat hij spoedig mag leren zwemmen. 
Hij hoopt in de gelegenheid te zijn hem 
behoorlijk op te voeden en er een Doorman 
van te maken. 
Hij denkt terug aan zijn eigen jeugd en hoopt 
dat Theo nooit zal weten hoe lastig en 
ongezeggelijk hij zelf geweest is. Hij spreekt 
met Isa af dit geheim te houden tot Theo 
groot is. 
 
Isa lacht. 

 
Deel 2 
 
Toen kolonel Doorman voor de vierde maal 
naar Indië vertrok, had hij het woord van 
schout-bij-nacht Helfrich, dat hij er op kon 
rekenen benoemd te worden tot eskadercommandant van de vloot in de Indische wateren en deze belofte 
verzachtte zijn benoeming tot commandant van de Marine Luchtvaartdienst. Deze was zeer tegen zijn zin 
genomen, doch hij aanvaardde haar, hoewel hij met ongeduld de dag wachtte dat hij voorgoed het commando 
over de kruisers en jagers der vloot op zich zou nemen. 
Hij wist nu zeker dat zich donkere wolken samenpakten boven de wereld en hij was er diep in zijn hart van 
overtuigd dat Nederland niet, zoals in de vorige oorlog, als neutrale buitenstaander, de misère langs zijn deur 
voorbij zou zien gaan. 
Hij pakte de zaken rigoureus aan en besloot alles in het werk te stellen om de marine vliegdienst aan te 
passen aan het te volgen defensie- systeem. Hij maakte plannen, dacht systemen uit, en liet die door anderen 
tot in details uitwerken. Hij reisde de gehele archipel af voor het opzoeken van plaatsen waar vliegbases 
gevestigd zouden kunnen worden. Hij had rust noch duur omdat hij wist dat ieder uitstel fataal zou kunnen 
zijn. Er was geen tijd meer te verliezen. Geen uur.' 
Hij vocht voor het verkrijgen van meer vliegtuigen en meer schepen en steeds dringender maande hij. Hij had 
slechts matig succes. Nóg waren de ogen van de volksvertegenwoordiging niet opengegaan. Nóg was men 
van mening in het vaderland dat de enorme kosten voor een belangrijke uitbreiding van de maritieme 
verdediging niet verantwoord waren. 
Het vergalde zijn leven. 
 
Dag aan dag vloog hij door de archipel. Hij bezocht ontelbare eilanden en meestal vloog hij zelf zijn toestel. 
Het vliegbedrijf op Morokrembangan pakte hij hard aan en reorganiseerde dit geheel. Het werd belangrijk 
uitgebreid en hij maakte er een instelling van bijna 8000 man van. 
En hij vroeg aan Holland: geef ons vliegtuigen... geef ons vliegtuigen... geef ons vliegtuigen... 
Hij was niet de enige die het vroeg, maar hij maande steeds opnieuw en hij hoopte dat eens de dag zou 
komen dat zijn verzoek verhoord werd. 
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Maar dit volk is een traag volk en het moest eerst wakker geschud worden toen de vijand al voor de poorten 
van het land stond. En toen was het te laat. 
 
Zijn werk bij de Marine Luchtvaartdienst in Indië eindigt in 1939. Dan wordt hij geplaatst op het eskader. Hij 
oefent met een deel der schepen, doch nooit is er gelegenheid om met alle te werken. Er zijn te veel 
opdrachten voor de vloot en er zijn te weinig schepen voor het enorme eilandenrijk. 
Doorman heeft een zwak voor artillerie-oefeningen. Op welk schip hij is, met welke vloot-samenstelling hij 
werkt, steeds laat hij de belangen van de artillerie voorgaan. Nooit genoeg wordt er door de kanonniers 
geoefend naar zijn zin. Het is alsof hij de oorlog ruikt. De eskadercommandant Stoeve heeft voor hem reeds 
uitstekend werk met de vloot gedaan, doch ook deze commandant worstelde met het probleem dat slechts 
een enkele maal met het gehele smaldeel tactisch gewerkt kon worden. Vóór Stoeve was Helfrich 
eskadercommandant en ook deze officier, kenner bij uitnemendheid der Indische wateren, had het belang van 
uitgebreide en langdurige oefeningen ingezien. En het was Helfrich die in 1936 reeds besloten had dat 
Doorman na Stoeve eskadercommandant zou worden. Daarvoor was slechts één reden: omdat er geen 
betere officier dan Doorman te vinden was voor die functie. Maar het moest voorjaar 1940 worden eer de 
benoeming afkwam en het zou onder dramatische omstandigheden zijn. 
 
Karel Doorman en zijn klein gezin woonden in Soerabaia en het huis in de Javastraat No. 32 was vaak te klein 
voor het grote aantal gasten dat het moest herbergen. De kolonel was een goed gastheer en hij hield er van 
zijn vrienden rondom zich te verzamelen. Hij had daarbij een voorkeur voor jonge mensen. Alle bekende 
marine-persoonlijkheden waren gasten in dit huis. Daar waren figuren als Van de Sande Lacoste, 
commandant der marine in Soerabaia, Van der Plas, de gouverneur van Oost Java, Jhr. Van Geen, Van 
Foreest, Van der Kun, Van Straelen, Lacomblé en Stoeve. Vooral Van der Kun en Stoeve waren vaak-geziene 
gasten en ze waren iets méér dan alleen maar „gasten” voor Karel Doorman: ze waren zijn vrienden. En het 
waren goede vrienden. Aan allen liet hij Theo zien. Hij was verrukt over iedere vordering van den kleinen, 
spichtigen jongen, van wien hij grote verwachtingen koesterde. Theo zou een echte Doorman worden, hij 
bezat nu reeds alle kenmerkende eigenschappen. De voornaamste waren Theo’s ondeugende streken en 
diens onverschrokkenheid. Theo kon bij zijn vader geen kwaad doen. . 
Toen de jongen vier jaar was zwom hij als een vis en hij kroop als een kat tegen loodrechte schuttingen en 
muren op, tot wanhoop en ontzetting der baboe en de andere Indische bedienden. Kolonel Doorman had voor 
weinig dingen tijd, maar voor Theo schoot er altijd een uur over, hoe bezet hij ook was. Alvorens het kind naar 
bed gebracht werd door Isa, nam de kolonel hem op zijn knie en werd het nimmer-eindigende verhaal verteld. 
Het verhaal van de kabouters, dat op de een of andere wijze altijd op Theo van toepassing werd gebracht. 
 
Hij overlegde veel met viceadmiraal Stoeve en zijn vriend Van der Kun en hij legde hun zijn ideeën voor 
inzake een combinatie van water- en landvliegtuigen voor de marine, zoals ook de Amerikanen die bezaten. 
Hij bleef er rusteloos voor ijveren, doch slaagde er niet in een betere taakverdeling te verkrijgen tussen de 
Marine Luchtvaartdienst en die van het Indische leger. Het bleef hem een raadsel dat men niet inzag dat de 
Marine het in tijd van oorlog niet zonder landvliegtuigen kon stellen en dat men bleef vasthouden aan de 
onzakelijke scheidslijn dat elk oorlogsvliegtuig op wielen persé in legerverband thuis behoorde. 
Hij was, evenals Helfrich, een felle tegenstander van de onverdedigde vliegvelden, zoals er legio in de 
archipel waren. Ook hiervoor vocht hij, doch eveneens met slechts weinig succes. Met net zo weinig succes 
als overste Olivier jaren daarvoor en admiraal Helfrich in diens jarenlange Indische periode. 
Kort daarop zou men de gevolgen ondervinden. 
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Hij voer zeer intensief met de vloot, waarvan viceadmiraal Stoeve eskadercommandant was. En er werd 
prachtig werk gedaan, ondanks de beperkte mogelijkheden. Het leven verliep nog vrij normaal en in de 
perioden dat de schepen in reparatie lagen, was de kolonel veel thuis. Isa en Theo trokken hem zeer aan en 
het was alsof hij voelde dat hij deze gelegenheden moest benutten. Thuis sprak hij slechts zelden over zijn 
werk. Als Isa hem erover vroeg, trachtte hij de vragen te omzeilen. Hij scheidde zijn werk van zijn persoonlijk 
leven, omdat hij meende dat dit de juiste opvatting was. Op zee, met de vloot, zorgde hij ervoor dat de 
prestaties van de bemanning zo hoog mogelijk opgevoerd werden. De minderen noemden hem soms een 
beul, doch heimelijk bewonderden ze den doorzetter op de brug, die precies wist wat hij wilde en steeds recht 
op zijn doel afging. Hij was een man over wien veel gesproken werd. Zijn vrienden zeiden van hem dat hij er 
naar haakte los te slaan op Jappen, die hij voor geen cent vertrouwde en die aan den Tank een kwade 
zouden krijgen. De matrozen wezen elkaar op den commandant dien ze de bijnaam „De Bult” gaven en ze 
hoopten dat hij hun leider zou zijn als het spaak zou lopen. 
Maar het zou niet spaak lopen. Wie geloofde er nu werkelijk aan oorlog? In Soerabaia, in Batavia, in 
Weltevreden werd er geglimlacht om de onruststokers die steeds beweerden dat de vonk elk moment kon 
uitslaan tot een laaiende vlam. Het zou waarachtig wel meevallen... men praatte al zo lang over oorlog. 
Niemand buiten de weermacht geloofde er eigenlijk meer aan. 
 
Kolonel Doorman las in de uren dat hij niet op post behoefde te zijn, zijn boeken over zee-tactiek en strategie. 
Hij las Woodhouse daartussendoor en de laatste Franse romans. Een enkele maal speelde hij, als hij wist dat 
niemand hem kon horen, op zijn klaaghout. 
Hij was jong in zijn doen en laten gebleven en dit was een der oorzaken dat zijn huis in de Javastraat zo druk 
bezocht werd en bij 'voorkeur door jonge officieren. Hij mocht hen graag horen praten en discussiëren, vooral 
als ze lèf hadden en hersens in hun kop. 
Hij was een bekende figuur, zoals hij van en naar boord reed in de grote, open 8-persoons Packard. Astro, de 
chauffeur, zat voorin, geflankeerd door Theo. De kolonel nam Theo dikwijls mee aan boord en liet hem het 
wonder zien dat oorlogsschip heet. Theo raakte er nooit op uitgekeken en vroeg zijn vader duizend dingen, die 
onvermoeid beantwoord werden. Ook Rakoep, de bediende van den kolonel, had een zwak voor Theo, een 
even groot zwak als voor den vader. Rakoep was geen gewone bediende; hij was de lijf-gardist van zijn 
meester, dien hij als een schaduw volgde en wiens gedachten hij kon raden. 
Rakoep was al sedert vele jaren het factotum van Karel Doorman geweest en het was een vanzelfsprekend 
ding dat bij iedere overplaatsing van Doorman Rakoep tevens overgeplaatst werd. Doorman was zeer gehecht 
aan zijn bediende en de sympathie was wederkerig.  
 
Toen de oorlog in Europa uitbrak was kolonel Doorman niet verbaasd. Hij had geweten dat deze moest komen 
en nu was hij er. En er zouden nog andere dingen gebeuren. 
 
Het oefenen van het eskader ging door. Vaak spraken Karel Doorman en Van der Kun, die Chef Staf was 
geweest op het eskader van viceadmiraal Stoeve, samen. Doorman zag de toestand soms pessimistisch in. 
Er waren te weinig vliegtuigen, er waren te weinig schepen, er was te weinig personeel. Er was te weinig van 
alles. Er was volgens hem één kans geweest om er door te komen: als de Verenigde Staten bij het uitbreken 
van de oorlog terstond partij gekozen hadden. Maar de U.S.A. hadden geen haast en hij verwachtte niet dat 
Engeland direct veel practische hulp zou kunnen verschaffen.  
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Men zou zichzelf moeten helpen in de Pacific en men moest zich 
hierover geen illusies maken. De spanning nam toe. 
In Indië gingen de ogen open. Eindelijk... eindelijk ging men 
begrijpen dat er wel eens een dag kon komen, dat ook Nederland 
meegetrokken werd in de ziedende kolk van de tweede 
wereldoorlog. Nederland was neutraal en Duitsland zou die 
neutraliteit eerbiedigen. Berlijn had het beloofd en het 
onderstreepte telkens weer die belofte. Maar wat was het woord 
van den Duitser waard? 
Indië pakte aan. Indië begreep dat er iets gebeuren moest, dat 
men niet meer langer mocht wachten. Maar men w a s al te laat. 
De achterstand van zovele jaren kon niet meer worden ingehaald. 
Nu ging zich wreken wat men jaren tevoren had kunnen 
voorkomen. Nu zag men dat er te weinig vliegtuigen waren, te 
weinig schepen en te weinig personeel. 
 
Er werd intensief geoefend door viceadmiraal Stoeve en de vloot. 
Karel Doorman had een belangrijk aandeel in het werk en hij gaf 
zich ten volle aan zijn taak. Hij wist dat er dingen in de lucht hingen 
die zich spoedig zouden gaan ontladen.  
Hij voelde het in zijn vingertoppen, hij zag het in de serviele 
spleetogen van de Jappen, die nog steeds de Archipel afzochten 
naar goede vischwateren. 
Kolonel Doorman was van één ding overtuigd: van de volledige 

medewerking van de Nederlandse en inlandse schepelingen. Hij had lang met hen samengewerkt, zo lang dat 
hij precies wist, mathematisch zuiver, wat er in hun harten omging. Hij wist dat er gekankerd werd op duizend 
en één dingen. Hij wist dat er ontevredenheid was over dit en dat er klachten waren over dat. Hij wist het beter 
dan welke andere bevelhebber op de vloot. Toch was hij er van overtuigd dat al deze mannen hem zouden 
volgen als het bevel tot vuren eens gegeven zou moeten worden. 
 
En het zou gegeven worden, hij wist het met absolute zekerheid. 
Het werd voorjaar 1940. In April werden door Hr. Ms. kruiser De Ruyter gevechts-schietoefeningen gehouden 
in Straat Madoera. Onderzeebooten oefenden in de Javazee. Er zat electriciteit in de lucht. Karel Doorman 
voelde zich niet gerust. Hij proefde iets in de atmosfeer dat op onheil wees. Isa vroeg wat hem bezielde. Hij 
antwoordde niet. Theo kroop op zijn knie en lachend sloeg hij z’n arm om den jongen. 
„Vertel je vanavond, vader?” 
„Ja, waarover, m’n jongen?” 
„Over dien kabouter van gisteren, ja?” 
En hij begon te vertellen. Maar zijn geest was duizend mijl afwezig. 
 
Heel Indië luisterde naar de uitzendingen van Nirom en B.B.C. Er kon van alles gebeuren, en er waren er 
méér dan Karel Doorman alleen die voelden dat er iets op handen was. 
Toen overschreden de Hunnen de Nederlandse oostgrens. 
Het was de 10de Mei 1940. 
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Onder de meest dramatische omstandigheden vond de bekroning van Karel Doorman’s officiers-carrière 
plaats.  
Op 16 Mei 1940 werd hij benoemd als opvolger van viceadmiraal G. W. Stoeve tot schout-bij- nacht, tevens 
belast met de functie van eskadercommandant in Nederlandsch Oost-Indië. 
Viceadmiraal Stoeve kreeg de opdracht een nieuw Instituut te organiseren voor de opleiding van adelborsten 
in Indië. 
Karel Doorman had zijn ideaal bereikt: hij was nu eskadercommandant. Eindelijk waren de schaakstukken van 
hem. Nu zou hij zijn droom in de praktijk kunnen brengen. Nu zou hij de stukken kunnen schuiven waarheen 
hij wilde. 
Die avond dacht hij na, dieper dan ooit tevoren in zijn leven. Even liet hij de voorbije jaren aan zich 
voorbijflitsen. Zijn jeugd, de wilde jaren van Soesterberg en De Kooy. Zijn eerste reizen naar Indië. De jaren 
met Justien.  
Daarna: Isa en Theo. 
Maar hij moest die dingen niet in zijn kop halen, deze dag.  
Nederland was in oorlog, ook al had het leger gecapituleerd. 
Nederland was onder de voet gelopen en het verwachtte de bevrijding in de eerste plaats van zijn vloot. 
De vloot was hier. En hij had het bevel over die vloot. 
Hij vroeg zich af: bezwaart die functie mij? 
En hij gaf zelf het antwoord: neen. 
Hij stak een cigaret op en ging aan het werk. 
De hel was losgebarsten en het zou er niet bij blijven. Er zouden brokken gemaakt worden. Hij wist het 
volmaakt zeker. 
 
Hij voer uit op het vlaggeschip van zijn vloot: Hr. Ms. kruiser De Ruyter. Een goed schip, een mooi schip. 
Rakoep was bij hem. En schout-bij-nacht Van der Kun, zijn goede vriend, was zijn Chef Staf. Doorman en Van 
der Kun waren veel samen. Samen luisterden ze naar de radioberichten die de wereldether vulden. Samen 
lagen ze gebukt voor de toestellen in de radiohut en lieten ze de zoekschijven cirkelen. 
B.B.C. en Nirom spogen het nieuws uit. Nieuws... nieuws... nieuws... De Duitser vertrapte Nederland en Karel 
Doorman vloekte hardgrondig, en bitter. 
De vrije volkeren hielden één natie in het vizier: de Japanse. Maar Nippon deed vreedzaam. Vissers voeren 
door de Archipel en zochten goede plaatsen waar zij hun netten konden uitwerpen. De schepen der 
Nederlandse vloot oefenden dag aan dag. Kruisers, jagers en onderzeeboten werden gereedgemaakt voor 
iedere eventualiteit. 
Vol, boordevol electriciteit was de met duizenden sterren bezaaide hemel die zich boven Insulinde koepelde. 
Karel Doorman, eskadercommandant van de Nederlandse vloot, stond in de donkere zomernachten van 1940 
vaak gebogen over het hekwerk van de gevechtstoren van het vlaggeschip. Hij tuurde in het fluwelig-zwarte 
water van de Indische Oceaan en het was alsof hij zocht naar onderzeeërs die zouden opduiken en hun 
bundels torpedo’s op zijn schip richten. 
Hij droomde maar wat, de schout-bij-nacht. 
Hij was ouder geworden, dat laatste jaar. Hij had wat last van een verwaarloosde dysenterie en eigenlijk 
moest hij enige tijd kuren. Daar was nu echter geen tijd meer voor. 
Van der Kun en Doorman spraken urenlang samen. Ze hadden geen geheimen voor elkaar en ze wachtten op 
de aanval van het volk van de Rijzende Zon. 
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Er was geen twijfel meer dat die zou uitblijven. Alleen het tijdstip was nog in de donkere golven van de Pacific 
verborgen. Hoogspanning op de vloot buitengaats! 
Hoogspanning op Java, in ieder huis, in iedere fabriek, in alle marine- inrichtingen. 
Indië trilde van ingehouden emotie. 
Maar het wist dat de vloot paraat was en Indië stelde een volledig vertrouwen in de vloot. 

De schepen joegen door de nauwe straten, door de zee-engten en de brede deining van de 
Indische Oceaan. Het eskader rende door de Archipel, paraat en bereid zijn taak te 
volbrengen. 
Welke die taak zou zijn was nog niet bekend. 
De ontknoping was echter zeer nabij. 
 

 
Nederland was, na de verraderlijke overval van de Germaanse legers, uitgevallen als bron van materieel en 
personeel en Indië was op zichzelf aangewezen. Het tempo werd opgevoerd tot een zo hoog mogelijk 
toerental en men trachtte met de beschikbare krachten het uiterste te bereiken. In Soerabaja verrees een 
tweede Willemsoord. Op het Marine-Etablissement werden motortorpedoboten aangebouwd. Op de 
scheepswerven liep het ene patrouillevaartuig na het andere van de helling. Mijnenleggers werden in 
recordtijd gereedgemaakt voor de vaart. 
Er waren optimisten die het niet zo donker inzagen. Alles zou hier in Indië wel terechtkomen. De Jappen 
waren wel wijzer. Zouden nooit genoeg lef hebben aan te vallen, omdat zij wisten hiermede de halve wereld 
tegen zich te krijgen. Japan was niet klaar. Japan bezat slechts speelgoed-materiaal. De Japanse soldaat was 
niet geschikt voor de oorlog. Er was geen politieke eenheid in Japan. 
Japan hulde zich in een mysterieus zwijgen. Maar in het land werd een reusachtige vloot gereedgemaakt en 
een even reusachtig leger. De schepen waren niet van blik en de matrozen niet van bordpapier. De Zoon des 
Hemels was gereed voor de sprong. Eenmaal moest de dag komen dat Nippon regeerde over de aarde. Was 
Nippon niet het uitverkoren rijk? Stond het niet in de oude boeken dat het zou heersen over gans de aarde? 
Twintig lange jaren had Japan gedroomd van de opperheerschappij in de Pacific en de dag was nabij dat de 
droom in vervulling zou gaan. 
 
In de hoogste marinekringen beoordeelde men de toestand als uiterst kritiek. Viceadmiraal Helfrich wist wat 
de mogelijkheden en kansen waren en hij begreep dat, mocht de hel losbarsten, die kansen slecht stonden. 
De vloot was te klein, te zeer onderbemand, te onvolledig. Ook al zou er hulp van Amerika en Engeland 
komen, dan nóg zou het een strijd worden van 1 tegen 10. 
Iedere dag telde. Iedere dag werd de explosie verwacht. Schout-bij- nacht Doorman en viceadmiraal Helfrich 
confereerden vaak. Zij beschouwden de situatie zo realistisch mogelijk, maar ontveinsden zich niet dat het 
waarschijnlijk een hopeloze strijd zou worden. Japan had reeds een aanmerkelijke voorsprong door de 
bezetting van Hainan en Indo China. Japan had strijdkrachten verzameld op de Palau- eilanden, een 
vooruitgeschoven steunpunt, dat de positie van de Philippijnen ernstig verzwakte. 
De spanning bereikte haar hoogtepunt. 
Indië hield de adem in. Men voelde dat elk uur de explosie kon komen. Japan zou zijn kans wagen... nu of 
nooit. 
 
Op 8 December zond Franklin Delano Roosevelt een persoonlijke boodschap aan den Keizer van Japan. 
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Glimlachend nam Hirohito kennis van de boodschap van den verlamden man in Washington. Glimlachend liet 
hij haar lezen door zijn raadgevers en ministers. Men glimlachte. 
Om zoveel naïviteit. Om zoveel goed vertrouwen. Om zoveel goedgelovigheid. Ergens in het hart van de 
Japanse oorlogsmachine werd een sein doorgegeven aan de commandanten van vliegvelden. Even later 
stegen vliegtuigen op. Enorme duikbommenwerpers en torpedo- vliegtuigen, die een bloedrode zonneschijf op 
romp en vleugels voerden. 
Door de donkere nacht joegen ze alle in één richting: 
Koers Pearl Harbour. 
 
Het was zover. 
De hel was losgebarsten over de Pacific. 
Tegen de morgen ontving schout-bij-nacht Karel Doorman het bericht. Hij las het kalm over. 
Op hetzelfde ogenblik lazen alle commandanten van alle oorlogsbodems in de Pacific eenzelfde telegram. 
Op ieder schip werd alle hens voor de boeg gefloten. Op ieder schip sprak de commandant. Geen lange 
toespraken. Geen stroom van woorden. Geen sentimentaliteit. 
Op de jagers van de Nederlandse marine gierde het fluitje van den schipper over de dekken: „Op je posten!” 
Onder het achterschip ging het water bruisen en koken. De schroef wentelde sneller door het grauwe water. 
Lichte trillingen liepen door het schip. 
Dan volgt het sein: „Volle kracht vooruit”. 
Op de stookplaten worden alle branders bijgezet. Iedere man is op zijn post. De uitkijk tuurt scherp over de 
golven van de zee. 
Andere mannen zoeken met hun kijkers de hemel af. 
De oorlog is begonnen. 
De Pacific is strijdtoneel geworden en ze zal dit blijven totdat deze oorlog door een der partijen gewonnen is. 
 
De oorlogsmachine van Nippon draaide op maximum sterkte en zij moest dat omdat Nippon haast had, Pearl 
Harbour, Manilla, Hong Kong en Singapore werden gelijktijdig gebombardeerd en het was de ouverture van 
het helse concert dat volgen ging. 
Nippon had haast, omdat het wist dat de oorlogsmachine in Amerika op gang zou komen. Nóg draaide die 
machine slechts op halve kracht, doch het sein tot een enorme inspanning van alle krachten was gegeven. Op 
de dag van Pearl Harbour sprak schout-bij-nacht Karel Doorman zijn mannen toe. Hij deed het koel en uiterlijk 
onbewogen. Hij sprak kort, maar zijn woorden waren de vertolkers van de wil van alle strijdbare mannen van 
de Nederlandse marine, die eindelijk hun kans wilden krijgen om af te rekenen met de Jappen, die zij haatten 
als de pest. 
Schout-bij-nacht Doorman vroeg van zijn mannen: volledige inzet, trouw aan de vlag, volkomen 
gehoorzaamheid. Hij keek zijn mannen aan, die voor hem stonden. Nederlandse en Indonesische mannen. Hij 
sprak hen toe... en terwijl hij sprak zag hij hen aan: vierkant en doordringend, recht in bun ogen. 
Toen wist hij zeker dat hij met deze mannen de kans kon wagen. Maar waarom had het lot gewild dat hij te 
weinig mannen en te weinig schepen had? 
Hij liep terug naar de kaartenkamer. 
 
Rakoep kwam naar hem toe, keek hem vragend aan. Toean had er zelden zo ernstig uitgezien. Hij bracht den 
schout-bij-nacht zijn koffie en vroeg het aarzelend: „Toean, is de Kompenie in oorlog?” 
Karel Doorman knikte. En hij antwoordde: „Ja, de Kompenie is in oorlog, Rakoep, en God zij haar genadig”. 
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Karel Doorman stak een cigaret op en staarde voor zich uit; hij dacht scherp na, maakte eindeloze 
berekeningen. In gedachten combineerde hij het eskader. In gedachten maakte hij een berekening van de 
schepen van den tegenstander. Wat bezat Nederland in de Pacific? Welk materiaal was terstond 
beschikbaar? Men had de De Ruyter, de Java en de Tromp. Dit waren de kruisers. Aan jagers bezat men de 
Van Ghent, Kortenaer, Witte de With, Piet Hein, Banckert, Van Nes en Evertsen. Er waren 12 onderzeeboten: 
K 10, K 11, K 12, K 13, K 14, K 15, K 16, K 17, K 18, O 16, O 19 en O 20. 
 
Er was wat klein materieel als mijnenleggers en mijnenvegers, doch de kruisers en jagers zouden de spits 
moeten afbijten. Met deze schepen zou Indië moeten overwinnen of ondergaan. 
Er was vliegtuigverkenning; de Marine Luchtvaartdienst beschikte over 9 groepen van elk drie vliegtuigen in 
eerste linie. Een belachelijk klein aantal, dat over geen enkele eigen bescherming beschikte. 
Hij wist: Nederland vocht niet alleen, doch zij aan zij met Amerika, Engeland en Australië. Er was een 
spontane wil tot samenwerking en er zou ook samengewerkt worden. Er was echter ontzaglijke haast en er 
moest nog te veel voorbereid worden. Men was niet klaar. In de organisatie van de vier staten zaten nog te 
veel onderlinge verschillen en hetzelfde gold voor het materieel, de bevelsformulering, de tactiek en de 
seinverbindingen. 
De schepen van de Nederlandse marine en die van de Amerikaanse, Engelse en Australische marine hadden 
elk onderling goed geoefend, maar nooit in eskaderverband. 
Karel Doorman zag de situatie helder voor zich en hij maakte zich geen enkele illusie. Hij wist wat er gebeuren 
ging, hij kende de kracht van de Japanse marine en begreep dat de strijd kort en onverbiddelijk zou zijn. 
Hij geloofde niet aan de mogelijkheid van een overwinning onder deze omstandigheden, maar er was 
misschien een kans om tijd te winnen. En ze moesten geluk hebben. 
Op de schepen van de Nederlandse, Amerikaanse, Engelse en Australische marine kwamen liaisonofficieren. 
Zij brachten de nieuwe codeboeken mee, die plechtig te voorschijn gehaald werden uit de verzegelde 
omslagen. 
Ook op de grote Nederlandse schepen kwamen liaisonofficieren en toen aan de commandanten de 
codeboeken waren overhandigd, werd de radioverbinding geopend met de Britse Royal Navy en de United 
States Navy. 
 
Karel Doorman sprak met de commandanten van zijn schepen en hij verheugde zich over de geestdrift en 
goede wil die hij bij hen aantrof. Hij sprak met onderofficieren en manschappen. Hij peilde hun stemming en hij 
was tevreden. 
Het zou wel gaan, als... als er maar meer schepen en meer vliegtuigen waren. Hij wist dat ze zouden moeten 
vechten tegen een ontzaglijke overmacht en dat alles op alles gezet moest worden, wilden ze een kans 
hebben zich niet dood te lopen op de gevelde lansen van de Jappen. 
Hij wist dat er uit duizend kanonnen en torpedolanceerbuizen op hen geschoten zou worden en dat duizend 
vliegtuigen de vloot der Verenigde Naties zouden bestoken. Hij kende het fanatasime van den vijand en hij 
kende diens duivelse sluwheid. Die avond van de eerste oorlogsdag in de Pacific herinnerde hij zich de 
jeugddroom: hij had eskader- commandant willen worden en zie... hij was het geworden. Hij stond aan het 
hoofd van de vloot, die aan zijn hoede was toevertrouwd. Hij kreeg zijn lastgevingen van de wal, van de 
Admiraliteit, doch van zijn inzicht en tactiek zou het lot afhangen van duizenden Nederlandse marinemannen. 
Duizenden marinemannen! 
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Ze waren zijn gelijken. Het was oorlog en elk moment kon de dood voor allen brengen. Meer nog dan 
voorheen besefte hij dat het leven van den stoker voor de branders evenveel waard is voor dien stoker als dat 
van den viceadmiraal aan wal of dat van den eskadercommandant op de gevechtstoren. Er is alleen maar een 
schijnbaar verschil. 
Zijn ideaal had hij bereikt, maar hij wist dat hij zou moeten strijden met een onvoltallige vloot, met te kleine, 
onderbewapende en onderbemande schepen. Hij wist dat de kansen slecht stonden en dat het eigenlijk 
onverantwoordelijk was op den vijand los te stormen. 
Hij zou de vloot bewaren, haar ergens verzamelen ver van den vijand. En dan in éénmaal losslaan en den Jap 
vernietigen. 
Zou het mogelijk zijn? 
Hij wist het niet. 
Theo kwam bij hem, schuw. Vertelde vader niet vanavond? 
Vader vertelde wel. Van den kleinen kabouter, die rondliep in het toverbos en de allervreemdste dingen 
beleefde. 
Het kind keek zijn vader aan. En ineens viel het hem in de rede en vroeg: „Vader, wint U de oorlog met onze 
schepen?” 
Karel Doorman, eskadercommandant van de Nederlandse vloot, zag zijn zoon aan en hij antwoordde: 
„Natuurlijk winnen we de oorlog Theo, een Nederlander verliest toch nooit?” 
Hiermee was het kind gerust en de vader vertelde door. 
In de dagen die volgden joeg het eskader door de straten en zeeën van de Archipel. Amerikaanse, Engelse en 
Australische schepen voegden zich bij de Nederlandse. De commandanten zagen elkaar, drukten elkaar de 
hand en beloofden bijstand aan ieder die in nood zou komen te verkeren. 
Iedere commandant prees zijn schip en zijn mannen en ze waren allen trots dat ze onderdeel waren van een 
traditie-marine. Nimmer was er zoveel onderling begrip tussen de commandanten van vier verschillende 
marines als aan het einde van het jaar 1941 in de Pacific. Het was met recht: 
 

„One band of brothers and gentlemen”. 

 

 
Overdag onder de schroeiende hitte van de onbarmhartig zengende tropenzon, des nachts onder de aan de 
hemel gestrooide miriaden sterren joeg het vlaggeschip van het eskader door de Indische zeeën. Een slank, 
grijs schip, met aan het uiterste deel van de hoge gevechts- toren de vlag van den eskadercommandant: 
schout-bij-nacht Karel Doorman. 
Een klein dundoek: drie in de wind golvende, uitwaaiende en rimpelende kleuren: rood, wit en blauw. Met twee 
sterren in de rode baan bij de broeking. Dagen achtereen oefende het eskader onder zijn commandant. Rust 
noch duur gunde Doorman zijn schepen en zijn mannen. Iedere dag gebruikte hij om opnieuw te oefenen. 
Iedere dag waren er nieuwe taken, nieuwe opdrachten, nieuwe manoeuvres. Hij wist dat er te weinig schepen, 
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te weinig vliegtuigen en te weinig personeel was. Hij wist dat de vloot onderbemand was. Niemand beter dan 
hij wist het. Maar met wat er was zou hij trachten het maximum effect te bereiken als er toegeslagen moest 
worden. 
Het schieten en lanceren van het eskader stond op een hoog peil; niets was Karel Doorman te veel om dit te 
bevorderen, en men wist dit van hem. Men wees hem elkaar aan, den ietwat gedrongen, gebogen gestalte op 
de gevechtstoren van Hr. Ms. De Ruyter, en men zag dat niets zijn blik ontging als de bundels torpedo’s 
wegsuisden naar de schijven, als de granaten wegjoegen uit de batterijen. Hij liet de schepen dikwijls hoge 
vaart lopen. Het volk in de machinekamer vloekte erbarmelijk op de Bult en de stokers op de vuurplaten ver-
wensten hun lot dat ze met dezen man moesten varen in een moordende hitte. 
Hij kende de bezwaren, hij wist dat hij vaak verwenst werd, door zijn mannen en zijn commandanten, maar hij 
wist ook, dat het de enige mogelijkheid was nog iets te bereiken. 
Hij moest hard zijn. Maar niet voor zijn plezier. 
 
Hr. Ms. kruiser De Ruyter is een goed schip en een mooi schip, zoals het de haven van Soerabaia uitvaart. 
Een bewijs dat Wilton zijn schepen kan bouwen. Het boort zich door de rustige, hoge zeedeining buitengaats 
en de officier van de wacht op de brug praait door naar de machinekamer „langzaam aanzetten tot 24 mijl”. 
Er loopt een huivering door het schip, ergens gaan voorwerpen trillen. Het is als een dier, dat gewekt wordt, 
en tot bewustzijn komt. Tienduizenden paardenkrachten trekken aan de voortbeweglngsorganen van de 
kruiser en op de gepantserde commandotoren volgen de bevelen elkaar nu snel op. Hier bevindt zich het hart 
van de kruiser: van hieruit wordt het schip centraal geleid. Van hieruit wordt het bestuurd, van hieruit wordt het 
vuur der batterijen gericht. De gevechtstoren van Hr. Ms. De Ruyter is het denkend brein van het gehele 
schip. 
Schout-bij-nacht Karel Doorman staat op de toren naast zijn commandant en overziet het schip. Hij kent het 
door en door en hij weet wat hij ermee doen kan. Het is een goed schip, een degelijk schip. Een echt Hollands 
schip, en hij zou zich geen beter vlaggeschip kunnen wensen. Jammer dat er niet meer van deze schepen zijn 
in de vloot. 
Hij ziet de drie zoeklichten die als reuzen-ogen tegen de toren aangeplakt zijn. Hoe lang nog zal het duren eer 
ze in werkelijke actie zullen komen? Voor de toren glijden z’n blikken over de lichte antilucht batterij, de 8 
mitrailleurs van 12,7 mm; 4 ervan op het bordes om de commandotoren, 4 op het bordes voor het stuurhuis. 
Hij ziet de 3 grote geschuttorens, elk met 2 kanons van 15 cm, de ene bakdektoren op het bakdek en de 
batterij achter op het halfdek. Hij ziet het zogenaamde „zevende kanon”, eveneens van 15 cm en hij glimlacht 
als hij aan de geschiedenis daarvan denkt. Het schip was ontworpen met een bewapening van 8 kanons van 
15 cm, doch de volksvertegenwoordiging meende dat het best kon met 6 kanons. Het zou mogelijk te zwaar 
bewapend worden... Admiraal Schorer zette echter zijn wil door en wist een compromis te verkrijgen. De 6 
kanons waren echter reeds gemonteerd, zodat het zevende nog een plaatsje moest krijgen. Dat was in 1929. 
Het kreeg daardoor een ongepantserde opstelling in open schild en zijn waarde was belangrijk minder dan die 
der andere kanonnen. Er waren meer dwaze dingen gedaan door deze volksvertegenwoordiging, doch 
Doorman had geleerd zich hieraan niet meer te ergeren. 
Hij was trots op zijn vlaggeschip. Het was modern en comfortabel, voor zover een oorlogsschip comfort kan 
bezitten. En het bezat een zeer behoorlijke gevechtskracht. Het kon wat incasseren en het zou niet licht 
zinken. 
Luidsprekers werden aangebracht in alle verblijven van dit goede zeeschip, dat voortbewogen werd door een 
uitstekend stel machines. Hr. Ms. kruiser De Ruyter bezat een automatische telefoon, centraal geleid, er was 
ten behoeve van het volk een automatische plunje- wasserij en kommaliewant wasserij. Er was een uitgebreid 
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radiostation en de bouwers hadden het schip perfect onderverdeeld door waterdichte schotten. Er zou een 
wonder moeten geschieden, wilde dit schip zinken. De centrale vuurleiding was een mirakel van vernuft en 
moderne techniek. De naam Schagen van Leeuwen was hieraan wel zeer in het bijzonder verbonden als 
expert op het gebied van centrale vuurleiding-systemen. Niet alleen worden van één centraal punt uit alle 
batterijen gericht, hieronder vielen ook de vrijwel volautomatische mitrailleurs. Schout-bij-nacht Karel Doorman 
vond het een goed en degelijk schip. En al het volk dacht er evenzo over, zelfs de mannen op de vuurplaat, 
die naakt voor de branders stonden en die iedere oefening in het moordende klimaat vervloekten. 
Toch was Hr. Ms. De Ruyter speciaal gebouwd voor de tropen en was er bijzondere zorg besteed aan de 
ventilatie. 
 
Karel Doorman staat op de gevechtstoren van zijn vlaggeschip. Door de kijker volgt hij de bewegingen van het 
eskader. Zijn ogen priemen door de beide lenzen, hij speurt naar fouten, hij poogt onjuiste manoeuvres te 
ontdekken. 
De commandanten maken geen fouten. Ze hebben het werk geleerd en kennen het. Het is een goed-
geoefend eskader, maar Doorman blijft het betreuren dat het niet langer in combinatie heeft kunnen oefenen. 
Alle schepen bij elkaar? Hoeveel malen is dat mogelijk geweest? Ze zijn te tellen aan de vingers van één 
hand, die keren. En het moet. Het is dringende noodzaak. Hij voelt dat de eindstrijd in de Pacific te grijpen is. 
Nóg is het rust, maar iedere dag, ieder uur kan de ontknoping brengen en de hel losbarsten. 
Hij staart over de zee en volgt de schepen. Hij kent ze alle. Op alle heeft hij gevaren. Hij kent hun vorm, hun 
goede en slechte eigenschappen. Hij kent de commandanten. Hij weet nauwkeurig wat hun voortreffelijke 
hoedanigheden zijn en welke hun zwakke zijden. 
Hij weet dat hij op zijn mensen kan rekenen als het bittere ernst zal worden en dit stelt hem gerust. Hij weet 
dat de kansen, als er gaat gebeuren waarvan hij overtuigd is, slecht staan, doch hij weet dat de huid der 
Nederlandse vloot duur verkocht zal worden. 
Schout-bij-nacht Karel Doorman laat zijn blik dwalen over zijn goede schip, dat de naam draagt van Hollands 
meest glorieuzen admiraal. Hij volgt de bizarre figuren van de zware slagschaduwen die over de wit 
opschijnende dekken vallen. Hij blijft even staan kijken naar de grillige kronkelingen die de schaduwen van de 
gevechtsmast maken. De schemering van de tropenavond gaat bijna over in de nacht. De kanonnen krijgen 
wonderlijke schaduwgestalten en achter iedere man, die langs de verschansing leunt, trekt zich een schaduw-
man. 
De zee ligt blauw-zwart onder het schip. Grauw is de boeggolf op de plaats waar Hr. Ms. kruiser De Ruyter de 
zee openkerft. 
Karel Doorman hoort de monotone muziek van de machines, hij voelt het lichte vibreren van dit grote schip 
met zijn meer dan 500 man bemanning. 
500 Matrozen, onderofficieren, officieren. Nederlanders en Indonesiërs. Blanke mensen werken naast bruine 
mensen. De stemming is goed. Het is een mannelijk bestaan en zij nemen geen blad voor hun mond. Ze 
kankeren en geven af op de maatregelen die ze niet begrijpen. In hun hart houden ze echter van het schip en 
den eskadercommandant vinden ze een kraan van een kerel. Hij is lastig, onhebbelijk-lastig. Maar hij is dan 
toch een vént, die donders goed weet wat hij wil. 
Overal aan boord van Hr. Ms. kruiser De Ruyter is actie: in het achter-ketelruim, in de voormachinekamer, in 
de tandwielkamer, in de achter-machinekamer, op en in de gevechtstoren. 
In het ketelruim strekken de stokers even de rug. Het is gloeiend heet voor de branders en ze wrijven het 
zweet uit hun ogen. Een wordt duizelig en strompelt langs de steile ijzeren trap naar boven. Aan dek rolt hij 
een cigaret. Inhaleert de rook. Hij zucht diep en kijkt ver weg over de nacht-donkere oceaan. 



 

48 
 

Hij ziet om zich heen. Op de brug herkent hij een bekende gestalte: dat is ’m..., de eskadercommandant. De 
Bult. De man met het alziend oog. De man die hen laat ploeteren en sjouwen en sloven. 
Even is het of de ogen van den stoker en van den eskadercommandant elkaar treffen in een snelle flits. 
De stoker gooit het eindje cigaret weg en gaat terug naar het ketelruim. De hitte staat als een muur in de 
ruimte en hij deinst even terug. 
Hij ziet de leidingen, kleppen en pompen en zucht. 
Hr. Ms. kruiser De Ruyter jaagt door de Indische Oceaan. Een slank schip, een goed schip. In de verte 
schuiven vaag de silhouetten van de andere schepen van het eskader. 
In de radiohut worden seinen opgevangen. Van het commandement aan de wal, van de schepen van het 
eskader. De ether is overladen met krakende, piepende, knorrende en sissende geluiden. 
Het eskader oefent. 

 
 
De oorlog in de Pacific ontwikkelde zich als een lawine. De Amerikaanse viceadmiraal Thomas C. Hart, 
bevelhebber der USA Asiatic fleet beschouwde de toestand begin December 1941 reeds als uiterst kritiek en 
hij had opdracht gegeven aan de onderdelen der vloot om zich over een zo uitgebreid mogelijk gebied te 
verspreiden, teneinde bij een mogelijke verraderlijke aanval van de kant der Japanners deze geen kans te 
geven in één slag grote verliezen toe te brengen. In de nacht van 7 op 8 December werden Japanse 
transportschepen onder een sterk eskader-geleide voor de N. O. kust van Malakka gesignaleerd. Kort daarop 
kon men vaststellen dat troepen landden. 
De dappere Sir Thomas Philips, Commander in Chief of the Far Eastern Command, besloot tot een actie, 
hoewel hij het risico daarvan niet onderschatte. Ingezet werden de beide slagschepen Prince of Wales en 
Repulse en de Nederlandse onderzeebooten K 11, K 12, K 13, K 16 en K 17. Sir Thomas bevond zich zelf aan 
boord van de Prince of Wales. 
De Engelse bevelhebber beschikte niet over vliegtuigen. Hem werd geraden te wachten. Hij weigerde. Hij 
achtte uitstel gevaarlijker dan aanvallen. Singapore werd reeds aangevallen door de luchtvloten van Nippon. 
En hij voer uit. 
Alle hoop der geallieerden was op beide enorm-sterke slagschepen gevestigd. Zij zouden de ruggengraat 
vormen van de eskaders. Sir Thomas verliet de haven en hij zocht de vloot. 
Hij had geen geluk. 
 
Schout-bij-nacht Karel Doorman volgde de gebeurtenissen met spanning, doch de toegebrachte slagen 
verontrustten hem niet. Hij had ze verwacht en hij was ervan overtuigd dat dit slechts het begin was. Hij had 
zich ingesteld op het incasseren van slagen en men zou hem niet verrassen. 
In de uren dat hij zich in zijn kajuit bevond las hij veel. Hij las de boeken over geo-politiek van Haushofer, 
waarin de nazi-theoreticus zijn ideeën over „Lebensraum” verkondigde. Hij sprak veel met zijn commandanten 
en was altijd bereid tot het maken van een praatje. 
Hij kreeg inlichtingen over de sterkte van de Japanse vloot en het bleek dat de toestand nog somberder was 
dan hij verwacht had: het Malakka-smaldeel van de Zuidelijke Japanse vloot bestond waarschijnlijk uit 1 
slagschip, 3 vliegkampschepen, 4 kruisers, 16 torpedojagers en 8 onderzeeboten. Het Philippijnen-smaldeel 
uit 2 slagschepen, 5 vliegkampschepen, 5 kruisers, 32 torpedojagers en 10 onderzeeboten. Daarbij kwam dan 
nog een geschatte reserve van 14 kruisers, 21 torpedobootjagers en 44 onderzeeboten. Deze reserve was 
aanwezig en kon elk ogenblik worden ingezet. 



 

49 
 

Karel Doorman kreeg de opgaven en hij zag deze vloten in zijn verbeelding losstormen op de kleine 
geallieerde vloot. Die in geen enkel opzicht nog een tactische eenheid vormde. 
Hij wist ook, dat de Japanners zich terdege hadden voorbereid en hij erkende dat de wijze waarop zij hun 
lucht-, zee- en landstrijdkrachten gecoördineerd hadden, voortreffelijk was. 
Het had hoegenaamd geen zin het te ontkennen. 
Het was, hoewel een bittere, een onloochenbare realiteit. 
 
Op de 10de December vond de catastrophe plaats. Zwermen torpedo- vliegtuigen doken over de slagschepen 
Prince of Wales en Repulse. De hemel werd verduisterd door de vleugels, op elk waarvan zich de helle 
Japanse kleuren aftekenden. Tal van vliegtuigen werden neergeschoten, doch een aantal torpedo’s troffen 
beide slagschepen. De twee reuzen vonden hun einde. Sir Thomas sneuvelde en met hem honderden en 
honderden mannen. 
Het treurspel was ingezet. 
 
De Nederlandse onderzeebooten voeren door de archipel. Als jachthonden achtervolgden ze de convooien 
van den vijand, sluipend door zeestraten en engten. 
Toen bleek dat het Nederlandse onderzeebootwapen paraat was voor zijn werk. Toen bleek de waarde van de 
voortreffelijke geoefendheid, van het eindeloze manoeuvreren en lanceren. Toen bleek dat deze mannen van 
de onderzeedienst hun partij stonden. 
In de nacht van 8 op 9 December deed de O 16, onder commando van luitenant ter zee A. J. Bussemaker, 
een bovenwateraanval op niet minder dan 4 troepentransportschepen. De onderzeeboot voer in ondiep water, 
maar zij riskeerde het. Op ieder der transportschepen bevonden zich 1000 man. 
Bussemaker mocht de voldoening smaken alle 4 schepen te torpederen. Zes dagen later echter achtervolgde 
het noodlot het schip met zijn dappere bemanning. Het kwam in een Brits mijnenveld terecht en verging. 
Kwartiermeester De Wolf was de enige die na 35 uur gezwommen te hebben, het leven er af bracht. Overal in 
de Pacific zochten de onderzeeboten naar prooi, op elke onderzeeboot was men tot het uiterste gespannen. 
Boeg- en dekbuizen stonden gereed tot „pen uit”. Het volk was fanatiek besloten den Jap zo veel mogelijk 
schade toe te brengen. 
 
Op 12 December torpedeerde de K 12, onder commando van luitenant ter zee Coumou, een Japansche 
koopvaarder en de dag daarna een tankboot. Er waren ook verliezen: van de K 17 werd nimmer iets 
vernomen. De zeeoorlog was in al zijn felheid uitgebroken en de mannen van de Nederlandse vloot wisten wat 
hen te wachten stond. Het was reeds bekend dat de Jappen geen consideratie hadden met overlevenden die 
zich op de wrakken bevonden of zich in het water hadden begeven. Men wist dat de Jappen die overlevenden 
meer dan eens van het dek trapten als de ongelukkige zeelui zich daaraan in wanhoop vastklampten, of hen 
mitrailleerden. 
 
De Japanse vloot kroop als een slang steeds meer Zuidwaarts langs de Westkust van Borneo. Van steunpunt 
tot steunpunt trok zij verder, steeds dichter naderend tot de prooi, die ze wenste te bespringen. Singapore, het 
bolwerk, wankelde. 
En Doorman ziet de situatie duidelijk voor zich: één arm van de Japanse octopus kwam aanschuiven door 
Straat Makassar, één arm langs de Molukken beoosten Celebes en één arm langs de noordkust van Nieuw 
Guinea, kennelijk met de bedoeling om Australië te omvatten. Hij hoort van de successen van de 
onderzeeboten en het verheugt hem! Hij verneemt van het werk van luitenant ter zee Van Well Groeneveld, 



 

50 
 

die op 23 December als commandant van de K 14 bericht ontvangt van een Japans convooi nabij Serawak. 
Een zwaar door oorlogsschepen omzwermd convooi. 
Van Well Groeneveld aarzelt niet. Ook niet als hij weet dat hij in ondiep water zal moeten vechten en dat de 
kansen slecht staan. 

 
Hij valt aan. 
En hij torpedeert 3 troepentransportschepen en een tanker. 
Door een hagel van dieptebommen weet de dappere 
onderzeeër te ontkomen en deze ontsnapping is een mirakel 
van geluk. 
De K 16, onder commando van luitenant ter zee Jarman, 
brengt een torpedojager tot zinken, doch wordt zelf ook 
vernietigd. 
Doorman hoort van dit alles en hij is trots op de mannen 
der Koninklijke Marine. Hij verheugt zich er over als hij 
verneemt, dat de O 19, onder aanvoering van luitenant ter 
zee Bach Kolling  
de 10de Januari twee Japanse vrachtschepen in de Golf 
van Siam tot zinken brengt. 
Hij betreurt het dat er zo weinig onderzeeërs beschikbaar 
zijn. Hij verbijt zich over het bijna volkomen gemis aan 
luchtverkenning. 
Hij verheugt zich, doch als hij zich buigt over de kaarten 
en hij overziet het „Abda”-gebied (Abda: de beginletters 
van Australian, British, Dutch en American) bestaande 
uit het eilandenrijk der Philip- pijnen, Malakka, 
Nederlands-Indië en het Oostelijk deel van Nieuw 
Guinea, dan trekken de rimpels zich diep in de bruine 
kop en weet hij te vechten tegen een hopeloze 

overmacht. 
Op drie hoekstenen rust de verdediging van het Abda-gebied: op Cavite, op Singapore en 

Java. 
Alle drie hoekstenen zijn ondergraven en wankelen. 
Hoe lang zal het duren eer zij ineenstorten? 
Karel Doorman weet het niet, doch de onrust en wanhoop vreten voort in zijn hart. 
 
Thuis is het leven in de woning van den schout-bij-nacht onrustig en ongeregeld geworden. Vader is zelden 
meer thuis en als hij thuis is hebben Isa en Theo weinig aan hem. Het werk heeft hem nu volkomen opgeëist 
en het werk gaat vóór. 
Hij heeft, terstond na het uitbreken van de oorlog in de Pacific, een waarschuwing gekregen van het 
commandement dat ook zijn woning in de Javastraat op een gevonden Japanse stafkaart rood-omlijnd is. 
Object voor bommenwerpers? 
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Het is de reden dat hij Isa en Theo naar boven stuurt de bergen in. In Patjet is een aardige bungalow, 
telefonisch verbonden met het huis in Soerabaia. Isa weigert eerst, doch Karel houdt aan. Hij wil het graag. 
Het geeft hem een rustiger gevoel. 
Isa en Theo gaan naar boven. 
Ze hopen allebei dat hij de Kerstavond met hen zal doorbrengen. Zou hij zich vrij kunnen maken? Zou hij 
binnen zijn? Hij komt binnen, die dag. Hij telefoneert met Isa en zegt dat ze direct met Theo naar beneden 
moet komen. Ze gaan het Kerstfeest vieren. 
Het wordt een heerlijke avond. Met lichtjes in een boom, met cadeautjes voor vader, voor moeder en voor 
Theo. De jongen is dolgelukkig dat zijn vader thuis is en hij kijkt hem bewonderend aan. Hij weet wat er aan 
de hand is. Hij spreekt er met zijn vriendjes over en 'ze zijn er van overtuigd dat de Hollanders het zullen 
winnen. Vroeger wonnen ze het toch óók altijd! 
Theo ziet vaak het schip van zijn vader liggen: de De Ruyter ziet er vreemd uit met de zonderlinge 
camouflagebalken er dwars overheen geschilderd. Het is net of het schip wegzinkt. Maar het zinkt niet en 
vader heeft gezegd dat het een prachtige camouflage is voor de Jappen en dus vindt Theo het ook prachtig. 
 
Theo is vól leven; vlak voor Kerstmis verdrinkt hij bijna als hij uit een Amerikaanse sloep valt.  
Een matroos brengt hem aan wal. De jongen is in het geheel niet geschrokken. Hij breekt, bij een klimpartij, 
zijn arm. Hij geeft geen kik. Het is een dapper kereltje en als de schout-bij-nacht de verhalen hoort, glimlacht 
hij. 
’t Zal wel een goeie Doorman worden. Maar hij hoopt dat Theo niet zo ondeugend zal worden als hijzelf... 
En hij wil dat Theo zijn best doet op school. Hij helpt hem met het oplossen van de sommen en Theo komt de 
jongens in de klas vèr voor. Hij vertelt het zijn vader. Die lacht eens, maar is in zijn hart trots. 
 
Als de telefoon ging in het huis op Pat jet rende Isa naar het toestel. Als het Karel was wist ze het al: direct 
beneden komen met Theo. De jongen reed in de auto, naast Astro den chauffeur gezeten naar de Oedjoeng, 
waar het schip van vader lag. Rakoep haalde Theo uit de auto en bracht hem aan boord. 
Dan kwamen de verhalen los: „Weet je pappie...” 
Eindeloze verhalen. 
En de schout-bij-nacht luisterde en luisterde. 
 
Begin Januari 1942 worden grote delen van de Oostkust van Malakka bezet. De opmars naar Singapore heeft 
voortgang in een razend tempo. De val is zeer aanstaande. Aan de Westkust van Borneo zijn verscheidene 
havens reeds in Japanse handen. Ook hier wordt de toestand catastrophaal. Nippon zet alles op alles, doch 
de geallieerden trachten met inzet van al het materieel te redden wat er te redden valt. Maar het gaat slecht 
en men heeft weinig geluk. 
Britse, Australische en Nederlandse oorlogsschepen convoyeren de schepen die naar Singapore varen en in 
het Oostelijk deel van de archipel waakt de Amerikaanse Asiatic Fleet. 
Men is van goede wil maar er ontbreekt te veel. 
En bovenal ontbreken de luchtjagers. 
Er is geen bescherming door vliegtuigen. 
Er zijn geen vliegtuigen voor ook maar enigszins voldoende berichtgeving aan de schepen der geallieerde 
vloot. 
Benoorden de archipel worden Davao en de Soeloe-eilanden bezet. Steeds Zuidelijker zakt de Japanse vloot. 
Iedere dag een nieuw kust- gedeelte. 
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Geallieerde vliegtuigen doen vanuit Tarakan, Tondano en Ambon hevige tegenaanvallen doch het heeft 
weinig effect en het aantal vliegtuigen is belachelijk klein. Een wonder dat er mannen zijn die de hopeloos 
kleine eskaders durven te vliegen. 
 

De Celebeszee is stikvol met Jappen schepen en de 
hemel bedekt met vliegtuigen uit Nippon. Tarakan, 
Noord-Celebes en Nieuw Guinea worden zwaar bestookt 
door den vijand. De toestand wordt zeer ernstig en er zal 
snel uitkomst moeten komen, wil men nog een kans 
behouden het Japanse oorlogsmonster te breidelen. 
 
Dan komen de Amerikanen in Soerabaia. Ze zijn 
ontzaglijk rijk in de ogen van de mannen van de 
Nederlandse vloot. Welke marineman kan zich de weelde 
van 25 dollar voor een taxirit je veroorloven, dat normaal 
één gulden kost? 
De Yankees komen als overwinnaars en ze vertellen aan 
ieder die het horen wil dat ze er zijn om de Hollanders te 
beschermen. Dat nemen de Hollandse marinemannen 
niet en er ontstaan hevige vechtpartijen in de cantine’s en 
de café’s. Er vallen slachtoffers aan beide zijden. 
De sfeer is verhit, Soerabaia is een smeltkroes geworden 
van nationaliteiten. De bevolking weet dat zij aan de rand 
van een vulkaan staat en men geeft zich over aan 
vergetelheid. Er is veel drank, er is veel voedsel. Men 
neemt het er nog éénmaal van. Morgen kan het einde al 
komen. 
Een Yankee, zwaar aangeschoten, loopt in een café naar 
een Hollandse vrouw, die met haar man, die het uniform 
draagt der Koninklijke Marine rustig zit te luisteren. De 
Yankee vraagt haar ten dans. Ze weigert. De man is te 
dronken. 
 
 

 
 
 
 
Hij vraagt haar opnieuw. 
Dan trekt hij haar van de stoel, zegt „come on baby” en geeft den man 100 dollar. Er ontstaat een hevig 
gevecht; twee partijen staan als leeuwen tegenover elkaar: Amerikanen en Nederlanders. Er vallen doden. 
Gevolg: passagier-verbod. De schrik zit er evenwel in en de gemoederen kalmeren. 

Karel Doorman in gezelschap van zijn 
echtgenote, een door den vlootvoogd 
C. E. L. Helfrich gehouden receptie 

bezoekend ten huize van den Marine- 
Commandant te Soerabaia 
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Na de eerste gezamenlijk gevoerde strijd verdwijnen als bij toverslag alle haat en nijd en volgt een volkomen 
verbroedering. De yankees en Nederlanders worden de beste kameraden; maar ze moeten niet zeggen dat ze 
de boel voor ons in Indië komen opredderen. 
Als de mannen elkaar op 10 Februari, na de strijd, weer in Tjilatjap ontmoeten wordt die verbroedering 
gedemonstreerd door deze uitspraak der yankees: „We are proud to fight under your admiral”. Woorden, die 
niet vergeten werden. 
 
In Batavia bevonden zich de mannen van de Britse marine. Hier was ook het hoofdkwartier gevestigd van den 
Generaal Wavell, in afwachting van de inrichting daarvan op Lembang. 
Tussen de Britse en Nederlandse militairen was de stemming uitstekend. Men wist dat er voor alle partijen 
slechts één gemeenschappelijk doel was. 
Schout-bij-nacht Doorman voer met zijn vloot uit, den vijand bestokend wanneer en waar hij de kans kreeg. Hij 
was echter zwaar gehandicapt door het gebrek aan vliegtuigen. Dit betekende dat hij slechts de beschikking 
had over een zeer onvolledige verkenning en dat hij bij de bomaanvallen op zijn schepen nauwelijks iets terug 
kon doen. 
Hij was aangewezen op de mitrailleurs der luchtdoelbatterijen.  
 
Maar de Japanse piloten zorgden er wel voor dat ze hoog genoeg bleven om buiten het bereik daarvan te 
blijven. 
Hij bracht zijn bezwaren naar voren, doch was te veel militair om niet te weten dat hij te gehoorzamen had aan 

de opperste leiding. 
Hij zou uitvaren als men hem dat 
opdroeg, ook al zou men van hem 
eisen dat hij door de hel voer. Hij wist 
dat hij weinig kans had er uit te 
komen. Hij wist ook dat hij hetzelfde 
risico liep als de mannen die mét hem 
voeren. 
 

 Overgave van het commando over 
Hr. Ms. kruiser „De Ruyter” door den 
Schout bij nacht G. W. Stoeve aan 

Karei Doorman 
 
Het was het bitter risico van de oorlog. 
Hij was niet bang; angst voor de dood 
bezat hij niet. Maar hij wist dat er 
hogere belangen op het spel stonden 
dan alleen zijn leven. 

Kort na het uitbreken van de oorlog in de Pacific spraken vice- admiraal Helfrich en schout-bij-nacht Doorman 
over de toe te passen tactiek bij een aanval op Java. Een aanval op dit eiland leek onvermijdelijk. 
Besloten werd in dat geval een poging te ondernemen de dan opererende Japanse landingsvloot tijdens de 
landing te vernietigen en dit met een eigen tactiek. Er werd uitgegaan van het standpunt dat de geallieerde 
vloot in de minderheid zou zijn en dat de vijandelijke landingsvloot door vliegtuigen beschermd zou worden. 
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Deze konden komen van veroverde vliegvelden en van vliegkampmoederschepen. Het was zeker dat er in 
geen enkel opzicht een evenwaardig aantal vliegtuigen tegenover de Japanse luchtmacht ingezet kon worden. 
Dit alles overwegende zou de enige mogelijkheid tot succes gelegen zijn in een nachtelijke actie. De landing 
zou vermoedelijk aan het einde van de nacht geschieden zodat de geallieerde vloot de kans kreeg zich 
gedurende een gehele nacht te verplaatsen. Dat zou een winstpunt betekenen. 
De actie zou ingezet worden van de binnenzijde uit. Men zou trachten de landingsplaats te benaderen en, zo 
dicht mogelijk de wal houdend, aangrijpen. Geen aanval dus van de zeezijde af, doch van de landzijde. 
Admiraal Helfrich dacht langdurig over dit plan, doch hij realiseerde zich dat de omstandigheden wel 
uitzonderlijk gunstig zouden moeten zijn om zulk een plan te doen slagen. 
 
Het Abda-gebied smeekte om hulp in de vorm van vliegtuigen. Er werd gedaan wat redelijkerwijze gedaan kón 
worden. Admiraal Furstner, minister van marine, maakte de zittingen mee van de Pacific War Council in 
Londen en hij drong er bij Winston Churchill op aan vliegtuigen af te staan voor de Pacific. 
Churchill beloofde te doen wat in het vermogen lag, doch hij vreesde dat de vliegtuigen niet op tijd zouden 
komen. 
Wat gemist kón worden ging naar de Pacific, doch het was te weinig. 
Het was een druppel op een gloeiende plaat. 
10 Januari landden de Jappen op Tarakan dat in vuur en vlammen opging. De volgende dag werd geland op 
de Noordoostpunt van Celebes. Balik Papan volgde, doch vóór de landing werd het vernietigd. 
 
Karel Doorman hoorde van de vernietigingen en hij begreep dat de toestand uiterst kritiek was. 
Op 20 Januari meldden verkenningsvliegtuigen dat grote Japanse convooien de ingang van Straat Makassar 
waren gepasseerd, met Zuidelijke bestemming. Japan bezat het volledig meesterschap ter zee. Iedere dag 
opnieuw kwamen versterkingen aan en een tegenactie was „ nog slechts met succes mogelijk geweest als de 
geallieerden een slag- vloot hadden kunnen inzetten. 
Maar er was geen slagvloot. 
 
Het parool was: tijd winnen. Ergens moest de opmars van den vijand toch gestuit kunnen worden. Ergens... 
maar waar? De afstanden waren ontzaglijk en overal was de vijand. Oppermachtig, reeds zeker van zijn 
overwinning. 
op 24 Januari werd het vliegveld Kendari op de Zuid-oost punt van Celebes bezet en dit was catastrophaal. 
Het betekende dat de zeeweg benoorden de kleine Soenda-eilanden, de kortste verbinding tussen Java en de 
Australische en Amerikaanse havens, onder vijandelijke controle kwam. Het betekende dat Soerabaia onder 
het bereik der Japanse bommenwerpers viel en het betekende dat Ambon, een belangrijk marine-steunpunt, 
ernstig bedreigd werd. 
Samenvattend zag de toestand er aan het einde van de maand Januari als volgt uit: 
Het schiereiland Malakka was geheel in vijandelijk bezit; Singapore beleefde zijn laatste dagen. Straat 
Malakka werd door de Japanse vloot beheerst en Sumatra bedreigd. De Westkust van Borneo was vrijwel 
geheel in Japanse handen. In West- en Oost-Borneo werkten de Japanners zich voorwaarts naar de kusten 
der Javazee en de landingen op Ambon en Boeton waren begonnen. Timor was reeds gebombardeerd. 
Het einde scheen zeer nabij. 
 
Begin Februari vond te Tjilatjap een bespreking plaats tussen de geallieerde bevelhebbers. Admiraal Hart 
stelde voor, op instigatie en na voortdurend aandringen van viceadmiraal Helfrich alle beschikbare kruisers en 
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jagers te verenigen in één groot eskader, te noemen „Combined Striking Force”, en deze vloot onder tactisch 
bevel te plaatsen van den Nederlandsen schout-bij-nacht Karel Doorman. Het -voorstel werd aangenomen. 
Dit betekende dat een Nederlandse vlootvoogd de leiding opgedragen kreeg over een eskader, samengesteld 
uit de schepen van vier naties. Het was een besluit van historische betekenis en het getuigde van het grote 
vertrouwen dat men stelde in de figuur van Karel Doorman. Het doel was: om èrgens een overmacht te 
kunnen inzetten. Ergens... ergens...! 
Er moést ingegrepen worden. 
De strategische leiding, de wijze hoe en waar Doorman zou moeten opereren bleef bij Abda-float, die zijn 
hoofdkwartier nabij Bandoeng had opgeslagen. 
 
Viceadmiraal Helfrich had Karel Doorman naar voren gebracht. Hij had er op gewezen dat Doorman de 
bekwaamste was. Dat hij over uiterst practische eigenschappen beschikte, dat hij snel reageerde, kortom, dat 
hij dè man was voor de functie van leider der Striking Force. 
Admiraal Helfrich was zeker van zijn keuze. Tevoren had hij Doorman gepolst. Hij vroeg hem op den man af: 
„Kun je het aan?” 
„Ja, ik kan het aan”. 
„Maar je weet wat er van afhangt?” 
„Dat weet ik”. 
 
Admiraal Helfrich wist wat hij deed. Hij wist dat niemand beter dan Doorman de tact bezat met de Britten, 
Amerikanen en Australische commandanten om te gaan. Hij wist dat Doorman zich nooit de kaas van zijn 
brood zou laten eten. En dus koos hij Doorman. 
De benoeming kwam af op 1 Februari. Schout-bij-nacht Doorman glimlachte toen het bevel hem werd 
opgedragen. Hij was vereerd met de opdracht. Voor zichzelf, maar ook voor zijn land. 
Hij ontveinsde zich de taak waarvoor hij gesteld werd niet. Hij wist wat er van hem verwacht werd en hij wist 
dat die taak een zeer ondankbare zou worden. Maar Karel Doorman haakte niet naar succes. Hij wist dat hij 
een eskader te leiden zou krijgen, bestaande uit de schepen van vier naties, die nimmer tezamen in 
eskaderverband geoefend hadden.  

 
Maar misschien zou er nog gelegenheid zijn om enkele malen samen te werken, aleer de grote slag geslagen 
werd. Misschien... hij hoopte het. 
Er was een Amerikaanse commandant die op hem toekwam en hem complimenteerde, gelijk alle anderen, 
maar hij voegde er aan toe, sprekend tot de aanwezige Nederlanders: 

 
„We are proud to fight under your admiral” 

 
en het waren woorden, die gevleugeld zouden worden. 
De installatie van Karel Doorman tot commandant van de Striking Force geschiedde door Admiraal Hart op 2 
Februari 1942. Die avond herinnerde Doorman zich het Adelborstenlied. 
Dezelfde admiraal Hart had aanvankelijk bezwaren gemaakt tegen de benoeming van den Nederlandsen 
commandant.  
Kwam de functie niet eerder toe aan de admiraals Glassford of Purnell? Beiden waren rear-admiral, doch in 
anciënniteit jonger dan Doorman. 
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„Doorman is de man” had viceadmiraal Helfrich gezegd en hij liet zich, koppig als hij was, niet van zijn stuk 
brengen. 
Hart gaf zich gewonnen. 
Toen streed viceadmiraal Helfrich voor het vlaggeschip. Dit moest Hr. Ms. De Ruyter zijn. Hart weigerde. Het 
was niet juist een lichte kruiser als de De Ruyter te kiezen als er een zware kruiser aanwezig was: de 
„Houston”. Viceadmiraal Helfrich liet zich wederom niet bepraten. En opnieuw zette hij zijn wil door. 
En zo werd schout-bij-nacht Doorman het tactisch bevel opgedragen van een vloot, bestaande uit schepen 
van vier landen en hij zou zijn vlag voeren op een Nederlands schip: op Hr. Ms. De Ruyter. 
Het was een triomf van het werk der Nederlandse Marine in de Pacific en een triomf van het werk van Karel 
Doorman. 
 
Op 3 Februari werd Soerabaia voor het eerst gebombardeerd. Huilend joegen de bommen naar beneden, 
schrik en wanhoop slaand in de harten van de Indonesiërs. 
Zij begrepen het niet: was dan de Kompenie niet meer in staat de Jappen van het eiland weg te houden. Was 
de Kompenie dan in gevaar? 
Daarna volgden de bombardementen van Java elkander in snelle regelmaat op. Zij waren voornamelijk gericht 
op de havens en vliegvelden. 
Er was een volstrekt tekort aan eigen vliegtuigen om de aanvallen af te slaan. 
 
Op de vierde Februari verzamelde de Striking Force zich in ’t geheim Zuidelijk van Madoera met het doel een 
poging te doen de bedreiging weg te nemen van de haven van Makassar. Het duurde niet lang of de vloot 
werd aangevallen door 3 groepen van 9 Japanse bommenwerpers, zwaar beschermd door jagers. Schout-bij-
nacht Doorman, aan boord van zijn vlaggeschip Hr. Ms. De Ruyter, gaf order een zo hoog mogelijke vaart te 
lopen om aan het dodelijk staal te ontkomen en de schepen verspreidden zich. De luchtvloot hechtte zich 
echter vast aan de geallieerde schepen, speciaal de kruisers Houston en Marblehead tot doel kiezend. De 
Houston kreeg een bomtreffer vlak voor de achterste geschuttoren, die totaal vernield werd.  
 
Aan Doorman werd geseind dat deze aanval 50 doden gekost had.  
Er brak brand uit op het achterschip, die nauwelijks te bedwingen was. Doorman aarzelde niet en zond het 
getroffen schip terug naar Tjilatjap voor reparatie. De Marblehead incasseerde 2 voltreffers en een near-miss. 
Het waren treffers van 400 kilogram. 80 Doden was de prijs. De stuurinrichting werd uit elkaar geslagen en er 
ontstonden ernstige lekken op verscheidene plaatsen in het schip. Het voer wanhopig in een kring rond, 
vanwege de stukgeslagen stuurinstallatie. 
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Schout-bij-nacht Doorman aanschouwde het drama. Met zijn 
kijker volgde hij de aanvallen op de Marblehead en hij wist dat 

het op de ondergang van de kruiser gemunt was. Hij zag de 
salvo’s bommen neerkomen... hij zag hoe het schip 
telkens opnieuw verdween achter tientallen ontzaglijke 
water-fonteinen die voor, achter en aan de zijkanten 
opspoten. Iedere keer vreesde hij dat het schip de 
genadeslag zou krijgen, dat het, als de schuimende 
fonteinen teruggevallen waren, gekapseisd zou zijn. 
Maar het was de tijd voor de Marblehead nog niet. Het 
schip bleef als door een wonder behouden. Het bleef 
gespaard ondanks de regen van bommen die de vijand 
deed neerdalen. 
Doorman begreep dat het zwaargehavende vaartuig zo 
spoedig mogelijk hersteld moest worden en ook de 
Marblehead zond hij naar Tjilatjap. 
 
 
De kruiser bereikte manoeuvrerend met de machines 
Tjilatjap. 
In Tjilatjap kwam de Marblehead binnen en het volk aan 
de wal aanschouwde de schade die de vijandelijke 
bommen hadden aangericht. Ze zagen daar zoiets voor 
het eerst. 
Alle logiezen waren deels verwoest, tanks opengescheurd, 
leidingen hingen krom en verbogen door en over elkaar. 
Een vuil, smerig schip, doordrenkt van olie, op 
verscheidene plaatsen zwartgeblakerd door het vuur. Het 

achterdek was deels opengerukt, de schoorstenen en dekhuizen waren geperforeerd door honderden 
kogelgaten. 
Het was een wonder dat dit schip nog had kunnen varen en de haven bereikte. Toen togen de werfarbeiders 
van het grote dok van Tjilatjap aan de slag om de kruiser weer zee- en gevechtsklaar te maken. 
Na de aanval op de Marblehead kozen de Japanse vliegtuigen het vlaggeschip van de Striking Force tot doel, 
en gedurende anderhalf uur liep het schip van schout-bij-nacht Doorman spitsroeden. 
De kruiser onderging 4 aanvallen, doch werd niet getroffen. Het uitvallen van de vuurleiding der 
luchtdoelbatterij was de enige schade die opgelopen werd. Gedurende die hevige aanval werd slechts 1 
vliegtuig naar beneden gehaald. Al neerstortend poogde het nog de Marblehead te rammen, doch eer het 
beneden was, werd het aan flarden geschoten. 
 
Toen Karel Doorman begreep dat zijn schip de volle aanval van de Japanse eskaders te verduren kreeg, was 
hij volkomen rustig. Hij wist dat hij een uitstekenden commandant bezat in overste Lacomblé en hij wist ook 
dat hij stuk voor stuk op de mensen aan boord kon rekenen. Voor de rest moest hij op zijn gesternte bouwen. 
De bemanning had het niet voorzien op de bommenregen. Om vijandelijk scheepsgeschut maalden zij later 
niet, doch deze eindeloze series bommen, die je zag loslaten, naar beneden zag komen jagen en dan, soms 



 

58 
 

op enkele tientallen meters van de flanken van het schip, zag neerkomen bezorgden menig lid van de 
equipage hartkloppingen. 
De kruiser deed alles om te ontkomen aan het moordende staal. Zodra een serie bommen omlaag kwam, 
rinkelde de telegraaf en werd de order gegeven: uiterst vermogen. De bommen kwamen neer met het 
bekende scherp-sissende geluid... men zag ze neerkomen in het water, gevolgd door enorme fonteinen, 
waarvan het schuim over de dekken spatte en de commandotorens bereikte. Hoog werd het schip opge-
worpen door de woedende kolking in het water, doch de spanning was weer voor enkele ogenblikken 
gebroken. 
Tot het volgend salvo naar beneden siste. 
 
In een der machinekamers van de De Ruyter is de officier M.S.D. Van Rijsbergen chef van de wacht. Boven 
dek is het vagevuur losgebarsten en voor een lief ding zou hij even boven willen kijken. Hier beneden voélt hij 
alleen als de bommen benauwend dichtbij in zee terechtkomen en het schip hoog opgetild wordt. Hij wil iets 
zién! Een korporaal bedient de wielen. Een olieman staat rustig bij de turbines en hij staat erbij alsof de hel 
daarbuiten hem niet aangaat. Een drietal andere olielieden is bezig aan andere werktuigen. 
Alles verloopt hier beneden normaal, ondanks de grote spanning waarin de mensen verkeren. 
De De Ruyter loopt uiterst vermogen en het is ondragelijk heet in het benedenschip. Opnieuw horen ze een 
vaag gegier. Nieuwe salvo’s bommen komen blijkbaar neer. De kruiser deint en steigert, maar is blijkbaar nóg 
niet getroffen. Korporaal Koster, een welgedane kerel, slikt even wat weg, doch doet alsof hij aan geheel 
andere dingen denkt. Hij loopt op zijn chef toe en merkt op: „Nou meneer, ik geloof dat U nou ook een tikkie 
wit om Uw neus wordt, of vergis ik me?” Dan gaat korporaal Koster weer weg. 
 
De kruiser rent door de bommenregen heen, maar de schaduw van de dood is zeer dicht over het vlaggeschip 
van de Striking Force gevallen. Elk moment kan een voltreffer het schip van schout-bij-nacht Doorman treffen. 
Het vaart nu met de dood op de hielen. 
Gierend jaagt het staal naar beneden. Opnieuw een serie die slechts op enkele meters afstand van stuurboord 
neerkomt. Zwaar helt de De Ruyter over, kraakt en kermt. Richt zich weer op en vliegt voort door schuim en 
opgezweept water. 
Rakelings zijn de bommen langs de flanken gegaan. Het had geen meter dichterbij moeten zijn. 
In de machinekamer staat Van Rijsbergen. Hij staat er in een regen van kalk en stof, van verfbladders en 
poeder, dat naar beneden gekomen is van de zoldering der machinekamer en van de wanden. 
En temidden van een haast ondragelijke spanning, temidden van de donder der uiterst vermogen lopende 
machine, in deze dramatische ogenblikken, roept een olieman tegen een maat: „Hei daar, jij, ruim dat 
gevalletje eens even netjes op!” 
De ander veegt het weg. 
De machinekamer van Hr. Ms. De Ruyter moet er netjes uitzien, ook al jaagt de dood met het schip mee. 
Ergens bij de turbines zit een inlandse stoker. Hij ziet grauw van angst. Van de granaten die op het schip 
werden afgevuurd trok hij zich niets aan. 

 
De bommen hóórt hij echter aan komen gieren. Je kunt ze zién! Hij ligt voorovergebogen en zijn dunne, van 
ontzetting dungetrokken lippen prevelen een gebed. 
Hij bidt tot zijn God. 
Hij vraagt uitkomst. Hij wil nog niet dood. Hij wil terug, naar de wal, terug uit de hel. Hij komt terug. 
Doorman had zijn conclusies getrokken uit deze aanvallen. Hij wist wat de Striking Force te wachten stond. 
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Hij bracht rapport uit aan de wal en vroeg om vliegtuig-bescherming. Men kon ze niet geven. 
Op 9 Februari landde de vijand op het eiland Singapore en op Makassar. Ook Bandjermassin op Zuid-Borneo 
werd bezet. Dat betekende dat de Jappen thans in staat waren aan de kust van de Javazee vliegvelden 
gereed te maken voor hun aanvallen. 
Diezelfde dag kwamen in Tjilatjap bijeen Admiraal Hart en schout-bij- nacht Doorman ten einde de uiterst 
benauwende toestand onder het oog te zien en een plan te beramen, dat enige kans op succes zou hebben. 
In de marineleiding komen grote veranderingen. De regering der Verenigde Staten roept admiraal Hart op 
diens verzoek wegens ziekte terug en op 14 Februari gaat het strategisch bevel over de geallieerde 
strijdkrachten in het Abda-gebied over op den Nederlandsen commandant der zeemacht: viceadmiraal 
Helfrich. 
Een lang gekoesterde wens der Nederlandse marine gaat eindelijk, zij het heel laat, in vervulling. De man die 
30 jaar van zijn leven studie gemaakt heeft van de Indische wateren en de mogelijkheden van de verdediging 
van Indië, krijgt de leiding. 
Twee Nederlanders is de leiding opgedragen van de strijd in de Pacific: Helfrich aan de wal, Doorman op zee. 
Op 13 Februari landen de Jappen op Banka, Palembang wordt dodelijk bedreigd. De Japanse aasgieren 
ruiken de olie en zij zullen de olie hebben, koste wat kost. Het verlies van Palembang betekent echter voor de 
geallieerden het einde van de locale olievoorziening en het verlies van een uitstekend vliegveld. 
Palembang moet behouden blijven. 
Er wordt besloten de Striking Force in te zetten voor een gewaagde aanval. De vloot wordt opgeroepen uit de 
Indische Oceaan, en schout-bij-nacht Doorman deelt zijn commandanten mede, dat men een offensief zal 
gaan ontketenen. Door hem zijn tijdens een kort bezoek per vliegtuig van Batavia de hoofdlijnen van dit plan 
besproken. De commandanten vragen bijzonderheden; ze willen de details vernemen. Maar er zijn geen 
details. Het parool is de simpelheid zelve: de vijand moet vernietigd worden. Meer niet.  
De commandanten begrijpen dat er hoog spel wordt gespeeld.    
 
Dat weet de eskadercommandant ook.  
 
Doorman telt zijn schepen. Hij bezit er vijf van behoorlijk kaliber: de De Ruyter, Java en Tromp als Hollandse 
kruisers en de Britse kruiser Exeter; benevens de Australische kruiser Hobart. Voorts de torpedojagers Van 
Ghent, Banckert, Kortenaer, Witte de With, Piet Hein en zes Amerikaansche jagers. De laatste zijn oude 
schepen, maar ze hebben een uitstekend artilleristisch vermogen. „Fourstackers” is hun bijnaam en ze 
vormen het antieke deel van de Striking Force. In de nacht van 14 op 15 Februari jaagt de Striking Force om 
de Noord. Bij dag- worden moet zij benoorden de Gaspar-straten zijn, tussen Banka en Billiton. Doorman 
verwacht vliegtuigen, doch ze komen nog niet opdagen. 
De Gaspar-straten zijn uiterst gevaarlijk: ze zijn bezaaid met riffen en er trekt een allerberoerdst 
dwarsovergaand tij door; er zijn geen bakens meer, er is geen enkele vorm van kustverlichting. Een doolhof 
van moeilijk bevaarbare krikkemikken. 
Doorman is geen seconde van de gevechtstoren van zijn schip af. Hij weet dat hij vóór dag-worden de nauwe 
straten uit moet zijn, wil hij niet de kans lopen door Japanse eskaders bommenwerpers   opgewacht te 
worden, die een prachtig doel zouden hebben in ’t nauwe vaarwater. Maar het is nu nog nacht. Het is slecht 
weer en roetdonker. Tropische regenbuien jagen over de schepen heen en maken het navigeren extra 
moeilijk.  
 
Iedereen is op zijn alarmpost. 
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De commandanten varen op gegist bestek, en ze vloeken op de gribus waarin de eskader-commandant hen 
ditmaal gevoerd heeft. Zullen ze er nog ooit heelhuids uitkomen ? Bliksemstralen verlichten de omgeving af en 
toe en in die ogenblikken kan men iets zien: een hoge 
zee. De wind giert over de schepen, jaagt het schuim 
over de boeg. 
Wat zal de komende morgen brengen? 
Doorman loopt heen en weer op de gevechtstoren. Af 
en toe verdwijnt hij in de kaartenkamer en maakt een 
praatje met de liaison-officieren Kolb en Jackson.  
 
 
Het water druipt uit z’n regenjas. 
Hr. Ms. kruiser De Ruyter, vlaggeschip der Striking 
Force, zoekt de weg door de nacht. 
Rondom weet men den vijand. 
Door een zware, wild-opgezweepte zee jaagt het 
eskader voorwaarts. Van de bruggen der schepen 
druipt het water neer. Drijfnat staan de mannen op 
hun alarmposten, scherp uitziend naar den vijand, die 
zij nabij veronderstellen. 
Herhaaldelijk flitsen de bliksemstralen door het zwerk, 
even de schepen in helder licht zettend. Op hetzelfde 
moment turen talloze ogenparen van elk schip van de 
Striking Force de nacht in. 
Maar het blijft rustig. Er is geen Japanse vloot in de 
nabijheid. In de wachthutten dringen de matrozen om 
de electrische comfoortjes en slurpen, als er even 
gelegenheid is, hun mok koffie. Ze zijn doorweekt van 
het water en moe van de voortdurende spanning. 
De nacht gaat voort en het weer wordt er niet beter 
op. Schout-bij- nacht Doorman staat op de 
gevechtstoren en probeert de omgeving te 
verkennen. Hopeloze taak onder deze 
omstandigheden. Door de kluisgaten en langs de 
boorden stort het water zich woedend over het dek. Het golft voort, doch wordt in zijn vaart gebroken door 
kettingstoppers en waterkering. De voorste toren, het zevende kanon en de brug krijgen de volle laag. 
 
Het is hier uiterst gevaarlijk vaarwater en de eskadercommandant vraagt zich af of de gehele vloot er 
doorheen zal komen. Er is één schip dat door het noodlot achterhaald wordt: Hr. Ms. torpedojager Van Ghent. 
Het schip loopt boven op een rif en slaat wrak. Op het ogenblik van de stranding staan de stokers al met hun 
knieën in het water. De kiel is opengescheurd als een comestiblesblikje. 
Doorman neemt terstond zijn besluit: het schip wordt opgegeven en het volk zal overgaan op de Banckert, die 
uit de formatie genomen wordt. Later wordt het wrak van de Van Ghent in brand gestoken. Hoog laaien de 
vlammen tegen de stormhemel op. 
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Dan gloort de ochtend van de 15e Februari. 
Doorman blijft op de commandotoren. Hij staat naast overste Lacomblé en wisselt af en toe een opmerking 
met hem of met zijn Chef Staf, overste De Gelder. 
Doorman is volmaakt rustig, hoewel hij weet dat er veel op het spel staat. Hij weet precies dat de gehele 
Striking Force op het spel staat en dat er geen reserves zijn. 
De jagers zoeken hun voorgeschreven posten op in het scherm dat voor de kruisers uitgaat. Tactisch 
zigzaggend in verband met het zeer waarschijnlijke onderzeebootgevaar vangt de tocht om Banka aan. Het 
wordt 8 uur... 9 uur... 
De zee is hoog, maar de storm neemt af. 
Op de commandotorens van elk schip der Striking Force priemen ogen door kijkers. De zee en de hemel 
staan onder een controle, die geen fractie van een seconde verslapt. 
Het is half tien als het eerste Japanse verkenningsvliegtuig gesignaleerd wordt. Doorman weet dat het 
eskader ontdekt is en hij vervloekt zijn onmacht om het toestel, dat tegen de hemel zal blijven hangen, door 
eigen vliegtuigen te laten verjagen. Even later verschijnen er meer verkenners en zij blijven rustig kleven aan 
het hemel-plafond, rustig en ongehinderd. Weliswaar jagen de granaten van het afweervuur der Striking Force 
omhoog, doch de Jappen-vliegtuigen zorgen dat ze boven de 6000 meter blijven, onbereikbaar voor het 
geschut. 
Schout-bij-nacht Doorman realiseerde zich dat op dit ogenblik de positie van zijn smaldeel bekend was en hij 
begreep dat er wild op los geslagen zou worden.  
Om half 11 naderden de eerste formaties bommenwerpers van den vijand. Terstond gevolgd door andere 
formaties. Er werd gevlogen in groepen van negen machines. De eskadercommandant seinde aan zijn 
schepen: „verspreiden” en toen ving het drama aan. De vijand wierp de bommen af in patroon, dat wil zeggen: 
het voorste toestel berekende het doel, wierp af en op het zelfde ogenblik lieten ook de andere toestellen hun 
bommenlast vallen. En steeds doken aan de horizon nieuwe eskaders op. De schepen werden gehuld in 
ringen van waterfonteinen. Hoog spoot het water op, de dekken der schepen overspoelend. Gierend kwamen 
de bommen omlaag, soms op grote afstand van de kruisers en jagers, soms zo dicht bij dat het schip, waarop 
gericht werd, schuin weggedrukt werd in zee. 
Het afweervuur van de Striking Force wierp een reusachtig aantal granaten weg, doch de vliegtuigen bleven te 
hoog en men had geen geluk. 
Om 1 uur ’s middags gaf schout-bij-nacht Doorman bevel terug te stomen naar de Javazee, ervan overtuigd, 
dat hij machteloos stond tegen deze overmacht van vliegtuigen. Hij wist dat het zinloos was de sweep om 
Banka verder uit te voeren. Het kostte hem moeite het commando te geven, maar er was geen andere kans. 
Hij verbeet zijn razernij dat hij niet in staat was zelf vliegtuigen in de strijd te werpen. En hij wist dat, mocht ook 
de Japanse vloot komen, de Striking Force voor een hopeloze taak zou staan. 
 
Het volk aan boord hoopte dat er een einde aan ’t moordend bombardement zou komen. Er waren er die 
onverschillig bleven onder dit eindeloos afwerpen van salvo’s bommen, doch anderen voelden dat hun 
zenuwen op zware proef gesteld werden. Men was niet bang, doch dit lijdzaam afwachten op het ogenblik dat 
een der bommen zou treffen was niet uit te houden. 
En steeds kwamen nieuwe eskaders opzetten aan de horizon en steeds opnieuw huilden de bommen omlaag. 
Door een woud van waterfonteinen joeg het eskader voorwaarts, terug naar de Javazee. 
De dood joeg mee. 
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Dit bombardement duurde onafgebroken tot zonsondergang. Een dodenrit die negen uren duurde. Negen 
uren achtereen poogde de Japanse luchtmacht de Striking Force te vernietigen, doch waarschijnlijk ten 
gevolge van het op te grote hoogte afwerpen der bommen bleven de schepen gespaard. 
Het was een machtig wonder. 
De voorzienigheid wilde blijkbaar dus niet dat reeds nu het einde 
geschreven werd van de dappere kleine vloot, die de hopeloze strijd 
waagde te strijden tegen den overmachtigen tegenstander. 
 
De dodenrit werd een nachtmerrie voor het volk op de schepen 
„Bomb- alley” noemden de Britten en Amerikanen deze tocht. Zo 
rende de vloot terug, zigzaggend, op uiterst vermogen lopend als de 
bommen neersuisden, zwaar in de bocht overhellend als zij het 
moordend staal ontweek. 
Bij zonsondergang werd het wrak van de Van Ghent gepasseerd. 
De vlammen laaiden er nog uit, wat niet belette dat de Jappen er hun 
bommen op richtten... 
 
 
 
 
Karel Doorman was gedurende alle uren van de dodenrit niet van de 
brug. Hij onderging de sensatie van „Bomb-alley” en hij was alleen 
maar verwonderd dat geen der schepen getroffen werd. Het was 
méér geluk dan men had mogen verwachten. 
Hij merkte dat de commandanten van zijn schepen de orders perfect opvolgden. Aan het ontwijken der 
neerkomende salvo’s ontbrak niets. Hij zag hoe het gezamenlijke afweervuur van alle schepen zich steeds 
opnieuw richtte op het eskader dat een bepaald schip uitkoos.  
Op elk schip werd met de sextant de hoogte berekend van dat eskader. De koers der vliegtuigen was bekend, 
de snelheid eveneens. Dan kwamen de bommen los... en op datzelfde ogenblik werd een grote koers-
verandering gemaakt. 
De bommen kwamen huilend omlaag en direct volgde het commando: „roer midscheeps” om het knijpraken 
van het roer in uiterste stand te voorkomen. Doorman zag de bossen en fonteinen en geysers, die de schepen 
omringden. Hij hoorde de bommen, hij luisterde naar het steeds opnieuw kraken en blaffen van het 
afweervuur. 
Hij voelde de spanning, de emotie van alle mensen op alle schepen in zijn hart en hij hoopte vurig dat hij zijn 
vloot uit dit spel met de dood zou weten te redden. 
Maar hij voelde zich lamgeslagen door het gemis aan vliegtuigen. Hij keek over, de dekken van zijn schip, het 
goede schip De Ruyter. Nog was het niet getroffen. Nog voer het, trillend en vibrerend door de enorme 
snelheid waarmee het door de zee rende. 
Hoe lang nog? 
Op Hr. Ms. Java was de spanning gelijk aan die op de andere schepen. De Java was een merkwaardig schip. 
Het was een dier schepen waarop de bemanning zich tezamen een grote familie voelde. Dit was mogelijk 
gemaakt door de voortreffelijke leiding van commandant en officieren. Hr. Ms. Java was een apart schip. Het 

Luitenant ter zee 1ste klasse Jhr. A. 
van Geen, de vermaarde officier van 
artillerie van Hr. Ms. „Java” 
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 had zeer speciale eigenschappen. Een ervan was dat het in artilleristisch opzicht de primus inter paris was 
van de Nederlandse vloot.  
Dank zij de buitengewone wijze waarop Jonkheer Van Geen, de artillerie-officier, zijn mensen geleerd had te 
schieten. Niet voor niets werd de Java door het volk op de vloot genoemd „het schip van mijnheer Van Geen”. 
Hierin lag de grootste lof voor een officier. 
 
De mannen van de Java waren niet bang, doch zij verkeerden in grote spanning. Ook hier werd alles in het 
werk gesteld te ontkomen aan her neerdonderend staal van den vijand. Ook hier werd de magische formule 
aangehouden: koers houden tot een formatie, die het op de Java begrepen had, de plaats bereikt had waar de 
bommen afgeworpen werden. Hiervoor was een bepaalde hoek ten opzichte van de horizon opgegeven.  
Dan plotseling 90 graden koers veranderen en die koers gedurende 1 minuut volhouden. Daarna weer 
terugkeren op de oude koers. Het was zo simpel, zo eenvoudig. 
 
Aanwezig op deze historische zitting zijn: (staande) Luit, ter zee 1ste klasse von Freytag Drabbe (K.M.). 
Vervolgens van links naar recht: Capt. Wagner (U.S.N.) (nog niet aanwezig), Kol. Kengen (K.N.I.L.), Luit.-Kol. 
Mantel (K.N.I.L), Lt.-Gen. Ter Poorten (K.N.I.L.), Rear Adm. Purnell (U.S.N.), Adm. Hart (U.S.N.), Vice-Adm. 
Helfrich (K.M.), Vice-Adm. Sir Geoffrey Layton (R.N.), R.Adm. Palliser (R.N., onzichtbaar), Kapt, ter zee van 
Staveren (K.M.), Air-Marshall Sir Charles Burnett (R.A.A.F.), Air Commodore Hewitt (N.Z.A.F.), Maj.-Gen. 
Brereton (U.S. Army), Lieut.-Gen. Brett (U.S. Army), Gen. Wavell (Army), Lt.-Gen. Pownall (Army), Maj.-Gen. 
Playfair (Army), Group Capt. Darvall (R.A.F.) 

 
 
De eerste vergadering van 
ABDACOM, gehouden op 
10 Januari 1942 te 16.00 
uur ten huize van den 
Commandant Zeemacht te 
Batavia 
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Tè simpel, tè eenvoudig, om er geloof aan te hechten. 
Niemand had er eigenlijk aan geloofd, toen de formule opgegeven werd. Het zou wel theorie zijn, die in de 
praktijk nul op het request zou opleveren. 
Maar de formule werkte! 
De laatste fase van de formule was: rustig afwachten tot de bommen beneden waren. Ze kwamen beneden en 
ze raakten de Java niet. Ook haar tijd was het nog niet. 
 
Twee officieren, ieder met een sextant, staan op de brug de hoogte te meten van de aankomende vliegtuigen. 
Hun stemmen klinken scherp op tussen het afweervuur: „50 graden... 60 graden... 65 graden... 71 graden... 72 
graden...” en dan: 
„Stuurboord aan boord... en berg je...!” 
In de batterij kruipen de mannen in de schilden der kanonnen. Anderen werpen zich plat op het dek. Met 
zwaar gekletter komen de bommen in het water terecht. Geysers en fonteinen verrijzen. Het is een fantastisch 
schouwspel en men vaart in een ring van opschuimend water. 
Maar het salvo heeft gemist. 
Het was 100 meter aan bakboord mis! 
De Java jaagt voort, loopt op uiterst vermogen. 
Een oud schip, een schip met vele mankementen en een machine, die hopeloos verouderd is. 
Maar ze loopt! 
Die brakke machine zag kans in „Bomb-alley” haar proeftochtsnelheid van 31 mijl te halen. En ze hield die 
snelheid, dank zij het bekwame werk van de bemanning in de machinekamer. 
 
De Java kwam, tegelijk met de andere schepen van de Striking Force, ongedeerd uit de doden-rit te 
voorschijn. Doch toen het laatste Japanse eskader afzwenkte, lag het dek bezaaid met scherven van 
bommen. De verf was overal stukgeslagen, maar de formule had haar triomf bewezen. 
Er werd geseind van schip tot schip en ieder sein vertelde dat het aan boord O.K. was. Iedereen had zich 
prachtig gehouden en de schepen waren behouden gebleven. Dat was méér dan men had mogen 
verwachten. 
Aan boord van Hr. Ms. Java begaf zich de chef d’equipage, opper- schipper Van Warmerdam, naar den 1sten 
officier om dien namens de gehele bemanning te verzoeken den commandant te willen bedanken voor de 
meesterlijke wijze waarop hij de bommen had weten te ontwijken. De commandant gaf daarna een 
bekendmaking uit waarin hij de bemanning dankte voor de koelbloedige wijze waarop ze dat alles ondergaan 
had. 
Er heerste op dat schip een geest, zoals wellicht nergens anders op de vloot, op de gehele Striking Force. 
Het was een bijzonder schip, dat schip van Mijnheer Van Geen. 
Die avond kwam de vloot thuis. Het volk op de schepen was verdoofd van het urenlang donderen van het 
geschut, het was dodelijk vermoeid door de inspanning en het gebrek aan slaap. 
Maar de schepen waren behouden. 
Voor hoe lang? 
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Half Januari. De Striking Force moet oefenen. Er is een ernstig verschil in de gevechtsvoorschriften, er zijn 
legio moeilijkheden in het onderlinge seinsysteem en het blijkt, dat alleen eenvoudige manoeuvres mogelijk 
zijn. 
Helfrich en Doorman willen zoveel mogelijk in groot verband laten oefenen, doch steeds opnieuw moeten 
schepen beschikbaar gesteld worden voor de convooien. En van de weinige vliegboten die beschikbaar zijn, 
worden er nog af genomen voor convooibescherming. 
Dit alles dreigt fataal te worden. 
De mannen van de Marine Luchtvaartdienst vallen er bij neer. Letterlijk. Ze zijn 15 en 18 uur aaneen in touw 
en er is geen kans dat ze tot rust komen. Drie machines verongelukken bij nachtlandingen uitsluitend 
tengevolge van oververmoeidheid der bemanningen... 
Doorman wéét het. Hij verneemt alle bijzonderheden en hij staat er machteloos tegenover. Ook viceadmiraal 
Helfrich weet wat er gebeurt. Maar ook hij kan de toestand niet keren. 

Karel Doorman is van één ding overtuigd: van de betrouwbaarheid van hen waarmee hij moet werken. Daar is 
de commandant van zijn vlaggeschip: overste Lacomblé. Het is een publiek geheim op de vloot dat deze 
officier iemand is die door het ongeluk achtervolgd wordt. Hij is een pechvogel. In het leven zat het hem tegen. 
In zijn carrière had hij weinig geluk. Hij had de reputatie een gezel van het noodlot te zijn. Toen overste 
Lacomblé werd aangewezen tot commandant van Hr. Ms. kruiser De Ruyter, was de schout-bij-nacht door die 
keuze weinig gesticht. Hij had liever een anderen commandant gezien op de brug van het vlaggeschip. 
En het volk dacht er evenzo over. 
Maar twee weken later zei Doorman tegen schout-bij-nacht Van der Kun, zijn vriend, dat hij het met „Lakkie”, 
zijn nieuwen commandant, best getroffen had. 
Zo zei hij het: 

 
„Van der Kun, met Lakkie klaar ik het; hij is een luizige commandant”. Overste De Gelder, de Chef Staf aan 
boord van de De Ruyter, was een man van bijzondere kwaliteiten en zo werd het den eskadercommandant 
mogelijk gemaakt alles uit zijn eskader te halen. Het volk voelde dat het een goeden commandant bezat aan 
overste Lacomblé. Van het ogenblik af dat hij aan boord trad, in December, had hij het pleit gewonnen. Hij 
was een beminnelijk mens, die kans zag een sfeer van vertrouwen om zich te scheppen. Hij was inderdaad: 
naast God de schipper van dat schip. 
Hij bleek ineens over eigenschappen te beschikken, die men niet bij hem verwacht had: bij de bomaanvallen 
bewaarde hij het schip op zeer kundige wijze en hij had een aparte feeling voor het moment dat de bommen 
afgeworpen werden. Aan hem is het niet in de laatste plaats te danken, dat van de honderden bommen die in 
de paar dramatische maanden op Hr. Ms. kruiser De Ruyter neersuisden, er niet één doel trof. 
Hij was een uitstekend officier. 
In momenten van grote spanning, terwijl de bommen van den vijand neergierden, gaf hij persoonlijk zijn 
bevelen door naar de machinekamer. En hij deed dat rustig, beheerst en met een gemoedelijkheid die 
aanstekelijk werkte op de mannen die in het benedenschip hun arbeid verrichtten. 
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In Soerabaia nam de ontwrichting der werkzaamheden eind Januari, begin Februari ernstige afmetingen aan. 
Het bleek dat de Indonesiërs niet bestand waren tegen de morele druk der bombardementen. Zij bleven weg. 
De vemen werden verlaten en lagen vrijwel stil. Hetzelfde geschiedde met de Droogdok Maatschappij. Het 
werd nodig dat vele schepen door personeel van de marine gelost werden. Langzamerhand werd het 
havenbedrijf stilgelegd. Tjilatjap verstouwde wat het verstouwen kon, doch was niet in staat de plaats van 
Soerabaia te vervullen. 

Als de vloot binnenvoer zag het volk, dat op de kade samendromde om de mannen te verwelkomen, soms 
den schout-bij-nacht. Men poogde de gedachten van de bruine kop af te lezen, doch het was een ondoor-
grondelijk masker. 
Hij liet raden wat er in hem omging. 
Doorman was in die dagen meer en meer in zichzelf gekeerd. Hij was kortaf. Vervuld van gedachten. Het ging 
hem niet naar de zin. Hij wrokte over zijn onmacht. 

Op zee deed Karel Doorman zich echter gelden. Daar was hij de spil waar omheen alle werkzaamheden van 
het eskader draaiden. 
„Glashard is de Bult”, zei het volk op de De Ruyter van hem. 
Hij was „glashard”. 

Op een hondenwacht werd een vijandelijk vliegtuig verkend. Dit was een ernstig feit, aangezien men op dat 
ogenblik een vliegkampschip verwachtte. Op de brug stond Karel Doorman. Naast hem commandant 
Lacomblé en Chef Staf De Gelder. 
Commandant Lacomblé informeerde hoeveel tijd er nog beschikbaar was aleer het vliegtuig hen bereikt zou 
hebben. 
Het werd geschat op ongeveer 10 minuten. 
Schout-bij-nacht Doorman draaide zich om en zei: 
„Dan heb ik dus nog genoeg tijd om een kopje koffie te drinken in de kajuit”. 
En hij ging heen. 
10 Minuten later kwam hij op de brug terug. 

 
Er was een dag dat de uitkijk van de De Ruyter een Amerikaans schip aan de kim verkende. De order luidde 
dat een dergelijk schip zich terstond moest identificeren. 
Er kwam geen sein van den Yankee. 
Schout-bij-nacht Doorman liet seinen „What ship...? What nationality...?” 
De Amerikaan deed alsof zijn neus bloedde en voer door. Waarschijnlijk achtte men het aan boord een 
overbodige moeite op het sein te antwoorden. 
Nog eenmaal liet Doorman waarschuwen. 
En er kwam geen antwoord. 
Er verscheen een harde trek op het gezicht van Karel Doorman. Hij wenste dat zijn schepen hem 
antwoordden. Als ze dit niet deden zou hij hen dwingen. 
Hij gaf order terstond een schot voor de boeg van den Yankee te geven. 
De officieren op de brug van de De Ruyter zagen elkaar aan. Enkelen mompelden: „Maar het is een 
Amerikaan!” 
Uit de voorbatterij werd vuur gegeven. Het was bedoeld als schot voor de boeg, doch door de vrij hoge zee 
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die er stond, joeg de granaat tussen schoorsteen en achtermast van het Amerikaanse oorlogsschip door. 
Drie seconden later seinde de Yankee naam en nationaliteit door. Karel Doorman glimlachte cynisch toen hij 
het vlaggesein gadesloeg. Hij wendde zich tot den sergeant-seiner die naast hem stond en zei: „Wel sergeant, 
het lijkt wel of die Amerikaan seint...” 
Toen verdween hij in de kaartenkamer en maakte er verder geen woord over vuil. 

Hr. Ms. kruiser De Ruyter werd niet getroffen in de maand Januari van dat rampjaar, hoewel het menigmaal 
nauwelijks een haar scheelde. Hoe vaak werd er niet alarm gegeven! Hoe vaak werden de luiken niet 
gesloten, de waterdichte deuren afgegrendeld. Dan renden allen, behalve zij die de wacht hadden, naar de 
alarmposten en werd ieder ander werk stopgezet. De vaart van het schip werd gesteld van kruisvaart op 
hoofdvaart, het hekwerk werd geklapt teneinde het geschut, indien noodzakelijk, vrij baan te geven. 
Karel Doorman liet zijn oog dwalen over de voorbereidingen. Er ontging hem niet veel in die momenten. Hij 
zag de brede schuimkuif voor het schip, waar de boeg het water spleet. Hij zag de geschuttorens draaien, hij 
zag de mannen bij de dieptebommen gereed staan, hij zag het ploeteren van de herstellingsbrigade, die met 
balken en palen kwam aanslepen, teneinde in geval van nood, materiaal bij de hand te hebben. 
Actie... actie... actie... 
Actie ook in de machinekamer. Het Hoofd Machinekamer stond rustig bij zijn „kar”. Iedere ketel werd 
gecontroleerd of het aantal branders functionneerde. De vlampijpen stonden roodgloeiend en de temperatuur 
in het inwendige van de kruiser nam voelbaar toe. De stokers smeten hun kieltjes uit, stonden naakt voor de 
turbines. Met een doekje om de haren gebonden, voor het zweet dat voortdurend bij hen neerstroomde. 
Indonesiërs en blanken werkten naast elkaar. 
Er werd zwaar gekankerd op den vijand, die al deze ellende veroorzaakte. Maar er werd gepeesd en het schip 
liep de voorgeschreven snelheid. 

Aan dek vibreerden zachtjes de platen. 
En hoog boven de dekken woei de vlag uit van den eskadercommandant: schout-bij-nacht Karel Doorman. 
Drie kleuren: rood, wit en blauw met twee helderwitte sterren. 
Die vlag was een baken voor elk schip van de Striking Force. Men vertrouwde er op. Dan kwamen de 
vliegtuigen overscheren. Bommen gierden naar omlaag. De De Ruyter liep maximum snelheid. Dat 
betekende, dat de vaart van het schip van kruisvaart opgevoerd werd tot uiterst vermogen en het betekende, 
dat dit in een zo kort mogelijke tijd moest plaatsvinden. Het machinekamer-personeel deed een nieuwe 
ervaring op. Konden de machines van de kruiser dit verwerken, deze enorme toename van druk in slechts 
enkele ogenblikken? 

Tijdens de eerste aanvallen die het vlaggeschip te verduren kreeg, had het 25 minuten nodig om tot uiterst 
vermogen te komen. Daarna kneep men de tijd. Hte werd 10 minuten... 8 minuten... het werd 3 minuten... en 
tenslotte klaarde de machinekamer het om uiterst vermogen te geven in 30 seconden. 
In één halve minuut! De mannen van de machinekamer waren trots op hun „kar”. Zij werkte prachtig mee, 
nooit saboteerde zij. Soepel en snel gaf zij zich over aan de wil van de mannen die haar bedienden. Aan haar 
zou het niet liggen als een der afgeworpen salvo’s doel trof. 

Het was de triomf van ketels en turbines. 
Je kon er mee doen wat je wilde, zeiden ze in de machinekamer tegen elkaar. Kokend heet was het beneden. 

Het was in die kritieke ogenblikken ook heet in de radiohut. Ondragelijk heet. De telegrafisten werkten 
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koortsachtig, en ze deden het in hun onderbroekje. Verder hadden ze niets aan. Alleen een handdoek in de 
hals om het zweet op te vangen. 
Ze werkten in ploegen van vier. Vier mannen behandelden de knoppen, spoelen en schakelaars. Vier mannen 
luisterden en draaiden en seinden. Het waren de mannen wier oor te luisteren lag over de mateloze wijdheid 
van de archipel. Ze vernamen berichten over vliegtuigen die neergeschoten waren. Ze hoorden de omroepers 
van stations, die uitvielen en afscheid namen. 
Ze hoorden den laatsten Nederlandsen radio-man op het laatste stukje vrij gebied van Sumatra vaarwel 
zeggen: „Wij vernietigen de toestellen en het gebouw... en trekken de wildernis in”. 
Ze hoorden schepen seinen, die inlichtingen vroegen. En de dag daarna gaven ze keer op keer de roepnaam 
van het schip af waarmee ze de dag tevoren nog contact hadden, maar tevergeefs. De roepnaam bleef 
onbeantwoord. En in de radiohut van de De Ruyter wist men dat er wéér een schip verloren gegaan was. 

Het was een hard bestaan, aan boord van dat schip in die laatste weken van Januari en de eerste van 
Februari. De vijand was overal en het was een overmachtige vijand, die wachtte op het ogenblik om de vloot 
der geallieerden te vernietigen. Tot het laatste schip en den laatsten man. 
Schout-bij-nacht Doorman wist het. 
Maar ook de mannen in het volksverblijf wisten het. De blanke mannen en de Indonesiërs. Ze zaten er stil 
bijeen, even op verhaal komend van het zware werk, even een cigaret rokend in het glorend licht van de 
kleine blauwe lampjes. In een hoek luisterden een paar mannen naar de BBC. In een andere hoek zaten wat 
matrozen een koud pijpje bier te drinken en een sigaar te roken. 
Even begon het geschut te donderen, maar ze waren er al zo aan gewend dat ze er weinig acht op sloegen. 
Het vlaggeschip trilde onder bet gedonder van het vuren. Het kraakte en steunde in al zijn voegen en in de 
pantry klonk het geluid van brekend kommaliewant. 
Het schip hield zich prachtig. 
Het was een goed, degelijk Hollands schip en geen beter had dienst kunnen doen als het vlaggeschip van de 
Striking Force der vier verbonden landen. Na de doden-rit verdeelde Doorman zijn vloot over de nog in tact 
zijnde havens op Java. Zo snel mogelijk liet hij de bunkers van alle schepen vollopen met brandstof, om ze 
daarna te concentreren in de Indische Oceaan. Hier was zij gevrijwaard voor luchteskaders van de Jappen. 

Op 16 Februari bezocht de eskadercommandant viceadmiraal Helfrich. Hij wist toen niet, dat het de laatste 
maal zou worden dat hij zijn chef persoonlijk ontmoette. Doorman’s Chef Staf, overste De Gelder, was bij het 
onderhoud aanwezig. 
De situatie werd van alle kanten bekeken en men erkende: het zag er donker uit. Er was door het uitblijven 
van enige versterking ter zee en in de lucht weinig hoop op een overwinning en hetzelfde gold voor het 
beletten der Japanse landingen. Reeds waren diezelfde dag de installaties van Oosthaven en Palembang 
vernield en men begreep, dat de vijand het tempo nog zou trachten op te voeren. 
„Er gaan grote dingen gebeuren, Doorman”, zei viceadmiraal Helfrich, en hij observeerde scherp den schout-
bij-nacht. 
„Ik weet het”, antwoordde deze en hij voegde er aan toe: „het enige wat we kunnen doen is nu dóórgaan”. 
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„Hoe is de stemming aan boord der schepen?” vroeg de ander. 
En het antwoord luidde: „Het volk krijgt een zware douw; het is niet bestand tegen de moordende 
bombardementen. Op zee vindt het geen rust en thuis, aan de wal, evenmin”. 
„Ik weet het”, antwoordde de admiraal. „Maar er is geen andere oplossing”. 
Toen vroeg Doorman opnieuw om vliegtuigbescherming, eveneens het stokpaardje en de nachtmerrie van zijn 
chef. Hij wist echter van tevoren dat de vraag overbodig was. Er waren geen vliegtuigen. 
Het was een rustig gesprek. Beide mannen wisten wat er gaande was en ze hoopten, dat de vloot wat geluk 
mocht hebben in de dagen die komen gingen. 
Ze had dat hard nodig. 
Karel Doorman haatte de bombardementen. Niet voor zichzelf. Het maakte hem niet veel uit, als hij door de 
fonteinen en geysers joeg met zijn schip. Angst kende hij niet, en hij kon zijn gedachten even rustig 
concentreren als zat hij thuis in zijn huiskamer. 
Maar zijn mensen hielden het niet uit. Ze kregen geen rust. Aan boord niet en aan de wal niet. Voortdurend 
waren zij in spanning en op de duur zouden ze er onderdoor gaan. Hij wist het, en het vergalde zijn humeur. 
De 17de Februari nam hij afscheid van zijn vriend Van der Kun. 
Het viel Van der Kun op, dat de ander een opmerkelijk vitale indruk maakte. En dit ondanks het feit, dat 
Doorman veel last had van zijn verwaarloosde dysenterie. Hij redeneerde de kwaal echter weg, omdat hij van 
oordeel was dat er belangrijker zaken aan de orde waren. 
Van der Kun sprak langdurig met hem. Nadat de militaire situatie was behandeld, werden persoonlijke 
herinneringen opgehaald. De uren vlogen om, en het afscheid kwam eerder dan beiden wilden. Toen stonden 
ze op en Van der Kun zei: 
„Wel Tank, tot ziens, maar waar en wanneer zal dat zijn?” Doorman greep de hand van zijn vriend, drukte die 
lang en vast en antwoordde: „In het hiernamaals, sonny”. 
De ander lachte: ,Maar beste kerel, dat heeft toch in het geheel geen haast?” 
Nog eens greep Karel Doorman de hand van zijn vriend, en met nadruk zei hij: „Nee, in het hiernamaals, 
nergens anders, en daar ben ik zeker van”. 
Toen gingen zij uit elkaar en zij hebben elkaar nooit meer gezien. 

Die avond lag Karel Doorman lang wakker. 

Buiten hoorde hij het water langs de flanken van zijn schip schuren. Het was warm in de kajuit en opnieuw 

dronk hij een glas ijswater tot de bodem leeg. Hij dacht aan de woorden, die hij enige uren tevoren tot Van der 

Kun gesproken had. Hij wist, dat hij niet overdreven had. Hij voelde met volkomen zekerheid, dat hij dit 

avontuur niet overleven ging. 

Avontuur...? Was het een avontuur? Er was alleen geen andere weg. De enige kans was: een offensief. 
Trachten met de weinige beschikbare schepen de vijand een zware slag toe te brengen en hem zolang 
mogelijk tegenhouden in het belang van de gehele geallieerde oorlogvoering. Het was mogelijk, als ze geluk 
hadden. Éénmaal hadden ze al geluk gehad, in Bomb-alley. Zou de Voorzienigheid echter ten tweede male...? 
Hij wist het niet. 
Karel Doorman kon niet slapen. 
Hij dacht terug aan zijn jeugd. Aan de dagen van Amsterdam en Harderwijk. Hij dacht aan Peek, z’n broer, 
aan Isa, aan Theo. Aan Karel, Joop en Anneke, de kinderen uit het eerste huwelijk. Hij dacht aan de goede 
dingen die het leven voor hem bewaard had, en hij vond dat er veel was geweest waarvoor hij dankbaar 
mocht zijn. 
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Hij dacht aan de eerste Indische reizen. Aan zijn kwajongensstreken op het Instituut. 
Alles flitste hem door het hoofd en hij zag het glashelder voor zich. Als een film trokken de jaren voorbij zijn 
ogen. 
Jaren van avontuur. Die prachtige tijd op Soesterberg. Hoe heerlijk had hij het gevonden, als hij de blauwe 
hemel injoeg met die kleine machines. De zon tegemoet en de wolken, die als reusachtige opgeblazen zakken 
tussen hemel en aarde hingen. Er was haast geen mannelijker beroep denkbaar dan dat van vlieger. 
Moest Theo ook gaan vliegen, later? 
Theo... hoe was ook weer het vervolg van het sprookje dat hij hem vertelde? Waar was de kabouter ook weer 
gebleven? 
Ergens werden de glazen geslagen op Hr. Ms. kruiser De Ruyter. 
Ver weg hoorde hij een matroos op een harmonica spelen. Een sentimenteel wijsje. De jongen was verdrietig 
en dacht aan zijn lief, ergens in Holland. 

Holland... hoe onbereikbaar ver scheen dat. Holland... wat zou het hem niet waard zijn er nú te zijn. Even een 
koude neus halen, even betijen van al deze drukte en wanhoop en misère. 
Hij sloot zijn ogen. 
Hij dacht aan de mooie dingen die er geweest waren. Hij herinnerde zich de avond, dat hij las over een 
uitgeloofde beloning voor den eersten Nederlandsen vlieger die het klaarspeelde naar Indië te vliegen. Het 
was in 1920. 
Die nacht sliep hij óók niet. Het denkbeeld liet hem niet los. Waarom zou hij niet naar Indië vliegen? Waarom 
zou hij het niet klaren? Hij sprak er over met Justien. Maakte haar wakker. Ze lachte stil en zei: „ga jij maar 
slapen, Tank, en denk er morgen met een fris hoofd nog eens over”. 
Zijn besluit stond vast toen hij opstond, die morgen. 
Door de lucht naar Indië. Een vermetel, een fantastisch plan. Met een vliegtuig naar Indië... duizenden en 
duizenden mijlen... over de bergen en woestijnen van Azië en Europa. Naar Indië... het was de droom van den 
modernen Icarus. 
Hij ging naar het Departement en besprak het plan. 
Men keek hem vreemd aan. Wat wilde die jonge, bedrijvige kerel eigenlijk? Het duurde even, eer men het 
voorstel had verwerkt. 
Hij wist zijn plannen zó enthousiast naar voren te brengen, dat de verantwoordelijke instanties ten 
Departemente tenslotte gewonnen waren. 
Hij had hun ja! 

Spoedig daarop was hij naar Londen vertrokken, om de nodige voorbereidingen te treffen. Hij bleef er 10 
dagen. Toen keerde hij terug: ontmoedigd en teleurgesteld. De Britse regering wenste Doorman geen 
faciliteiten te verlenen voor deze vlucht. En er was geen sprake van, dat hem zou worden toegestaan over 
Mesopotamië te vliegen en daar te landen. 
Hij moest het plan opgeven, doch het kostte hem moeite zich bij de feiten neer te leggen. 
Vier jaren later woonde hij met Justien de landing bij van de eerste Nederland-Indië vliegers. Hij was 
opvallend stil. Justien zag hem aan en vroeg: „Wat heb je, Tank?” 
En hij zei, zonder haar aan te zien: „Ik had daar aan die stuurknuppel moeten zitten”. 

Deze nacht herinnerde hij zich dit alles. Brokstukken leven sloegen kolkend in zijn brein om en om. Restanten 
herinnering, goede en slechte. 
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Het leven was kort geweest, zo hopeloos kort. En hij wist dat zijn dagen geteld waren. 
Hij luisterde. Naderden daar vliegtuigen in de verte...? 
Het bleef rustig. 
Hoeveel dagen restten hem nog? 
Als zijn schip getroffen werd, als het tot een reddeloos wrak geschoten zou worden, wat zou hij dan doen? 
Bij het volk blijven, waar hij hoorde. 
Ergens, diep in zijn hart, dacht hij aan de woorden die hij vaak gezegd had tot zijn vrienden: „Voor een 
zeeman is er maar één dood, de zeemansdood!” 
Hij wist dat hij niet zou vluchten, en dat hij de zeemansdood verkoos boven de aftocht. 
Hij voelde diep in zijn hart dat hij een Doorman was. En een Doorman zou niet kunnen vluchten, ook al wilde 
hij. 

Toen kwam de slaap. 
Langzaam ging de deur van de kajuit open en Rakoep kwam binnen. Op zijn tenen sluipend door de kamer 
keek hij neer op zijn meester: daar lag de Toean Besar. Wat ademde hij rustig...! 
Het leek wel of hij glimlachte in zijn slaap. 
Rakoep sloop terug en sloot de deur.Buiten dreunde de branding. 
 

EXETER 
 

Op 17 Februari kreeg schout-bij-nacht Doorman het bericht door, dat Hr. Ms. torpedojager Van Nes bezuiden 
Banka bij het convoyeren door Japansche bommenwerpers was vernietigd. 
 
De 18de brak de hel los over de havens van Soerabaia. Urenlang gierden de bommen naar beneden en er 
werd zware schade aangericht: in het bassin zonken het kustverdedigingsschip Soerabaia (de voormalige 
Zeven Provinciën), de K 7 en enkele hulpvaartuigen.  
Diezelfde dag werden Japanse convooien zuidelijk van Celebes verkend. De bezetting van Bali dreigde, en 
elk ogenblik kon de grote aanval op Java thans worden verwacht.  
 
De nog in gebruik zijnde vliegvelden op Java stonden voortdurend bloot aan zware luchtaanvallen van den 
vijand, en toen was het ogenblik aangebroken dat Abda-float schout-bij-nacht Doorman opdracht gaf de 
Striking Force gereed te maken voor een aanval op de Japanse landingsvloot.  
Op 19 Februari waren de berichten zo mogelijk nog onrustbarender en het was zaak thans snel te handelen, 
wilde men nog enige redelijke hoop op succes hebben; op die dag stoomde namelijk een machtig Japans 
convooi, zwaar beschermd door vliegtuigen en oorlogsschepen, Straat Lombok binnen en het ging ten anker 
in Straat Bandoeng. Op de Bali-wal werden troepen ontscheept. Het was de hoogste tijd dat Doorman uitvoer. 
Hij beschikte op dat ogenblik over twee groepen schepen; de ene groep, zich bevindende aan de Zuidkust van 
Java, bestond uit de De Ruyter, Java, Piet Hein, Kortenaer en de Amerikaanse jagers Ford en Pope. In 
Soerabaia bevonden zich de Tromp en 4 Amerikaanse jagers: de Stewart, de Parrott, de Edwards en de 
Pillsbury. 
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Doorman stelde een plan op. De aanval zou plaatsvinden in de nacht van 19 op 20 Februari, en in drie fazen 
onverdeeld worden. 
De schepen bunkerden met grote snelheid. De olietanks werden gevuld tot er geen liter meer bij kon, en toen 
koos de vloot zee. 
Die gehele dag stoomden de schepen ver buiten zicht van land om de Oost, en het verheugde Doorman dat 
de tocht begon met geluk: er werd geen enkel vijandelijk vliegtuig verkend. 
Eénmaal moest men toch geluk hebben! De zon stierf achter de horizon en een korte tropische avond ging 
snel over in de nacht. De spanning onder de bemanningen nam toe. Eindelijk ging het beginnen... eindelijk 
zou de kans komen er op los te hakken.  

Wraak te nemen over de dodenrit, wraak te nemen op den vervloekten Jap, die Hollandse matrozen van de 
dekken der onderzeeërs trapte, die half-verdronken zeelui mitrailleerde. Eindelijk de revanche. Dit was de 
stemming op elk der schepen van de aanstormende vloot van Karel Doorman. Hij wist dat die stemming er 
was en hij verheugde zich er intens over. Met zulk volk moest toch iets te beginnen zijn! 

Met zoveel goede wil en vertrouwen moest er iets te bereiken zijn, zelfs met een zo kleine vloot tegenover de 
machtige Japanse smaldelen. 
Ongemerkt naderde Doorman met zijn schepen, komend uit de Indische Oceaan, de Zuidelijke ingang van 
Straat Badoeng. 
Er was geen Japanse patrouilledienst. 
Er werden dus geen Nederlandse schepen verwacht. Wie zou ook nog moed hebben om de Zonen des 
Hemels na „Bomballey” aan te vallen? De schepen liepen hoge vaart. 
In kiellinie kwamen zij aanrennen. Het vlaggeschip, Hr. Ms. De Ruyter voorop. En daarachter: de Java, de Piet 
Hein, de Ford en de Pope. Straat Lombok slokte, als een enorme muil, de schepen op en verzwolg hen in de 
duisternis van de tropennacht. 
 
Het spel ging beginnen. 
Iedereen verkeert in een roes. Allen popelen om te beginnen. Het is nu zoo ver, en het is moeilijk z’n zenuwen 
den baas te blijven. Men wil er op los donderen. Eindelijk, eindelijk den vervloekten Jap zijn vet geven. Maar 
dan dubbel en dwars, zodat er geen schip en geen Jap ontkomen. Dat zal hun loon zijn voor hun verraderlijke 
aanvallen. Voor hun bedrog van alle jaren. Voor hun beestachtig optreden tegenover Hollandse matrozen. 
De glazen geven de tijd aan: steeds opnieuw klinkt het geluid over de dekken. Niemand luistert er naar. Men 
is met zijn gedachten ergens anders. 
Het is 21.00 uur. De eerste wacht komt op. Dan rinkelen de alarmbellen aan boord van Hr. Ms. De Ruyter. 
Ieder lid der bemanning van meer dan 500 koppen wordt als het ware geëlectrificeerd. 
Het is zover! 
De mannen komen op de alarmposten. 
Doorman staat op de brug. Naast hem bevinden zich overste Lacomblé en overste De Gelder. Zij zien nog 
niets, maar men heeft geproefd dat er onraad in de buurt is. En Doorman heeft een zeer speciale feeling voor 
de aanwezigheid van Jappen-schepen. Hij ruikt ze, zegt het volk. Hij is er zeker van, dat de doelen zeer nabij 
zijn. Hij weet, dat de Japanse vloot voor anker ligt tegen de donkere achtergrond van Bali’s bergen. Hij kan die 
vloot nog niet zien, want er is maar een klein sikkeltje maan, dat nauwelijks enig licht werpt over de nachtzee. 
Een spookvloot jaagt voort. Er is geen licht aan dek. Donker is de nacht, donker is de zee, donker zijn de 
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schepen. 
Ergens, zeer nabij, moet de vijand zijn. 
En dan zien zij hem! 
Tegelijk wordt hij ontdekt op de De Ruyter en de Java en voor de De Ruyter schuiven de silhouetten der 
schepen zo rakelings langs, dat het niet mogelijk is door de hoge vaart die het schip loopt, het geschut te 
richten. 
Op de De Ruyter wordt een lichtgranaat afgeschoten, recht op het doel af. Met een doffe klap explodeert de 
granaat en het wordt zo helder als overdag. Bijna tegelijk daveren de eerste salvo’s van de Java over het 
nauwelijks bewogen water. 
De granaten jagen naar den vijand. 

Het inferno opent zijn poorten. 
Het inferno van de moderne zeeoorlog. 
Het volk op de Jappen-schepen is een moment verrast, een ogenblik is het verbijsterd door de granaten die 
over de schepen gieren. Maar dan herstelt het zich. 
De zoeklichten komen in actie. Eerst moet de vijand gezocht worden. De Jappen richten... zoeken... tasten de 
zee af... helwitte en violette stralen kruisen en flitsen over het water. 
Dan vangen ze de schepen van de Striking Force. De armen van een enorme lichtoctopus omvatten de 
schepen en pogen ze vast te houden in een dodelijke omhelzing. 
Maar de schepen der Striking Force zijn reeds ingeschoten als de Jap nog moet beginnen. Een heftig vuur ligt 
over de vloot, uit kanonnen en mitrailleurs.  

De 40 milimeter-batterij van het vlaggeschip veegt de dekken schoon van verscheidene Japanse kruisers en 
de Java blijft niet achter. 

Het inferno... • 
Een hel van mondingsvuur... van barstende granaten, van lichtspoor- munitie en zoeklichten. Een fantastisch 
beeld, een groots schouwspel, dat doet denken aan de ondergang der wereld. 
Karel Doorman staat op de brug en hij ziet de eerste vlammen uit de schepen van den vijand laaien. Hij is 
tevreden, maar hij weet ook dat de actie pas begint. 
De eerste klap was meer dan een daalder waard, overdenkt hij grimmig. Op de Piet Hein is men bezeten 
geworden. De torpedo’s suizen uit de buizen en de tweede en derde die gelanceerd worden treffen reeds een 
vijandelijke kruiser. Ook de Amerikanen weten wat schieten is en boeken eveneens successen. Nog meer 
branden laaien op. 
De Jappen reageren met een wild vuur, dat slecht gericht is. Uit alles blijkt dat zij volkomen verrast zijn en nog 
niet geheel bekomen van de schrik. Zij achtten zich ook zo veilig, daar onder de bescherming van de Bali-
wal... De Ford en de Pope zorgden buiten de zoeklichten te blijven, doch maakten gebruik van de gelegenheid 
over beide boegen hun torpedo’s te lanceren. 
Karel Doorman wijst overste Lacomblé op de waar te nemen treffers. Het gaat hem naar de zin. Dat is 
tenminste werk voor Hollandse zeelui, die té lang getergd zijn. 
Hij is verheugd dat men den vijand zo prachtig verrast heeft. 
Dank zij het prima optiek van de De Ruyter. Niet voor niets heeft hij het altijd geroemd. 

Op de Piet Hein schieten ze als duivels, en het schip doet zijn reputatie als scherpschutter eer aan. De officier 
van artillerie heeft ’s middags nog met z’n jongens gesproken en hen voorbereid dat het er heet van langs zal 
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gaan. En hij voegde er aan toe: 
„Doe je best, jongens, straks is het ervan. En denk er aan, dat óns schip altijd bovenaan stond bij de 
schietoefeningen. Vannacht moeten we ons zelf overtreffen. Het enige verschil is, dat de schijven nu zelf gaan 
terugschieten”. 
De schijven zouden terugschieten. Anders niet. Anders zou er niets gebeuren. In de schuimende zee jaagt het 
schip door de nacht en dan wordt het vuur geopend. Daar zijn de schijven dus. 
Daar... en daar... en daar... Een vlóót van schijven! 
En alle schijven schieten terug. Het is een sensationeel gebeuren, vinden de jongens op de Piet Hein. 
Uit de jager spuwen de vlammen, en men ziet dat er tal van treffers geboekt worden. Het volk juicht. Het gaat 
goed. 
Schieten kunnen ze, de mannen van de Piet Hein. 
De torpedo’s vliegen weg, treffen doel. Heel het schip is één bonk actie. Overal is vuur, overal laaien 
vlammen, het geschutvuur is oorverdovend. 
Ook de mannen van de Piet Hein beleven het inferno. 
Doch dan grijpt het noodlot in. 
Als de laatste torpedo op één na afgeschoten is, treft een zware granaat het schip en explodeert in het achter-
ketelruim. Het hart van het schip is geraakt. Het sterft. 
De vaart loopt er langzaam uit en het volk ziet elkaar verbijsterend aan. Wordt dit het einde? 
De stoomdruk valt weg. Olie drijft over het dek en men ruikt benzine. Maar de mannen van de Piet Hein zijn 
bezeten door een koorts en ze schieten dóór. Ze blijven staan achter de batterijen en gaan voort de 
projectielen te richten op den vijand, die het schip omringt.  
Het wordt geheel ingesloten, want het is stuurloos geworden. De commandant, de luitenant ter zee Chömpff, 
weet dat de jager eigenlijk al een wrak is, en hij aarzelt welk bevel hij zal geven. Een moordend vuur ligt óver 
de stervende jager. Van alle zijden beukt de vijand op het schip los. Het zal vernietigd worden! Het zal alle 
haat, alle woede te incasseren krijgen van den verrasten Jap. 
Granaten huilen over het dek. slaan stukken uit het schip, boren zich in de edele deelen. Het wordt een 
reddeloos verloren schip en het einde is nabij. En nóg schiet het door. 
Het schiet door, terwijl de brokken staal en ijzer over de dekken spatten. Het schiet door, terwijl links en rechts 
de kanonbemanningen vallen. Sommigen zoeken dekking. De commandant doet nog een laatste poging om 
zijn schip in positie te brengen en een allerlaatste torpedo te lanceren. 

Op de bak staat, treurig en bedrukt, de officier van artillerie. 
Hij denkt aan de schijven die teruggeschoten hebben en geluk hadden. Dan zegt hij tot den seiner naast zich: 
„Er is één troost maat, we hebben ons leven duur verkocht”. 
Treffer na treffer raakt het schip. De munitie wordt zo snel mogelijk overboord gezet, teneinde een catastrophe 
te voorkomen. Het schieten houdt op. Het einde is in zicht. 
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Maar nee... het einde is er nog niet. 
Want daar is de matroos De Veth en hij blijkt een matroos te 
zijn met bloed en courage in z’n body. Een Hollandse 
matroos, die bezeten is van razernij. Daar is de vijand en hier 
is zijn zinkend schip. Maar dat zinkend schip heeft nog een 
kanon, en er is nog munitie over. 
Matroos De Veth rent naar het enige in tact zijnde kanon. Hij 
stelt zich er achter, en wil het alleen klaren. Maar hij kan het 
niet. Hij moet hulp hebben. Razend en wanhopig staat hij 
daar, en dan brult hij tot zijn maats: 
„Kom mannen... zijn er dan geen kanonniers meer onder jullie 
Hollandse matrozen...? Kom op... we zullen schietend ten 
onder gaan!” 

 
 

 
 
Anderen komen aanlopen, en er gaat een kanon 
schieten. 
Het is het laatste kanon van de ten ondergaande 
Piet Hein. 
 

Het leven van Karel 
Doorman 

 
Door Anthony van Kampen 
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deel  3 

 
Met dank aan Theo Doorman… 
 

De vuurleiding is uitgevallen. Kanon 2, bemand door De Veth en zijn maats, valt uit na een paar salvo’s 
gegeven te hebben. De vijand schiet het schip steeds meer wrak, en langzaam gaat het zinken. 
Het gaat overhellen. Meer en meer. 
De commandant geeft order de jager te verlaten. Er is niets meer te doen dan het lijf te redden. 
Vlotten gaan overboord. Mannen doen zwemvesten om en springen in het water. De vijand schiet zelfs nu nog 
door. Maar het is overbodige moeite, want de Nederlandse jager Piet Hein zal niet meer terugschieten. Hij 
heeft zijn plicht gedaan en hij gaat zijn einde tegemoet.  
Het water rondom het schip is vol matrozen, stokers, onderofficieren en officieren. . 
Zoeklichten flitsten af en toe over hen heen. 
Twee matrozen drijven naast elkaar weg van het wrak. De een vertelt den ander wat hij gezien heeft. Hij 
vertelt van den officier M.S.D. Van Moppes, die zich gedragen heeft als een kerel, toen de granaat in het 
ketelruim explodeerde en daar een enorme brand veroorzaakte. Van Moppes daalde direct met sergeant-
machinist Van ’t Hof in dat ketelruim af om de gewonden naar boven te dragen. Keer op keer is hij naar 
beneden gegaan, maar de laatste maal is hij niet meer boven gekomen. Hij is beneden gebleven en zelf 
verbrand. 
De matroos weet nog te vertellen dat Van Moppes kans gezien heeft een deel der installatie af te zetten. Hij 
had gehoopt hierdoor de stoomdruk van de andere ketel op peil te kunnen houden. 

Het was een onvergetelijk gezicht geweest, zegt de matroos, terwijl hij de olie van zijn gezicht veegt. Hij heeft 
heel wat half verbrande stokers en verstikte olielieden naar boven zien dragen. Hij heeft ze op dek zien liggen 
en het was ellendig om te zien. Hij zal het nooit vergeten. Verdomd jammer dat mijnheer Van Moppes niet 
meer teruggekeerd is. Niemand heeft hem nu kunnen bedanken en de matroos vindt dat ellendig. 
Mijnheer Van Moppes had dat wel verdiend, vindt hij. 
De twee matrozen drijven van elkaar af. 
Het wordt eenzaam op zee. 
De Piet Hein is nu onder. 
 
De matroos die het verhaal vertelde van mijnheer Van Moppes draait zich om. Hij spert zijn ogen wijd open en 
ziet de Piet Hein wegzinken in de golven. Hij zet zijn tanden op elkaar en zwemt verder. 
Hij hoopt een vlot te vinden, dat hem zal opnemen. Misschien klaart hij het. 

Steeds moet hij denken aan mijnheer Van Moppes. 
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Schout-bij-nacht Doorman had zijn 
doel bereikt. Tenminste het eerste 
gedeelte van het gestelde doel: 
vernietiging van zooveel mogelijk 
schepen der invasievloot en een 
tomeloze verwarring. 
 
 
Door de nacht joeg het smaldeel weg 
en de duisternis slokte het op. 
Eén schip ontbrak: de Piet Hein. 
Het ging Doorman aan het hart, het 
verlies van dit schip; hij wist hoe het 
zich geweerd had en het was hem 
alles waard geweest het veilig thuis te 
brengen. Het was een hoge prijs voor 
het bereikte doel en wierp een zware 
schaduw over het succes van de 
actie. 
Het tweede bedrijf volgde drie uren 
later. Ditmaal waren de vier 
Amerikaanse jagers aan de beurt, en 
ze werden in ’t vuur gebracht. 
De Stewart, Parrott, Edwards en 

Pillsbury joegen, onder commando van divisiecommandant Thomas H. Binford, door de nacht, gevolgd door 
Hr. Ms. flottieljeleider Tromp. Commandant van de Tromp was kapitein luitenant ter zee J. B. de Meester. 
De kleine maansikkel gaf iets meer licht dan tijdens de eerste operatie, doch het was nog flink duister en 
ongemerkt zagen de vier „fourstackers” kans de Zuidpunt van Bali te bereiken. Het eerste wat de 
commandanten zagen, waren enkele nog fel-brandende schepen. 
Het was zaak zo dicht mogelijk in de nabijheid van de vloot der Japanners te komen en dan los te branden. 
Men ging van de veronderstelling uit dat de vijand een tweede aanval wel niet zou verwachten, diezelfde 
nacht. 
Men moest geluk hebben. 
Er waren zoeklichten. Een enkele maal scheerde een lichtbundel over het donkere water, doch bereikte geen 
der Amerikanen. 
Snel naderden de vijf schepen het doel. Reeds waren de stuksbemanningen gereed bij de batterijen. Alles 
stond op ieder schip op haren en snaren. 
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De Yankees hadden zin in het karwei, en ze zouden niets liever doen dan regelrecht op de gehate zonen van 
de Rijzende Zon inrennen. 

Toen doorboorde plotseling een felle zoeklichtbundel de duisternis en bescheen het eskader. 
Op hetzelfde ogenblik werd het commando „vuren” gegeven en huilden de granaten naar de thans zichtbare 
vloot. Twee schepen lagen onder het vuur en werden terstond getroffen. 
De jagers zaten te midden van de vloot, en ze zagen kans over bakboords boeg en stuurboords boeg hun 
torpedo’s te lanceren. Het werd een nieuw inferno van vuur en gedonder. Torpedo’s schoven onder het 
duistere water naar den vijand, granaten gierden over en weer, en de zoeklichten kriskrasten nerveus tussen 
de beide vloten. 
In enkele minuten lanceerden de Yankees alle beschikbare torpedo’s, terwijl tegelijkertijd een maximum aantal 
granaten afgeschoten werd. Het was een overrompelingsaanval, en op de bruggen der schepen werd 
vastgesteld dat talrijke treffers geboekt werden, en dat opnieuw verscheidene schepen van den vijand zwaar 
getroffen slagzij begonnen te maken. 
Toen vlogen de jagers er vandoor. Hun taak was beëindigd, en de lanceerbuizen waren leeg. 

Hoe klaarde de Tromp het? 
Nauwelijks scheerde het eerste zoeklicht over het schip of overste De Meester liet de 15 centimeter batterij 
losbranden op den Japanner, die de flottieljeleider ontdekt had.  
Hij kreeg de volle laag, en zo mogelijk nog iets meer. Het vuur lag goed en er werden treffers geboekt. 
Toen gebeurde er iets fataals. In de duisternis passeerde de Tromp een ander schip van den vijand, dat tegen 
de donkere achtergrond der bergen van Bali nauwelijks zichtbaar was. Dit schip draaide op en terwijl de 
Tromp met zijn gehele batterij over bakboordboeg vuurde, werd hij aan de achterzijde door een bundel felle 
zoeklichtstralen beschenen, en in klaar daglicht gezet. 
De bundel scheen recht in de open schilden van de dubbelkanons, en vrijwel terzelfder tijd opende de 
tegenstander een hevig vuur op zeer korte afstand op de vrijwel weerloze flottieljeleider. 
Terstond werd een treffer geïncasseerd, die de vuurleiding op de bovenbrug trof.  
Enkele officieren werden doodgeslagen, terwijl een aantal matrozen en onderofficieren eveneens gedood 
werd. 
Het inwendige van de commandotoren werd zwaar beschadigd, en het volk op de Tromp vreesde dat dit de 
genadeslag was geweest. 
Het schip aarzelde als het ware. De telefoon zweeg bij de stuks commandanten en men vermoedde, dat geen 
man op de brug het er levend had afgebracht.  
De vijand vuurde door. Donderend sloegen de granaten op de Tromp in, die treffer na treffer ontving. Niemand 
op het schip verwachtte nog dat er iets gered zou worden. Dit werd het einde van het schip, en niemand zou 
het overleven. De luitenant ter zee Kempees redde de situatie. Ondanks het feit, dat hij gewond was door een 
granaatsplinter in zijn been hinkte hij naar de dubbeltoren die nog niet getroffen was, liet deze ombaksen en 
vuur geven. De andere stukscommandanten vonden hierdoor hun tegenwoordigheid van geest terug, en even 
later waren ook de andere batterijen gereed voor een tegenactie. En dan geeft de Tromp hem van katoen. Het 
volk is ontwaakt uït zijn verdoving. Met een nog nooit bereikte vuursnelheid wordt geschoten en de granaten 
gieren op den vijand af. En ze treffen doel! 
De jongens krijgen er zin in, en ze doen hun best in te halen wat er zoeven verzuimd is. 
Salvo na salvo beukt op de Jappen los, die zich echter evenmin onbetuigd laten en wederkerig een lawine van 
projectielen over de Tromp uitstorten. Het is een spervuur van twee kanten, en elk der beide schepen krijgt 
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rijkelijk zijn deel. 
Acht granaten doorboren de om zijn leven strijdende Tromp. Zijn zoeklichten worden aan flarden geschoten, 
de vuurleiding gaat aan stukken, de afstandmeters moeten er aan geloven en tal van dekhuizen worden 
doorzeefd. Stuk voor stuk wordt het Hollandse schip verwoest, en men wacht op het ogenblik dat een der 
vitale delen geraakt zal worden en de Tromp het zal moeten opgeven. De granaten die hem raken zijn van 
zwaar kaliber. Het is een wonder, dat het schip nog vaart en vuurt en vecht. 
Dan gebeurt het grootste wonder: de vijand dooft zijn zoeklichten, staakt het vuren en verdwijnt in de nacht. 
De vijand ruimt het veld en de Tromp blijft achter. 
De commandant had feitelijk zijn schip reeds opgegeven. Hij had telegrammen laten uitseinen naar schout-bij-
nacht Doorman en de woorden waren veelzeggend: 

,,Badly damaged’’. 

Daar gaat de Tromp, dacht Karel Doorman. 
Maar de Tromp ging niet. Want ’s morgens kwam het laconieke telegram: 

,,ec de Trp. stop ben Straat Lombok uit ’ ' . 
 
Hij voer terug, zwaar mishandeld, getroffen op letterlijk alle plaatsen. Maar een lévende Tromp. Een half wrak, 
maar toch een varend schip, dat roemvol terugkeerde uit de strijd. 
Het schip rende met hoge vaart naar zijn basis. Het werd niet achtervolgd. De nacht legde zich beschermend 
om het schip, verzwolg het. Het bereikte Soerabaia. Niemand begreep, hoe het mogelijk was dat het nog thuis 
had kunnen komen. 
Dit was de tweede fase van de nachtactie bij Bali. 
En weer een uur later volgde de derde en laatste acte van deze aanval. Ditmaal met een groep 
motortorpedoboten. Toen ze de Zuidpunt van Bali rondden, bleek Straat Badoeng gezuiverd te zijn van 
Japanse schepen. Er was niets meer te bespeuren van een vijandelijke vloot.  
Ze had haar achtersteven laten zien, niet van zins een derde aanval in die nacht af te wachten. Er was voor 
de motortorpedoboten geen emplooi meer te vinden en ze moesten terugkeren, zonder één granaat 
verschoten te hebben of een torpedo gelanceerd. 
Doorman lachte toen hij de berichten in ontvangst nam. 
Eindelijk hadden ze dus een succes geboekt. 
Eindelijk waren ze erin geslaagd den Jap te tonen, dat de Nederlandse leeuw wel in het nauw gedreven was, 
doch nog klauwen bezat. 
En ze hadden geluk gehad. 
Misschien zou het bestendigd blijven. 
De balans werd de andere dag opgemaakt. Behalve het verlies van de Piet Hein en de uiterst zware 
beschadigingen van de Tromp hadden ook de Java en de Stewart de nodige treffers in ontvangst moeten 
nemen, doch de schade aan de vijandelijke vloot was vele malen aanzienlijker. De volgende dag meldden de 
verkenners, dat aangenomen kon worden dat ongeveer 20 Japanse schepen vernietigd waren tijdens de 
actie, waarbij zich minstens één kruiser moest bevinden. De balans sloot met winst. 
Het verlies aan Nederlandse zijde was desondanks zwaar; omdat men zo weinig te verliezen had. Ieder schip 
dat verloren ging telde tienvoudig. 
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En de Piet Hein was een onvervangbaar schip. 
Doorman wist het, en hij begreep dat hij dit schip zou missen. 
De Tromp werd in Soerabaia wat opgekalefaterd met de gebrekkige hulpmiddelen die aanwezig waren. Het 
was een prachtige prestatie, dat het schip op het Marine-Etablissement in drie dagen vaarklaar gemaakt werd. 
Toen vertrok het naar Australië. 
Hij zou niet meer deelnemen aan de komende acties van de Striking Force, maar later werd het, bij andere 
acties, met roem overladen. Van de Tromp zou men nog horen! 

 
De bevolking van Soerabaia leeft op de rand van een vulkaan, en ze weet dat het vuur ieder ogenblik over de 
rand kan laaien. Dag aan dag worden de havencomplexen door de Japanse bombardeurs onder handen 
genomen en gieren de bommen naar beneden. Puin, rook en vernietiging achterlatend. 
 
Karel Doorman is met zijn eskader overdag meestal binnen, doch des avonds verlaat hij de haven. Hij is niet 
van zins zich te laten insluiten, en wil voorkomen dat de vijand op een nacht de uitgang naar zee met mijnen 
afsluit. Als hij binnen is vertoeft hij vrijwel doorlopend in het grote gebouw van de Aniem, de Alg. Ned.-Ind. 
Electriciteits Maatschappij, dat als centraal punt van de Admiraliteit in gebruik is genomen. 
Het is er een enorme drukte. Een voortdurend komen en gaan van marinemensen. Nacht en dag laait het er 
van activiteit. Het is de zenuwknoop van het geallieerde maritieme gebeuren in de Pacific. 
Hier liggen op de tafels of hangen aan de wanden de kaarten van het zeegebied van de archipel. Hier wordt 
aangegeven welke nieuwe veroveringen de Jap maakt. Hier ziet men de plaatsen waar nog gevaren kan 
worden, hier ziet men, verkleind, het totale strijdgebied van de Pacific. 
 
En het is hier dat Doorman de laatste berichten verzamelt, eer hij uitvaart met zijn vloot. Hier hoort hij de 
meest recente oorlogsnieuwtjes uit de Pacific en uit het overige deel der wereld. 
Hij is een vaak geziene gast in de „operation-room”. 
De Februaridagen rijen zich aaneen en iedere dag hoort Doorman van nieuwe veroveringen, nieuwe 
landingen van den Japanner. Gestaag dringt de vijand zich vooruit. Hij schijnt onoverwinnelijk. Doorman poogt 
nóg eens vliegtuigen te krijgen. Hij spreekt met den Commandant Luchtverdediging van Soerabaia.  
Deze bezit vliegtuigen, doch weigert ze af te staan. Ze zijn voor de verdediging van Soerabaia.  
Hij staat op zijn stuk en blijft er op staan. Doorman beseft dat hij het op moet geven. Dat hij het zal moeten 
doen met de paar overgebleven Dorniers en Catalina’s, die weinig kunnen uitrichten en geen enkele jager- 
bescherming hebben. 
 
Hij beklaagde de bemanningen van deze vliegtuigen. Hij maakte enkele malen hun afscheid mee. Ze stapten 
in, en een vriend, ergens op het veld, riep: 
„Houd je taai, man!” 
„Tot vanavond, jongens”, werd teruggeroepen. 
Maar als het avond was, keerde het toestel niet terug. 
De bemanningen van de vliegtuigen waren dóód-op. Zij konden niet meer. Ze waren afgebeuld en zonder 
weerstand. 



 

81 
 

 
Een paar oude Fokkers waren overgebleven om 
de vloot te beschermen als ze in de haven lag.  
Meer was er niet. 
Aan boord voelde hij zich rustig. In zijn kajuit las 
hij, als er geen alarm was, zijn boeken. Hij zat, 
net als vroeger, in het zitje in de hoek. Soms was 
hij in zijn werkkamer. Aan de wanden hingen de 
portretten van zijn kinderen. Hij keek er dikwijls 
naar, die laatste dagen. 
Hij sprak met zijn commandant, met zijn Chef 
Staf. En soms sprak hij met Rakoep, den 
bediende, die zorgzamer dan ooit over zijn heer 
waakte. 
Want die bemerkte wel dat de Toean er zeer 
vermoeid uitzag. Het werd tijd, dat er vrede 
kwam. Dan zou het leven ook weer wat meer 
geregeld worden, en genoeglijker. 
Aan de wal vond het volk van de schepen geen 
rust. Ieder ogenblik loeiden de sirenes. Ieder 
ogenblik verschenen de eskaders vliegtuigen die 
hun bommen lieten regenen op de havens, 
schepen, werkplaatsen en magazijnen. 
Het werd moordend voor de bemanningen. 
Op zee was het soms permanent alarm. Uren 
achtereen. En aan wal vonden zij geen rust door 
de komst der lucht-eskaders. Iedereen was moe, 
murw geslagen en uitgeput door gebrek aan 
slaap. 
Karel Doorman zag het, en hij vreesde de 
gevolgen. Er was een grens aan het 
uithoudingsvermogen van een mens, en ook aan 
dat van zijn mannen. Die grens wenste hij niet te 
overschrijden, omdat hij wist dat dit catastrophaal 
kon worden. Maar een oplossing zag hij niet. 

Als hij maar even kon liet hij Isa en Theo uit de bergen beneden komen, al was het maar voor een uur. Ze 
zagen, dat hij er vaak met z’n gedachten niet bij was, doch ze begrepen het wel. 
Theo was ervan overtuigd, dat er niets met vader zou gebeuren. Hij had het hem gevraagd en vader had niet 
gezegd dat de De Ruyter zou kunnen zinken, net als de Repulse en Prince of Wales. 
 
Het was ook niet mogelijk, dacht Theo, met zo’n prachtig schip. Hij was er net zo trots op als zijn vader, en 
aan iedereen die het horen wilde vertelde hij dat de De Ruyter er veilig zou doorkomen. 
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Doorman loopt soms door het huis in de Javastraat. Een deel van het meubilair mist hij. Het is meegenomen 
naar Patjet. Maar in de galerij hangen de papegaaien, die hij voor Theo uit Lombok had meegenomen. Ze 
hangen er vrolijk en tierig, en schreeuwen hem toe als hij bij hen komt. 
In de tuin geuren de orchideeën. Hij snuift de geur diep in. Het herinnert hem aan andere tijden. Hoe ontzaglijk 
lang geleden lijken die al niet. Zouden ze ooit weerkeren? 
Hij is er van overtuigd, dat ze niet terugkeren. 
Hij loopt de garage binnen. Astro is de Packard 
aan het oppoetsen en . het lijkt Karel Doorman 
een beetje dwaas. Waarom wordt die auto 
opgepoetst? Hoe vaak zal hij hem nog rijden? 
Astro lacht en toont zijn tanden.  
 
Hij is verheugd den schout-bij-nacht te zien. 
Moet hij straks rijden? 
Die dagen is het alles dienst, dienst, dienst wat 
de klok slaat. Er is geen particulier leven meer 
voor Karel Doorman, en zijn omgeving weet het. 
Een enkele maal neemt hij er een uur af: hij 
praat met Isa en met vrienden. Hij rookt de ene 
Philip Morris na de andere, en soms is hij 
ineens afwezig met zijn gedachten. 
Het gebeurt ook dat hij plotseling opgewekt is, 
en vol overmoedig enthousiasme. Natuurlijk 
komen ze er door... waarom niet? Er is nog 
niets verloren... en men moet de Striking Force 
niet onderschatten. Daarna zal de marine 
anders worden. Als eerst de oorlog maar over 
is. Daarna... daarna zullen er vliegkampschepen 
komen en slagkruisers. Eindelijk hebben ze in 
Holland gezien wat voor blunders er gemaakt 
zijn. En waartoe zuinigheid en gierigheid leidt. 
Het zal alles anders worden, en hij lacht. 
De vrienden die luisteren weten niet of hij het 
meent, of dat het louter cynisme van hem is. De 
bruine kop is ondoorgrondelijk.  

 
Hij doet alles wat in zijn vermogen is, om het de 
bemanningen van zijn schepen zo min mogelijk 
zwaar te maken in die dagen. Hij laat ze 
passagieren als het kan.  
 
 
Hij is volkomen overtuigd dat iedereen op tijd op zijn post zal zijn. 
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Er is niet één van dat duizenden mannen tellend personeel, die hem teleurstelt. Er deserteert niet één man, 
terwijl ze weten dat ze met de dood aan boord varen. Niet één man sluipt weg. Niet één blanke man en niet 
één Indonesiër. 
En de gelegenheid was nooit schoner dan in die dagen van ontwrichting. 
Zó was de geest op de vloot van Karel Doorman. 
  
Op 19 Februari verneemt hij bijzonderheden over een zware luchtaanval van de Japanners op Port Darwin, in 
Noordwest Australië. Er wordt enorme schade geleden aan de haven, schepen en dokken. Het gevolg is, dat 
de aanvoer naar Java wordt onderbroken. Juist nu... op het meest kritieke moment. 
Het is een nieuwe slag. 
En het blijft er niet bij. De dag daarna landen de Jappen op Nederlands en Portugees Timor, en op drie punten 
heeft de vijand dan de Indische Oceaan bereikt: bij Zuid Sumatra, op Bali en Timor. 

 
Er moet terstond ingegrepen worden. Iedere dag uitstel kan 
betekenen, dat het te laat is. Nóg is er misschien een kans... 
maar hij moet snel, duivels snel benut worden. 
Is er wel een kans? 
Er moet, kost wat kost, tijd gewonnen worden. Is dit te 
combineren? Aanvallen en tóch tijd winnen? 
De Admiraliteit werkt op hoogspanning. Er wordt urenlang 
geconfereerd. Plannen worden ontworpen en afgekeurd. 
Nieuwe plannen worden opgesteld. 
Dan valt het besluit de Striking Force de Javazee in te 
zenden om de landingsvloot aan te grijpen, die iedere dag 
verwacht wordt. 
Er moet tijd gewonnen worden. Amerika werkt 24 uur per dag 
aan de oorlogsmachine. Het rad der industrie wentelt 
onafgebroken, en aan de lopende band wordt het 
oorlogsmaterieel afgeleverd. 
Maar de afstand tussen Amerika en de Pacific is hopeloos 
groot. 
Tijd winnen...! Opdat Australië en Brits Indië gereed zullen 
zijn. Australië moet behouden blijven. Australië mag niet 
vallen.  
 
Nooit mag het zo ver komen. 
Schout-bij-nacht Doorman overdenkt de situatie. Hij is moe, 
maar hij wil niet aan moeheid denken nu. Hij staat voor zijn 
taak en hij zal haar uitvoeren, ook al valt hij er bij neer. Hij is 
trouwens de enige niet, die bijna niet meer kan. Hetzelfde 

geldt voor elk van zijn mannen. Voor zijn stokers, zijn machinisten, zijn matrozen, onderofficieren en officieren. 
En het geldt voor ieder van zijn commandanten. 
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Hij weet dat de tijd ongunstig is voor een actie, precies zo goed als admiraal Helfrich dat weet. De heldere 
maannachten gaan komen. Heldere maannachten betekenen, dat de Jap op volle vliegtuigverkenning kan 
rekenen. En die bezit een overweldigende luchtmacht. 
 
De geallieerden hebben geen vliegtuigen. Die hebben alleen maar de Striking Force. 
Er is ook een gunstige factor: de natte moeson is ingezet, zodat er kans is op slecht weer. Regen... storm... 
hoge zee... zware bewolking... Misschien zal het weer hen bijstaan. 
En dan komen de verkenningsberichten door, die vertellen dat een machtige Japanse 
vloot langzaam naar het Zuiden afzakt. Overal waar ze langs komt wordt ze uitgebreid. Er komen schepen bij 
in Jolo, in Menado, in Davao en in Tarakan. 
De vloot bestaat reeds uit meer dan 100 schepen. 
Het is de grote transportvloot, bestemd voor de aanval op Java. Doorman weet het. Nu is het er van. Nu zal 
de eindstrijd gestreden moeten worden. Dit is het grote moment, waarvan hij wist dat het komen moest. 
De grote armada is eindelijk haar tocht begonnen, en hij weet dat hij de Striking Force zal moeten inzetten 
voor deze laatste slag. 
Hij weet ook, dat de kansen slecht staan. Hij heeft veel te weinig schepen en geen vliegtuigen. Is het 
verantwoord uit te varen? Mag hij de vloot en het volk blootstellen aan datgene, wat onherroepelijk komen 
gaat? 
Hij denkt en peinst. Uren achtereen. Maar hij weet dat de beslissing niet bij hèm ligt. Hij zal, als men hem 
roept, hebben te gehoorzamen. Hij zal gehoorzamen omdat hij officier is en hij zal gaan, ook al stuurden ze 
hem met één schip. 
De vloot zakt af naar het Zuiden. Zij nadert... nadert... 
Zij nadert gestaag, mijl na mijl. Met de rustige zekerheid van den sterke, die zich van zijn kracht bewust is. 
En steeds komen er nieuwe schepen bij. 
Karel Doorman weet dat het uur der beslissing geslagen heeft. 
 
 

MET INZET VAN ALLES 

Op 22 Februari schrijft Karel Doorman een brief naar zijn schoonouders in Alexandrië, en het zal de laatste brief 
worden die hij verstuurt. 

Dit schrijft hij: 

Beste Ouders en Julie, 
Even een woordje, onder een airraid door, waar wij al aardig aan gewend raken, zulks na een goed 
succes, dat wij in vereniging met onze U.S.A. vrienden boekten bij Bali, wat de BBC wel door de radio 
zal hebben gemeld. Wij vechten met de rug tegen de muur, vooral na de val van Singapore, dus de 
kansen dat ik jullie later in het Hiernamaals terugzie zijn oppervlakkig gezien groter dan op het 
ondermaanse, doch met Gods hulp kan alles zich ten goede keren. 
In ieder geval is het beter om te sterven als een man, dan te leven als een slaaf van Hitler en consorten. 
Het beste voor jullie allen en veel hartelijke groeten en veel liefs van Uw Tank. 

Op 24 Februari wordt op de schepen een eskader-order aangeplakt, waarop geschreven staat dat de vijand, 
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indien deze zal verschijnen in de Javazee, aangevallen zal worden met inzet van alles, hoe groot de overmacht 
ook zal zijn. Het volk weet dan, van den commandant tot den minsten schepeling, dat de strijd tot het einde 
gestreden zal worden. 
De dag daarna komen er geen verkenningsberichten door over de naderende Japanse vloot. Het eskader krijgt 
opdracht een brede strook langs Madoera te verkennen. Doorman ontmoet geen vijand. De schout-bij-nacht 
had verwacht, dat er die dag op losgeslagen zou worden, ’s Morgens vroeg, om half 6, had hij thuis afscheid 
genomen. Theo voelde dat het spande, en de manier waarop hij zijn vader vaarwel zei, was aandoénlijk. 
Met zijn moeder reed de jongen later terug de bergen in en daar wachtten zij op berichten. 
Het werd een emotievolle dag. Ieder ogenblik tijdens de rit naar de bergen klonk de tong tong voor het 
luchtalarm, en in Soerabaia zagen zij de salvo’s bommen naar beneden komen. 
Isa en Theo wachtten op de telefoon. Zij hoopten, dat de schout-bij- nacht zou bellen. Ze verlangden ernaar dat 
hij ’s avonds weer bij hen zou zijn. 
De uren gaan voorbij, uren die omkruipen. Totdat dan eindelijk de bel rinkelt. Isa grijpt de hoorn van het toestel 
en luistert. Het is Karel. Zijn stem klinkt opgewekt, en hij zegt dat de Packard naar boven wordt gestuurd om 
hen te halen. Theo juicht van plezier. 
Zie je wel, vader is tóch weer thuisgekomen. 

Zo zal het altijd blijven. Vader komt natuurlijk iedere dag thuis. Hij is veel 
te machtig om van de Jappen te verliezen. 

op 25 Februari legt generaal Wavell het opperbevel over de geallieerde 
strijdkrachten in het Abda-gebied neer en deze komen weer onder 
Nederlands bevel. De Nederlandse bevelhebber krijgt dus, te elfder ure, 
de meest ondankbare, de meest hopeloze taak op zijn schouders. En 
tevens de meest eervolle. De oude toestand is hiermee dan hersteld. 
Diezelfde dag vindt een vernietigende aanval plaats op Tandjong 
Priok. De schepen in de haven zoeken bijtijds een goed heenkomen, 
doch ze moeten geconvoyeerd worden naar Australië en Ceylon. Met 
lede ogen ziet Karel Doorman aan, dat een deel van zijn vloot wordt 
afgestaan voor dit doel. 
Soerabaia heeft het zwaar te verduren. Er ligt een sombere beklem-
ming over de bevolking die achtergebleven is. Ieder uur kan er een 
ramp plaats vinden. Elk ogenblik kan men een invasie verwachten. 
En steeds zijn de bommenwerpers boven de stad. Steeds klinken de 
sirenes en hoort men het geluid van exploderende bommen en het 
gedonder van de luchtafweerbatterijen. 
De 26ste Februari komen aanwijzingen binnen dat de vijand zijn 
convooien om de Zuid stuurt. Dat is het sein voor groot alarm. 
De mannen van de vloot zijn zeer moe en velen uitgeput. Er is te veel 
van hen gevergd. Zij hebben geen rust gehad.  

 
Luitenant ter zee 1ste klasse A. P. L. de Gelder, officier van artillerie aan boord 

van Hr. Ms. „De Ruyter” 

Beste Ouders en Julie, 
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Even een woordje, onder een airraid door, waar wij al aardig aan gewend raken, zulks na een 
goed succes, dat wij in vereniging met onze U.S.A. vrienden boekten bij Bali, wat de BBC 
wel door de radio zal hebben gemeld. Wij vechten met de rug tegen de muur, vooral na de val van 
Singapore, dus de kansen dat ik jullie later in het Hiernamaals terugzie zijn oppervlakkig 
gezien groter dan op het ondermaanse, doch met Gods hulp kan alles zich ten goede keren. 
In ieder geval is het beter om te sterven als een man, dan te leven als een slaaf van Hitler en 
consorten. 
Het beste voor jullie allen en veel hartelijke groeten en veel liefs van Uw Tank. 

Karel Doorman’s laatste brief. Geschreven aan zijn schoonouders in Alexandrië en waaruit blijkt dat hij overtuigd was van 
een naderend onheil. Een voor zich zelf sprekende karakteristiek overigens van den schout-bij-nacht, enkele dagen voor 

zijn ondergang 

Overdag niet en ’s nachts niet. Ze zijn dwars-af en hebben maar één wens: éénmaal een lange nacht slapen 
om bij te komen. 
Maar die nacht komt niet. Ze zijn op hun schip en dan is het vrijwel voortdurend alarm, of ze zijn binnen, waar 
de sirenes loeien en de bommen naar beneden suizen. 
Het volk van de vloot kent geen angst en het is bezeten van een vechtlust die bewonderenswaardig is. Maar 
het is moe, zo hopeloos moe. De ogen der mannen steken en branden in hun koppen, het volk van de 
machinekamers is half-kapotgewerkt, en de commandanten lopen met dikke wallen onder hun ogen. 
Doorman zelf voelt dat hij nodig rust behoeft, maar hij begrijpt dat hij door moet gaan! Er is geen tijd meer te 
verliezen. Zo ooit, dan moet er nú aangepakt worden. 
Ook al staan de kansen voor een overwinning vrijwel hopeloos. 
Er zijn weinig schepen, en er zijn geen vliegtuigen. 
In het Aniem-gebouw lopen de mannen met bezorgde gezichten rond. Over de enorme kaarten buigen zich de 
commandanten van de schepen. Doorman komt het laatste nieuws ophalen. Spreekt met enkele vrienden. 
Men ziet hem aan, van terzijde. Hij maakt een vitale indruk, en men zou niet zeggen dat deze man het lot van 
heel de Striking Force in handen heeft. Men benijdt hem niet. Wie met zoveel kwade kansen moet aanvallen, 
moet wel op een wonder van geluk rekenen. 
Karel Doorman rekent nergens op. Hij is een nuchter en practisch man, en hij weet dat wie op geluk bouwt, op 
zand bouwt. 
Maar met Gods hulp, nietwaar...? 
De schout-bij-nacht krijgt een bericht door van admiraal Helfrich, dat een vloot van 30 schepen bij de 
Arendseilanden is verkend en kort daarop verneemt hij, dat ook in het Westen een vloot te verwachten is. Ergens 
moet het gebeuren. 

Karel Doorman realiseert zich: „Met inzet van alles”, doch zonder slagschepen, zonder vliegtuigen, zonder 
vliegkampschepen, zonder verkenningsberichten. Er is van alles óf niets óf te weinig. 
Er vaart een huivering door hem heen als hij de kansen wikt. 
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Hij is niet bang. H ij niet. Hij ziet in gedachten zijn overgrootvader, drager der Militaire Willemsorde, vechtend in 
het Staatse leger tegen Napoleon, een dapper generaal-majoor van de artillerie. Een goed soldaat. 
Hij ziet den oudsten zoon van den overgrootvader: luitenant-generaal van de artillerie, strijdend op de Citadel 
van Antwerpen, drager van de Militaire Willemsorde. Een soldaat met een overmaat van moed in zijn soldaten-
hart. Hij ziet Oom Robert, Chef Staf onder generaal Van Heutz. Drager van de Militaire Willemsorde. 
Dan verschijnt de figuur van zijn vader voor hem. Hij weet wat deze van hem verwachten zou. Slechts één ding: 
gehoorzaamheid aan de wetten en trouw aan de Staat. 
Hij glimlacht. Al zal men hem één schip geven, dan nóg zal hij uitvaren naar den vijand. 

Er is een kleine kans, dat er wel enkele vliegtuigen zullen komen. Doorman hoort dat de Langley, een U.S.N. 
vliegtuigmoederschip, komende is, koers Tjilatjap. Misschien is het op tijd. Maar misschien is het op dit ogenblik 
al doelwit van de Japanse bommenwerpers, die heel de dag op prooi uit zijn.  

 

Op de achtermiddag van de 26ste Februari vond een bespreking plaats tussen schout-bij-nacht Doorman en  
zijn commandanten in het Aniem-gebouw, en deze bijeenkomst droeg een historisch karakter. 
Het zou de laatste samenkomst zijn van den eskadercommandant met zijn bevelhebbers. Niemand wist dat  
het de laatste bijeenkomst zou zijn, doch velen hadden een heimelijk voorgevoel van naderend onheil. 
Ze proefden het in de lucht. 
 
Een paar uur voor de bijeenkomst liep Karel Doorman aan bij zijn vriend Koenraad, den marinecommandant  
van Soerabaia. 
,,Blijf je lunchen?” vroeg Koenraad. 
,,Graag zij Doorman en voegde er aan toe: ,,Als je tenminste een rijsttafel voor me hebt, een goeie borrel en  
een koud biertje”. 
,,Die heb ik voor je”, zei Koenraad. 
Alvorens beiden vrienden aan de tafel plaats namen, belde Karel Isa op. 
Koenraad hoorde brokken van het gesprek: ,,Hou je maar taai….. groeten aan Theo……” 
Hij kwam terug en zag er nadenkend uit. Ernstiger dan gewoonlijk. Hij trok aan zijn neus, een aanwendsel dat  
het bewijs was dat zijn gedachten met veel dingen tegelijk bezig waren. 
Koenraad vroeg hoe hij zich voelde. ,,Niet slecht” antwoorde hij. De dysenterie bezorgde hem veel last, maar  
Er waren erger dingen. Hij redde het wel. Hij maakte zich alleen bezorgd over het volk op de vloot. Het was  
volkomen óp en moest hoog nodig op verhaal komen. Toen zij Doorman dat hij blij was dat Isa en Theo zich  
zo veilig in de bergen bevonden. Het gaf hem rust. Hij behoefde dáár tenminste niet aan te denken. 
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Hij was nu geheel vrij. 
 
Aan tafel spraken zij verder. Doorman zei, dat hij zich wat alleen gelaten voelde, nu hij moest vechten zonder 
vliegtuigen en practisch zonder verkenningsberichten. En de vloot noemde hij een opgejaagd stuk wild. Geen 
officier was in drie dagen en nachten in z’n kooi geweest, en met de minderen was het nog erger. Hij roemde 
de fighting spirit van zijn mannen, en sprak met trots over de sfeer van goed vertrouwen die op zijn schepen 
heerste. 
Toen vertrok hij naar de bovenstad. 

De commandanten waren al aanwezig. Daar zaten ze, in hun witte uniformen, met de gouden strepen en 
knopen. Met bruine koppen en een blocnote voor zich op de grote tafel, waarop een reusachtige kaart van het 
strijdgebied lag. 
De stemming was goed. Men besprak het laatste nieuws, men wisselde de ervaringen van de laatste dagen uit 
en besprak particuliere zaken. De conferentie was nog niet begonnen. 
Buiten huilen de sirenes voor luchtalarm. 
Karel Doorman komt binnen met zijn Chef Staf, overste De Gelder, den commandant van de De Ruyter, overste 
Lacomblé en zijn adjudant Baron van Tuyll van Serooskerken. De stemmen verstommen. De commandanten 
verrijzen van hun stoelen. 
Karel Doorman laat zijn blik glijden over z’n mannen. Hij glimlacht, knikt hem toe, maakt een enkele opmerking 
tot een paar Britse commandanten. 
De sfeer is opvallend ongedwongen. 
Dan verzoekt overste De Gelder den heren plaats te nemen. 
Schout-bij-nacht Doorman opent de conferentie. Er wordt uitsluitend Engels gesproken en hij heeft onbetwist 
de leiding bij de gesprekken. Hij presideert rustig, tactvol en sympathiek. 

Hij overziet de aanwezige mannen en herkent ze vrijwel allen. Daar is commandant Van Straelen van de Java, 
en de divisie-commandant van de jagers Krips. Daar is commandant Kroese van de Kortenaer en commandant 
Schotel van de Witte de With. Hij ziet den commandant van de Houston, van de Perth en hij ziet den divisie-
commandant van de Amerikaanse jagers, Binford. Hij ziet ze allen, de commandanten van de Engelse en 
Amerikaanse jagers en de Australische commandanten. En hij ziet Lt. Cdr. N. V. Thew R.N. van de Jupiter, die 
kort tevoren in Straat Soenda een Japanse onderzeeër geramd had en de eerste 2 Japanse marinemensen in 
deze oorlog krijgsgevangen gemaakt. Het doet hem goed, zoveel bekende en vertrouwde gezichten te zien. Hij 
spreekt en hij laat spreken. Ieder die iets zakelijks op zijn hart heeft kan het naar voren brengen. Geen enkele 
commandant behoeft van zijn hart een smoorkuil te maken. Hij mag zijn kritiek onverbloemd naar voren brengen. 
Het zijn mannen onder mannen en de toestand is ernstig. 

Er wordt niets verbloemd. 
De meningen worden uitgewisseld, notities gemaakt; besluiten vastgelegd in orders. 
Als Doorman spreekt wordt het stil. Allen luisteren met gespitste oren. Hij zegt het in klare taal: de toestand is 
uiterst kritiek om niet te zeggen hopeloos. „En ge weet het, mijne heren, de vloot zal volledig worden ingezet”. 
Er wordt niet geglimlacht. Iedere commandant weet, dat dit het uur der bittere ernst is. 
Doorman spreekt verder: rustig, zo rustig als hield hij een lezing voor een aantal officieren in volle vredestijd. Er 
is geen spoor van emotie, van nervositeit te bemerken. 
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De Britse en Amerikaanse commandanten zien met 
waardering op naar den eskadercommandant van de 
Striking Force. 
Dan wijst hij er op dat de Houston de achterste 
geschuttoren mist, en dat dus een derde deel der batterij 
hierdoor niet te gebruiken is. De commandant van de 
Houston glimlacht verontschuldigend, alsof het z ij n schuld 
is. Doorman geeft nadere bijzonderheden. Aan dit schip 
mankeert dit, aan het andere dat. Het seinstelsel is nog 
verre van volmaakt, en het zal niet mogelijk zijn 
ingewikkelde manoeuvres te maken. Er zullen geen 
vliegtuigen zijn, tenzij... tenzij... en hij geeft het bericht van 
de Langley door. 
Er gaat een sarcastisch gelach in de kring op en er worden 
honende opmerkingen gemaakt. Vliegtuigbescherming... 
nee, die zal er niet zijn. Die is te lang toegezegd en nooit 
gekomen. Ze zal er ook nu niet zijn. Men laat zich niet 
verlakken! 
Een Amerikaanse commandant zegt voor zich heen: „Too 
little and too late”. 
Nadat Karel Doorman de tactiek van de aanval uiteen heeft 
gezet, volgt de rondvraag. Daarna wordt de bespreking 
gesloten. 
De commandanten geven den schout-bij-nacht een hand. 
Zij geven elkaar een hand. Het zijn louter stevige 
handdrukken die gewisseld worden aan het eind van deze 
historische zitting. 
Karel Doorman gaat heen. Hij is tevreden over de 
bespreking. Er heerste een goede geest. Er was maar één commandant die met zijn vuist op de tafel geslagen 
heeft. 
Hij is tevreden, omdat hij zeker weet dat al deze mannen hem hun vertrouwen gegeven hebben. 
Hij is trots het vertrouwen van zulke mannen te bezitten. 

Hij rijdt nog even langs Koenraad. Een enkel woord van afscheid. Koenraad zegt „Good luck, Tank” en de ander 
„Van ’t zelfde; vandaag mijn beurt, morgen de jouwe!” 
Dan gaat hij heen. 
De Packard met open kap rijdt hem weg. Bij hem zitten de oversten Lacomblé en De Gelder en zijn adjudant 
Baron Van Tuyll van Serooskerken. 
Het is stil. Griezelig stil. De gedachten van Karel Doorman zijn bij de plannen. Hij ziet, als in een filmbeeld, zijn 
vloot voorbijtrekken: De Ruyter... Java... Perth, Houston, Exeter, Kortenaer, Witte de With, Jupiter, Electra, 
Encounter, Edwards, Alden, Ford en Paul Jones. Hiermee zal hij het moeten klaren tegen een enorme Japanse 
vloot. Hij staart voor zich uit. 
De Packard stuift door de stad, die zengt in de namiddaghitte van de laaiende zon. 
Hij gaat naar boord. De vloot wacht. 
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Een hopeloos kleine vloot. 
„De Heeren Staaten hebben niet te versoeken, maar te gebieden en al wierd mij bevolen ’s lands vlagh op een 
enkel schip te voeren, ik zou daarmee ’t zee gaan. Waar de Heeren Staaten hunnen vlagh betrouwen, sal ik 

mijn leven wagen”. 

                

 
Hr. Ms. kruiser „Java” 
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Hr. Ms. kruiser „De Ruyter” 
in volle zee 
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Hr. Ms. kruiser „Java”, strijdend met de Japanse vloot in de Javazee. Dit is de enige 

authentieke foto van de slag. 

 

Dan herinnert hij zich de beroemde woorden van zijn beroemden voorganger: drukken haar 

tegen zich aan. Ach... het is ook zo moeilijk en ze zouden zo graag eens wat langer aan wal 

geweest zijn. Straks staan ze weer op hun alarmposten en zullen de bommen weer neerhuilen 

over hun schip. Ze aarzelen, wachten op het allerlaatste moment. Nog eenmaal moet de kaan, 

de opperschipper, fluiten. Dan is het onherroepelijk hun tijd en rennen ze naar boord. 

Karel Doorman reddert een paar zaken in zijn kajuit, hij loopt wat post door, steekt een cigaret 

op en dan verzoekt hij hem te berichten of er uitvallers zijn.  

Er is niet één deserteur! Niet één Nederlandse marineman, niet één Indonesische matr oos is 

weggebleven. En nooit hadden ze uitgezochter kans dan op deze dag.  

Het doet het hart van den eskadercommandant goed. En hij loopt terug naar zijn kajuit en 

herhaalt verscheidene malen in zichzelf: „Er is er niet één weggebleven. Niet één!”  

De avondschemering waart over het water, en de tijd van vertrek is aangebroken. Er wordt nog 

wat heen en weer geroepen van de schepen naar de wal en omgekeerd. De vrouwen aan de 

kaai staan met wijdopengesperde ogen te kijken. Ze voelen dat dit afscheid anders is da n de 

voorgaande malen. 

Het Hoofd Machinekamer van de De Ruyter, overste Steernberg, daalt af naar het 

benedenschip, en als hij den officier M.S.D. Van Rijsbergen tegenkomt, roept hij hem kwasi -

vrolijk toe: „Dit wordt je laatste ritje, Van Rijsbergen!”  

Aan de wal is practisch geen man meer over om de trossen van de schepen los te gooien. Men 

moet het zelf klaren. De trossen van de Kortenaer worden losgegooid door de echtgenote van 

den commandant, den luitenant ter zee Kroese. 

 

Het schip is klaar om te vertrekken. 

De machines in de schepen zoemen. De schroeven malen schuimend het water weg, rook en 

stoom walmen omhoog. De wacht komt op en het is „voor en achter”. Een paar sleepboten komen 

van de werf aanvaren, en zullen assisteren bij het verlaten van de  haven. Op de Jupiter zijn de 

trossen al binnengehaald en langzaam drijft het schip van de steiger af. Het stoomt naar buiten.  

Dan klinkt ook op de De Ruyter „voor en achter”, en de sleepboten trekken de kruiser van de kade 

af. 

De telegraaf rinkelt. Eerst klinkt het commando „langzaam”, spoedig gevolgd door „halve kracht 

vooruit”. De sleepboten gooien los, want de De Ruyter zal het verder zelf wel klaren. 

Attentieseinen gieren uit de stoomfluit en de geluiden van de kaai lossen zich op in een veraf 

geroezemoes, nauwelijks nog waarneembaar voor het volk op de kruiser. Er is ook weinig tijd 

meer om daar op te letten, want iedereen heeft zijn werk. Een enkele matroos, een enkele 

onderofficier, staat langs de railing en wuift. Net zo lang totdat het figuurtje, w aaraan hij z’n ogen 

heeft vastgezogen, verdwenen is. Dan draait hij zich om en gaat aan zijn werk.  

Terzelfder tijd zijn de schepen die op de reê voor anker liggen gereed gekomen met het lichten 

van hun ankers. Blauwe lichtjes flikkeren overal, en er is even een druk seinverkeer. Dan seint 

de De Ruyter uit: „Formatie aannemen en aanzetten tot 9 mijl”.  
Karel Doorman heeft de volgorde van zijn vloot bepaald en deze is: voorop de twee 
Nederlandse jagers, dan drie Britse jagers, vervolgens de vijf kruisers en te nslotte de vier 
„fourstackers”.  
Een vloot van 14 schepen, tezamen vormende de „Striking Force”, het geallieerde smal deel dat 
de sprong op de reusachtige Japanse vloot zal gaan wagen. Er wordt gekoerst op het 
Westervaartwater, maar er komt eerst nog een kink in de kabel. Een sleepboot, bezig met het 
slepen van een stalen bak, kan nog net vrijkomen van een der voorop varende schepen.  
Doorman, staande op de commandotoren van het vlaggeschip, ziet plotseling dat het scheef zal 
lopen. Overste Lacomblé ziet het ook en poogt nog te voorkomen wat te voorkomen is. Hij ziet 
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de sleepboot aan bakboord, bijna recht vooruit, doch plotseling verandert het vaartuig zijn koers 
en dan is de aanvaring niet meer te vermijden. 

De telegraaf gaat over... 3 korte felle stoten op de stoomfluit gieren over het water... „Ik sla volle 

kracht achteruit!” en op hetzelfde moment herhalen alle achter de De Ruyter aankomende 

schepen hetzelfde signaal en verrichten dezelfde manoeuvre.  

Maar het is dan al te laat. Er klinkt een hevig gekraak en gesteun. Als Doorman zich voorover 

buigt over de commandotoren ziet hij dat de voorsteven van zijn schip de sleepboot precies in de 

midscheeps gevangen heeft. Direct laat de stalen bak los, om stuurloos weg te drijven. De 

sleepboot zinkt met razende vaart. Het volk gaat overboord, en poogt zo snel mogelijk aan boord 

van de De Ruyter te klimmen. Blanken en Indonesiërs. Zeven man worden opgehaald, maar twee 

ontbreken er nog. 

De motorsloep wordt gevierd om er naar te zoeken, en een lichtboei overboord ges meten. Een 

der vermisten wordt opgepikt en kruipt, grauw van schrik, in de sloep. Men zoekt een kwartier en 

geeft het dan op. De sloep wordt weer opgehesen, en de vloot zet zich in beweging. Het is een 

slecht begin geweest. Maar wie wéét, denken de mannen op de schepen, is dat geen voorteken 

dat de rest beter zal zijn. Ze warmen er elkaar maar een beetje mee op.  

Langs de Noordkust van Madoera vaart de vloot de nacht in.   

De machines dreunen en gonzen. Iedereen is op zijn qui vive.De Striking Force bereikt d e 

Javazee. Onveranderlijk wordt hoge vaart gelopen. Onafgebroken zigzaggend jaagt de vloot 

voorwaarts. Op de commandotorens van de schepen heerst uiterste waakzaamheid. Achter ieder 

onschuldig golfje kan een periscoop schuilen, elk ogenblik kan men de bell enbaan van een 

torpedo zien, en men wacht eigenlijk op het aanzwellend geronk van vliegtuigen van den vijand. 

De vloot vaart in verkenningsformatie. 

Het doel is het gebied benoorden Madoera over een breedte van een 30 mijlen te verkennen, 

zodat koers Oost is uitgezet totdat de Noordpunt van Madoera’s Oostpunt is bereikt. Daarna volgt 

dan weer een koersverandering van 180 graden, en het eskader ligt West voor.  

Het is nog geen alarm, doch het volk bevindt zich wel in de onmid dellijke omgeving van zijn 

alarmpost. Geen enkel risico wordt genomen. 

Wat niemand verwacht geschiedt: de uren van de nacht gaan voorbij en er gebeurt niets. Geen 

vijandelijke schepen, geen vliegtuigen, geen bellenbanen en periscopen. Alleen een verlaten 

nachtzee, met de sterren helder flonkerend aan de hemelkoepel. 

De volgende dag, de 27ste Februari, is de Striking Force bij dag -worden ongeveer 10 mijl 

benoorden de toegang tot het Wester- vaarwater. Doorman, onafgebroken op de commandotoren 

aanwezig, wenst West te blijven varen. Hij wacht met ongeduld op een verkenningsbericht van 

de wal. Waarom komt dat niet, vraagt hij zich af, doch hij beseft ook dat hij de wal niet de schuld 

kan geven... 

Enkele Japanse vliegtuigen komen aanronken en werpen bommen af, die een eind van de De 

Ruyter in zee neerkomen. Het is de moeite niet waard, en niemand die er zich druk over maakt. 

Het geeft wat afwisseling en het breekt tenminste even de spanning.  

Er komt een bericht van de wal door, en het wordt aan Doorman overhandigd. Het luidt: „Geen 

vliegtuigbescherming kan gegeven worden”. De eskader-commandant lacht sarcastisch. Alsof 

men hem dit nog speciaal moest mededelen. Of hij dit niet wist... Motief: het restant van de 

luchtjagers is te zeer nodig voor de verdediging van Soerabaia, Malang, Batavia en Band oeng. 

Het volk op de vloot is moe. De inspanning, het gemis aan slaap, de hitte en de emoties laten 

zich gelden. Zal er dan nóóit een einde komen aan dit varen? Om 5 uur in de morgen, ter hoogte 

van het Westervaartwater, blaast de tamboer het signaal „alar m”. 

Iedereen staat op zijn alarmpost het daglicht af te wachten, en langzaam begint het te dagen. De 

nieuwe dag is er. Het is de 27ste dag van de maand Februari. Het zal een historische dag worden, 

maar niemand weet dit dan nog. Misschien dat de meeuw het weet, die schel-krijsend over het 

vlaggeschip van de Striking Force scheert.  

Een nieuwe, grijze dag. Grauw is de zee, grauw de hemel. Honderden ogenparen zoeken de zee 
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af, want men weet: dit is het gevaarlijkste moment voor aanvallen van onderzeeërs. Maar de zee 

blijft glad en vlak, en niets verstoort de eenzaamheid van het watervlak.  

De tamboer blaast „aftrap”. 

Onder een bewolkte lucht wordt de verkenning voortgezet in de richting van Bawean. Er zitten 

nu, ver weg, Japanse verkenningsvliegtuigen in de lucht. Doorman ziet ze onbewegelijk boven 

de horizon hangen, en hij voelt het hopeloze gemis van eigen vliegtuigen. Wat zou hij graag een 

paar Nederlandse jagers naar die loerende schavuiten zenden! Wat zou hij er voor geven zelf in 

een der kisten te kruipen en ze de volle laag te geven. Maar er zijn geen vliegtuigen voor hem, 

en ze zullen er nooit zijn. 

De verkenners blijven aan de hemel hangen, en de Striking Force raakt ze niet meer kwijt. Van 

seconde tot seconde wordt iedere beweging van haar gevolgd, en iedere koersverandering zal 

terstond doorgegeven worden aan de Japanse vloot. Om 10 uur in de morgen seint de Exeter: 

„vliegtuigen gepeild in Noordelijke richting, afstand 40 mijl”. Op de De Ruyter zien de waarnemers 

niets, maar de Exeter heeft ook de beschikking over radar. Het schip geeft al vol lucht- afweervuur 

af, terwijl de anderen nog niets zien. Een paar salvo’s bom men komen dicht bij ’t schip in zee 

terecht, doch veroorzaken geen schade. Later volgt nog een korte aanval, die overigens weinig 

om het lijf heeft. Om 10 uur geeft Karel Doorman order ter hoogte van Rembang, op tegenkoers 

te gaan met de bedoeling naar Soerabaia terug te stomen en te bunkeren. Het heeft weinig zin 

thans voort te gaan met het afzoeken der zee. De sweep is weer voor niets ge weest. 

Het gezicht van den eskadercommandant staat thans ernstig. Het gaat hem alles niet naar de 

zin. Hij heeft ogen in zijn hoofd, en die ogen hebben hem verteld dat zijn mannen rust nodig 

hebben. Zo kan het niet langer en als hij die ochtend uit de Javazee stoomt laat hij een telegram 

naar de wal seinen. Het luidt: 

 

,.Grens uithoudingsvermogen personeel bereikt’’ 

 
De ochtend gaat voorbij, en om 12 uur seint Doorman opnieuw een telegram uit. Thans luidt de 

inhoud: 

 

,.Grens uithoudingsvermogen personeel overschreden’’ 

 
Aan de wal ontvangt vice-admiraal Helfrich de telegrammen. Hij leest ze, en beseft in welk een 

ontzaglijk moeilijke positie hij verkeert. Hij weet dat Doorman deze telegrammen niet dan na 

uiterste noodzaak afgegeven heeft, maar hij weet ook, dat hij machteloos is om hier te helpen. 

Niemand kan meer helpen. Hier moet het volk van de vloot doorheen; er is geen keus, er is geen 

oplossing. En hij seint terug: 

 

,,Continue to attack the enemy until he is destroyed’’ 

 

Tegelijk met het laatste telegram ontvangt viceadmiraal Helfrich een verkenningsvlucht van een 

vliegtuig. Het deelt mede dat de voorhoede van de grote vloot die Java naderde, op 80 mijl 

Noordwest van Soerabaia gesignaleerd is. Daarbij waren minstens twee zware kruisers van het 

Nati-type, zes kruisers van het Mogami-type en 12 jagers. 

Karel Doorman wacht op berichten van de wal. Om 2 uur stoomt hij met zijn vloot het 

Westervaarwater binnen de Nederlandse jagers aan de spits. Hij is van plan snel binnen te l open, 

en dan verder te zien. 
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Het blijft rustig op zee, en het zijn alleen de „spotters”, de aan de kim hangende vijandelijke 

verkenners, die hem voortdurend hinderen met hun tergende aanwezigheid.  

Dan komt een telegram van de wal binnen, en het wordt den eskader- commandant terstond 

doorgegeven; het is van vice-admiraal Helfrich en vermeldt de gegevens van de Nederlandse 

verkenner. En het besluit: 

 

,, Onmiddellijk aanvallen’’ 

Karel Doorman kreeg vrijwel terzelfder tijd een volkomen gelijk luidend telegram, en hij heeft geen 

seconde nodig om zich te bezinnen. Er valt trouwens voor hem niets te bezinnen. Hij hoopt dat 

er een kans is. Nu of nooit, hij gaat er op af. Hij gaat op tegenkoers en seint zijn commandanten 

de berichten door. Er wordt gevechtsformatie aangenomen door de vloot, en met hoge vaart jaagt 

het eskader terug. De Nederlandse jagers als beschermers van het vlaggeschip en de andere 

kruisers voorop. Niemand maakt zich op dat ogenblik nog een enkele illusie. Op de De Ruyter 

heeft men het gezicht van den schout-bij-nacht gezien en hoewel het ondoorgrondelijk is als altijd, 

voelen de jongens dat de beslissing gaat komen. Een formatie Japanse bommenwerpers doet op 

grote hoogte een aanval op de vloot, doch treffers blijven uit.  

Dat is dan het voorspel van de finale. 

De commandotoren van Hr. Ms. kruiser De Ruyter wordt geen ogenblik meer verlaten door de 

leiders van het schip en van het eskader. Daar staan ze, in hun grauwe uniformen, met de 

helmen op: eskadercommandant Karel Doorman, overste Lacomblé, overste De Gelder, de 

1ste officier van de kruiser overste Vermeulen, de officier van artillerie: luitenant ter zee 1ste 

klasse De Gelder, de adjudant van Doorman: de luitenant ter zee 2e klasse Van Tuyll van 

Serooskerken. Bij hen staan een Brit en een Amerikaan. De Brit is Mr. Jackson, liaisonofficier, 

de Yankee is Mr. Kolb, eveneens liaisonofficier. En daar zijn tevens de officier van de wacht, 

het bedieningspersoneel van de telefoons, van de afstandmeters, van de telegrafen, de 

mitrailleurs. 

De De Ruyter loopt 25 mijl. Het schip vibreert licht als het zich met zijn duizenden P.K.’s door 

de zon doorstoven Indische zee boort.  

Overste Lacomblé maakt bekend dat verwacht wordt dat men den vijand te omstreeks half 4 kan 

verwachten. Eerder zal hij wel niet in zicht komen. 

Het bericht wordt besproken. Sommigen kankeren, anderen draaien nog gauw een sjekkie. De 

stemming is uitstekend, zelfs bij de kankeraars. Iedereen is doodmoe, maar geen enkele 

oorlogsmoe. Men wil er graag tussenuit, maar eerst m oet de Jap z’n portie gekregen hebben. Er 

is niet één aan boord van al die schepen die er anders over denkt.  

In het tussendek van het vlaggeschip zitten de mannen van de sleepboot, die de vorige avond 

opgedregd zijn. Ze draaien cigaretten, en hebben er geen idee van dat ze tegen wil en dank een 

historische gebeurtenis gaan beleven. 

Het slaat 7 glazen: half 4. 

De uitkijk, staande op het uiterste puntje van de commandotoren, ontdekt vrijwel tegelijkertijd op 

ongeveer 2 streken aan stuurboord enkele schepen. H ij geeft zijn waarneming door en ze wordt 

juist bevonden. 

Daar zijn dan de Jappen! 
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De Britse jagers stomen met hoge vaart vooruit, en vormen op deze wijze een scherm voor de 

kruiserlinie. Achter de kruisers volgen de Nederlandse en Amerikaanse jagers. Er w ordt koers 

Noordwest gevaren, snelheid 25 mijl. Karel Doorman laat via de ultra kortegolftelefoon van de 

schepen van het eskader en per radio aan den Com mandant Zeemacht weten: 

,,Vele schepen op 2 streken stuurboord’ ’ 

Even over 4 uur zien de Britse jagers de vloot van den vijand. Er blijken twee groepen te zijn, 

ieder bestaande uit een lichte kruiser en zes grote jagers, benevens een aparte groep van twee 

zware kruisers. Er zijn geen transportschepen bij.  

Blijkbaar heeft men te doen met een dekkingseskader. 

De laatste bevelen worden gegeven, iedere alarmpost wordt voor de laatste maal gecontroleerd. 

Op elk schip staat alles op haren en snaren.  

De stemming aan boord van het vlaggeschip wordt grimmig. De mannen bij de kanonnen, achter 

de mitrailleurs, wachtten de naderbij- komende vloot der Jappen met ongeduld. Als ze maar 

treffers kunnen maken... als ze die vervloekte zeerovers maar in de roos zullen raken... als ze 

maar wat geluk hebben...! 

Het scheepsgeschut volgt iedere verandering van richting, hoe gering ook en dan, nog 

onverwachts, opent de vijand het vuur, op ongeveer 12,5 mijl.  

Karel Doorman ziet het mondingsvuur bij de kanonnen opflitsen en z’n vingers jeuken. Maar hij 

is nog te ver. Nog enkele mijlen moet hij dichterbij komen om enige trefzekerheid  te hebben. Het 

heeft geen zin om nu al te vuren. 

Hij ziet meer schepen dan de verkenningsberichten hebben opgegeven en hij denkt: ook dat kan 

er nog bij. Maar een paar meer of minder maakt nu geen verschil meer.  

Het eskader jaagt voort, en enkele minuten later is het zover dat het vuur geopend kan worden. 

Eerst door de Houston, dan door de Exeter. Het sein „vuren” wordt dan ook op de De Ruyter 

gegeven. Als donderslagen tijdens een hevig onweer braakt de kruiser zi jn granaten uit. Alle 

batterijen zijn in actie en het schip trilt en steunt van de enorme kracht die de kanonnen 

ontwikkelen. 

De afstand is nu 27.000 meter en de 2 zware vijandelijke kruisers schieten met hun 

hoofdbatterijen van 20,5 kanons. De Exeter en de Houston beantwoorden het vuur, doch zij 

kunnen slechts schieten met in totaal 12 kanons, terwijl de vijand er 20 tot zijn beschikking 

heeft. De beide vloten lopen gelijke koers en hoge vaart.  

In de machinekamer van de De Ruyter staat officier M.S.D. Van Rijsbergen. 

Hij is officier van de wacht en weet waar het om gaat. Ze hebben hém niets wijs te maken. De 

machinekamer-telegraaf vertelt hem wat zijn machine moet doen. Als er uiterst vermogen 

gelopen moet worden ziet hij met ontzag en bewondering naar de installatie, die dit alles moet 

verstouwen zonder in duizend stukken uit elkaar te barsten. Het schip loopt 25 mijl, en uiterst 

vermogen betekent 32 mijl. Volgens de voorschriften moet dit opvoeren in snelheid geschieden 

in 40 minuten. Thans in... 30 seconden, wil men kans maken aan de bellenbanen te ontkomen.  

In 30 seconden... dat wil zeggen een vermogenstoename van 40.000 paardenkrachten in een 

halve minuut. Van 29.000 P.K. tot 70.000 P.K. Dat kan alleen een goede machine, een machine 

die weet wat van haar verlangd wordt in de meest kritieke ogenblikken van haar bestaan. Dat kan 

alleen de machine van het vlaggeschip der Striking Force, die eens, jaren tevoren, gebouwd werd 

door Nederlandse handen van Nederlandse arbeiders in een Nederlandse fabriek.  

De waarde van dit schip blijkt uit meer: noch de near misses gedurende de bombardementen, 

noch de geweldige ontploffingen van de in het water exploderende granaten en torpedo’s van 

den vijand hebben tot gevolg dat er ook maar één druppel water in het schip dringt . Er ontstaan 

géén lekken. 

Ja, het is wel een goed schip, denkt officier M.S.D. Van Rijsbergen. Doorman probeert de situatie 

van zijn schepen te overzien, doch dat is niet eenvoudig. Het gehele eskader gaat nu schuil in 

wolken rook van het geschut. Fonteinen spuiten op, veroorzaakt door de in zee ontploffende 
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granaten van den tegenstander, die zich niet onbetuigd laat, en een regen van kogels doet 

neerdalen op de geallieerde vloot. Ze fluiten over de mannen van de De Ruyter. Er worden treffers 

gemaakt en geïncasseerd. Een Japanse kruiser staat al in lichter laaie en zinkt, doch het gejuich 

verstomt op het vlaggeschip als dit zelf getroffen wordt.  

Het is 4.31 uur. De treffer is van een steil-invallende granaat. Hij doorboort de beide dekken en 

explodeert daarna. Het is een 20 cm projectiel, en het brengt een ernstige verwoesting teweeg, 

die haast fataal wordt. Terstond worden buiten werking gesteld de dieselnood - dynamo, de 

voorste electrische centrale en het voorste pompstation. Een benzinebrand breekt uit en  

Doorman verneemt dat er één dode en gewonden zijn. De brand kan direct geblust worden 

door snel en handig ingrijpen. 

Door deze treffer kan een deel van het schip echter niet meer geven tileerd worden en dit is 

catastrophaal voor het volk beneden. Door de hevige hitte voor de turbines en het ontbreken van 

ventilaties, vallen stokers en olielieden flauw en moeten naar dek gedragen worden. Iedere 20 

minuten moet het personeel in de machinekamer verwisselen en elkaar boven aflossen. Het is 

moordend heet en de vuurplaat is het vagevuur. 

De De Ruyter vuurt intussen door. Alle zeven kanonnen van 15 cm spuwen hun granaten weg. 

Steeds is de gehele „brede zijde” in actie en het vuur, centraal vanuit de gevechtstoren geleid, 

ligt uitstekend gericht. 

Terzelfder tijd wordt er prachtig werk verricht door de herstellings- brigade, die bezig is het volk 

uit de getroffen compartimenten te halen. Onder leiding van den officier M.S.D. Jansen wordt 

gedaan wat mogelijk is. Met z’n twaalven duiken de redders, voorzien van gasmask ers, in de 

getroffen gedeelten en sleuren de slachtoffers die er deels verbrand, deels bedwelmd liggen, uit. 

Ze worden echter zelf beneveld door de gassen en dampen die zich ontwikkelen, en enkelen 

wankelen terug. Een ziet geen kans er meer uit te komen. Hij valt om en blijft liggen. Hij sterft met 

de anderen. 

Granaten slaan naast het schip in. Groen-oplichtende waterzuilen spuiten omhoog, en ze 

vormen tonnen gewicht, die herhaaldelijk tegen de flanken van de De Ruyter slaan. Het schip 

steunt en trilt in alle spanten, doch er is méér voor nodig om het te vernietigen. Het is een goed 

schip, het vlaggeschip van de Striking Force, en niet voor niets heeft vice -admiraal Helfrich het 

zo dringend aanbevolen... 

In het schip rolt alles door elkaar. Hier en daar breken glazen en delen van het kommaliewant. 

Bij hevige trillingen en bij het incasseren van treffers breken gloeilampen en vibreert het schip 

hevig. Even is het alsof heel de De Ruyter één ontzaglijke violoncel is.  

Doorman ziet de granaten komen, in vlakke gestrekte banen. Hij ziet er enkele inslaan, en hij 

verwondert er zich over dat hij dit alles zo onbewogen kan aanzien. Het is net alsof hij het in 

een droom beleeft, het al vele malen eerder heeft meegemaakt. En dan realiseert hij zich, dat 

dit ook inderdaad zo is. Hij heeft het warm onder zijn helm en zet het ding af. Hij heeft er altijd al 

iets tegen gehad. Een waarschuwing van overste Lacomblé hem weer op te zetten, negeert hij. 

Tot hij beseft dat het dragen der helm tijdens het gevecht verplicht is en hi j hem weer opzet. 

Hij ziet bellenbanen aankomen. Het schip ontloopt ze, en het is een wonder zo snel als het weet 

uit te wijken. Hij ziet drie... vier... vijf bellenbanen naderen. De torpedo’s komen uit de golven 

opduiken, breken de oppervlakte open en vliegen voorbij. Een ervan is voldoende voor de 

ondergang van het schip, maar dat schip heeft geluk.  

Er volgen nog enige treffers en het doet denken alsof bij een zwaar stampend schip de schroeven 

boven water staan. 

Gedurende enige tijd wordt er hevig over en  weer gevuurd, terwijl beide vloten in Zuidwestelijke 

richting blijven varen. 

Om kwart over 4 heeft de vijand er dan blijkbaar genoeg van. Hij legt een rookgordijn en even 

later blijkt dat de bedoeling is door dit scherm heen jageraanvallen op het Nederlan dse eskader 

uit te voeren. Dan legt ook de Striking Force een rookgordijn en Karel Doorman laat zijn jagers 
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seinen:  ,, Vijand aanvallen' ’ 

Met volle kracht schieten ze door het rookgordijn heen en voeren de opdracht uit. De Japanse 

jagers lanceren enkele bundels torpedo’s op de De Ruyter, doch overste Lacomblé laat zo keurig 

manoeuvreren dat geen enkele de kans krijgt zijn doel te bereiken. Een paar bellen banen gaan 

weliswaar rakelings langs, doch dat is ook alles.  

 

Het wordt half vijf. De nevel van het rookscherm trekt op en op de commandotoren van het 

vlaggeschip zien ze den vijand zich in Noordelijke richting terugtrekken. Dan is het moment 

aangebroken om de winst en verliesrekening op te maken. Het vlaggeschip heeft vier vol treffers 

gekregen. Een der treffers raakte een pompkamer, waardoor de voormachinekamer buiten 

werking is gesteld. De andere treffers raakten het voorschip, de wasserij en het achterschip.  

Er zijn echter erger verliezen geleden. De Kortenaer is vernietigd, de Exeter zwaar beschadigd 

en de Electra heeft zijn einde gevonden. Het is een zware prijs, veel te zwaar voor de kleine 

Striking Force van schout-bij-nacht Doorman. 

Om 5.07 uur wordt de Exeter getroffen door een 20,5 cm granaat. De gevolgen zijn rampzalig. 

Zes van de acht ketels vallen uit en 14 man worden op slag gedood. De vaart loopt sterk terug 

en zware rookwolken uit z’n beide schoorstenen blazend, draait de kruiser naar bakboord uit de 

linie. De hoofdstoomleiding in het ketelruim is getroffen.  

Als de Exeter afdraait, weten de Houston, de Perth en de Java niet, dat hem geen andere keuze 

overblijft dan weg te strompelen en een goed heenkomen te zoeken. Misschien kan het schip z’n 

huid nog redden. 

Maar de Houston, de Perth en de Java veronderstellen dat het een  manoeuvre is, door den 

eskadercommandant bevolen, en ze volgen trouw in de bevolen kiellinie de Exeter.  

Karel Doorman ziet tot zijn verbazing deze manoeuvre. Hij voelt intuïtief wat de oorzaak is, en 

ogenblikkelijk laat hij het radiostation uitseinen:  

, , Ik val aan, volgt mij’’ 

En terstond nemen de drie schepen van de Striking Force hun vorige positie in de kiellinie weer 

in en zetten de strijd voort. Om 5.15 uur wordt de Kortenaer getorpedeerd midscheeps in de 

machinekamer. Het schip is verzeild geraakt in een waar woud van bellenbanen en periscopen, 

en een torpedo treft de jager. Een ontzaglijke explosie volgt, die het schip plat op zijn 

stuurboordzijde werpt. De uitkijk in het kraaiennest beschrijft een grote boog en kwakt dan, ergens 

ver weg, in zee neer. Het schip dreigt te kapseizen, met de kiel naar boven, doch heeft nog een 

beetje geluk en dit gebeurt niet. 

Er is geen seconde te verliezen, en het volk springt overboord. Een matroos 3e klasse heeft bij 

het verlaten van Soerabaia tegen een maat gezegd : „Hein, we worden door de molen gedraaid, 

wat ik je brom”, en de maat heeft zijn schouders opgetrokken en het niet willen geloven. In het 

voorbijrennen roept de matroos 3e klasse tegen den ander, dien hij net over boord ziet vliegen: 

„Nou Hein, waar blijf je nou?” 

Het voorschip zinkt weg, en met een verbijsterende snelheid verdwijnt de brug al onder water. De 

twee helften van de jager staan, als de torens van een kerk, en als apen hijsen de mannen zich 

langs de staaldraad railingen omhoog. Het roer en de twee schroeven steken grotesk boven het 

water uit. Dan valt het achterschip opzij en het verdwijnt in de golven. Het andere gedeelte blijft 

nog vrij lang drijven. Er is één meevaller: er dobberen voldoende vlotten nabij het wrakstuk van 

de jager, en vrijwel al het volk weet een plaatsje te veroveren. Commandant Kroese geeft 

opdracht bij elkaar te blijven met de vlotten, hoewel hij zich terdege realiseert dat dit ook betekent 

dat hij den Jappen een goed mikpunt bezorgt. Maar tenslotte moet men i e t s doen.  
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Het is een verschrikkelijke bezoeking, het verblijf in het water, dat bedekt is met stookolie. Nog 

brandt het niet, doch ieder ogenblik verwachten de drenkelingen dit, en uit alle macht wordt 

gepoogd zover mogelijk van het wrak te komen. De stemming onder d e mannen is niet slecht. 

Integendeel, ze zijn verheugd het er nog zo af gebracht te hebben. Wat er nu met hen zal 

gebeuren...? Ze weten het niet. Maar dat zal wel blijken. Voorlopig hebben ze hun lijf gered. En 

dat is alles wat ze hebben. 

De zee biedt nog afwisseling te over. Overal hangen rookgordijnen, kanonvuur dondert over het 

water, en ergens in de verte brandt een groot schip.  

Even later breekt een divisie Japanse jagers uit een nevelgordijn te voorschijn. De drijvende 

zeelui zien haar van heel nabij. Ze zien de grote oorlogsvlaggen met de Rijzende Zon van de 

masten waaien. De divisie schiet uit al haar batterijen, om dan snel te verdwijnen.  

Het wordt stil rondom de mannen van de Kortenaer. Er zijn heel wat drenkelingen die water en 

stookolie naar binnen hebben gekregen en het benauwd krijgen. Ze zijn er ellendig aan toe en 

vrezen het niet lang vol te houden. Ze zijn ook heel moe.  

Op de korte golfslag van de Javazee drijft een plukje mensen rond. Het wordt avond. Een van 

hen sterft. 

Het wordt donkerder en donkerder, en de nacht legt zich over de vlotten. De stemming wordt 

gedrukt. Men wil wel weer een kiel onder zich voelen. En men zou wel eens willen weten: wat is 

er van de vloot geworden en wat van Doorman?  

Het wordt steeds later. Dan... zien ze het goed...? of is het een fata morgana... een bedriegelijk 

visioen...? Zijn dat geen schepen? Wat nadert daar in razende snelheid...?  

Het zijn schepen, varend in kiellinie. En het zijn 

Hollandse schepen, de eigen kruisers. 

Een fantastisch beeld voor de mannen van de 

Kortenaer, een beeld dat ze hun leven lang niet 

meer zullen kunnen vergeten: de vloot van Karel 

Doorman onder een bijna volle maan in de 

tropennacht. 

 

De mannen van de Kortenaer roepen, maar hun 

stemmen worden niet gehoord. Ze brullen en 

schreeuwen om de aandacht te trekken. Ze 

móeten toch gehoord worden! Hun eigen 

schepen... de eigen vloot...! Rakelings vaart de 

vloot langs de vlotten heen, die deinen in de boeg- 

en hekgolven. Sommige worden om en om 

gesmeten. 

 

Daar gaan ze... koers Noord, récht op den vijand 

af, uiterst vermogen lopend. Maar ze zijn gezien, 

de drenkelingen. En de mannen van de Striking 

Force laten hun maats niet in zee verdrinken. Van 

het achterschip van de De Ruyter wordt een 

reddingslicht uitgeworpen, een dansende vlam op 

een bewogen zee. Het licht geeft de plaats aan 

waar de mannen drijven, en later in de nacht wijst 

het de Encounter de weg om hen te vinden.  

 

Hij neemt hen op, en brengt hen in Soerabaia aan wal.  
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Karel Doorman wijkt niet van de commandotoren van het vlaggeschip, en hij doet zijn uiterste 

best een overzicht te verkrijgen van de stand van zaken. Maar het is vrijwel ondoenlijk in de chaos 

van nevel, bellenbanen, smook en waterzuilen. En er wordt nog steeds op de schepen van de 

Striking Force gevuurd, hoewel de tegenstander onzichtbaar is. 

Hij geeft per ultra kortegolf opdracht aan de Witte de With om de aftocht van de mishandelde 

Exeter te dekken, omdat hij er van overtuigd is dat het schip het alleen niet zal halen.  

Ook de Electra vergaat het slecht. Hij stoot op drie Japanse jagers en wist een er van zwaar te 

treffen.  

Dan echter wordt de jager zelf door talrijke treffers geraakt en vindt zijn einde in de golven.  

Een kort vuurgevecht ontstaat tussen de kreupele Exeter, de Jupiter en de Witte de With, al s het 

trio in contact komt met een lichte Japanse kruiser en enige jagers. De vijand ruimt echter vrij 

snel het veld en verdwijnt achter een nevelgordijn.  

Doorman verzamelt inmiddels achter de De Ruyter de Perth, de Houston en de Java. Hij laat zijn 

smaldeel hoge vaart lopen, met Oostelijke koers. Als het door een nevelgordijn heen jaagt, 

worden drie Japanse kruisers, waaronder wee van zwaar kaliber, en vijf grote jagers, ontdekt. 

Ook deze vloot vaart in Oostelijke richting. Er ontstaat een vuurgevecht, het welk van beide zijden 

weinig resultaat oplevert. Aan de Witte de With wordt opgedragen bij de zwaar -toegetakelde 

Exeter te blijven, en deze zo snel mogelijk naar Soerabaia te begeleiden. Daarna laat hij afdraaien 

op koers West Zuidwest, teneinde de zware Japanse kruisers af te schudden en zijn eigen jagers 

gelegenheid te geven zich bij hem aan te sluiten. Inderdaad kunnen de overgebleven Jupiter en 

Encounter, benevens de vier Amerikaanse torpedobootjagers, zich weer bij de formatie 

aansluiten. Om zes uur gaat de Striking Force dan op Oostelijke koers. 

Om 6.22 uur bereikt een verontrustend bericht den eskadercommandant: de Exeter schijnt binnen 

zichtafstand van den vijand te zijn en dat betekent dat het schip dringend hulp nodig heeft. 

Doorman bedenkt zich niet en hij besluit de aftocht van de Exeter te dekken.  

Hij geeft tevens opdracht aan de Amerikaanse jagers om een torpedo - aanval op de vijandelijke 

vloot uit te voeren. Zelf draait Doorman met de hoofdmacht op tot koers N.W. om de Jappen 

van de terugtrekkende Exeter weg te lokken. 

De Amerikanen hebben zin in de opdracht. Ze jagen recht op den vijand aan en zodra de afstand 

van 18 tot 11 kilometer gereduceerd is, lanceren ze eerst hun stuurboord -torpedo’s en vervolgens 

de bakboord- buizen. Daarna vliegen ze met recordsnelheid zuidwaarts terug, zich dekkend met 

een rookgordijn, om zich weer bij de hoofdmacht aan te sluiten. Ze mogen tevreden zijn, een der 

torpedo’s heeft zo goed doel getroffen dat in de vijandelijke linie een enorme ontploffing is 

waargenomen. Naar alle waarschijnlijkheid is een der Jappen uitgeteld.  

Op de commandotoren staat, dicht bij Karel Doorman, een luitenant ter zee 2e klasse K.M.R. Op 

een gegeven moment brult een stem  van een der officieren die naast den eskadercommandant 

staan: „Kijk daar... bellenbaan aan stuurboord...!!!” 

Daar nadert inderdaad een bellenbaan. Op enkele tientallen meters van het vlaggeschip wordt 

de oppervlakte even bewogen door een razendsnel aankomend projectiel. Het is een projectiel, 

dat de dood komt brengen. Over enkele seconden zal het de De Ruyter raken, het pantser 

doorboren en een ontzaglijke vernieling veroorzaken.  

Bliksemsnel is de order „uiterst vermogen”, doorgegeven naar de machinekamer en wild bruist 
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de schroef in het kokende water. Het roer wordt aan boord gelegd om te trachten het naderende 

projectiel te ontwijken. 

De luitenant ter zee 2e kl. K.M.R. ziet in die ogenblikken Karel Door man, en hij merkt dat de 

emotie van die ogenblikken aan den eskader- commandant voorbijgaat. Rustig, onbewogen, 

volkomen kalm, staat hij op de brug, nauwelijks geïnteresseerd de komst van de torpedo 

wachtend. De torpedo gaat voorbij, op enkele meters afstand. De De Ruyter is gered en het schip 

vaart verder. De mannen voelen de benauwenis van zich afglijden. De lu itenant ter zee weet, dat 

de eskadercommandant van de Striking Force geen zenuwen heeft. Als hij het nog niet eerder 

geconstateerd heeft, weet hij het nu. 

Alle uren van die dag blijft Karel Doorman zichzelf. Tijdens de acties, ervoor en erna blijft hij 

uiterlijk volkomen onbewogen. Koel en beheerst geeft hij zijn aanwijzingen. Als men hem iets 

vraagt is hij welwillend, soms zelfs vriendelijk. Toch bewaart hij afstand.  

Tussen de middag- en avondacties verzoekt Doorman overste Lacomblé dat deel van het volk, 

wat maar even gemist kan worden, permissie te geven een luchtje te scheppen op de 

commandotoren. Hiervan wordt graag gebruik gemaakt door de uitgeputte bemanning.  

Als het 6.30 uur is en de vijand geen bewijs van activiteit geeft, wil Doorman weten waar zic h de 

landingsvloot van den vijand bevindt. Daar is het om begonnen, maar de verkenningsberichten 

laten op zich wachten. 

Hij is ongeduldig. Hij wil vooruit, hij wil iets doen, maar hij kan niets doen. Hij tast als een blinde 

rond met zijn schepen. 

Opnieuw laat hij een telegram verzenden naar Abda-float: 

,,Enemy retreating west. Where is ’ convoy?’’ 

Er komt geen antwoord en om 7.15 uur besluit Doorman dan weer om de Noord te stomen in de 

hoop de transportvloot tegen het lijf te lopen. Groot is de kans niet, maar je kunt niet weten. 

Het is donker geworden over de Javazee. Doorman ziet geen vijande lijke schepen, maar het is 

zijn tragiek dat de vijand de vloot van hém w e l ziet. Aan de hemel hangen de verkenners van 

den Jap, de ogen van de vloot, en iedere beweging geven zij snel en nauwkeurig door. Hij -wordt 

van beweging tot beweging gevolgd en is nooit alleen.  

Ieder ogenblik ontvlammen in de nachthemel de parachuteflaires, die van de nacht dag maken. 

De donkere hemel wordt melkwit verlicht en de Striking Force wordt door de vliegtuigen gezien 

als een aantal scherp-getekende silhouetten tegen de dofglanzende achtergrond van de zee.  

In de radiohut proberen ze op alle manieren en met alle middelen verbinding te krijgen. Het lukt 

niet, en dat is om wanhopig te worden. Ze weten, dat de eskadercommandant op de brug 

dringend bericht nodig heeft.  

Dat hij zonder die berichten niets kan doen.  

Ze draaien aan de knoppen, terwijl het zweet hen langs het gezicht stroomt. Ze luisteren, intens, 

in grote spanning, doch het levert niets op. Heel de dag is de verbindingsdienst op de De Ruyter 

al zwaar gehinderd doordat de vijand op de frequentie van den Commandant Zeemacht en op 

die van het eskader voortdurend stoort. Verscheidene malen worden eindeloze cijfertelegrammen  

uitgezonden die opgesteld blijken volgens de geallieerde seinmethode, doch die na de letter P 

ophouden ontcijferbaar te zijn*). 

En telkens laat Doorman vragen: „Waar blijven de verkenningsberichten?” De 

verbindingsofficieren kunnen hem niet helpen, voor a l het goud van de wereld niet. Ze staan 

machteloos. Soms voelt Karel Doorman het van binnen bij zich gaan gisten. Moet hij zó vechten? 

Zonder vliegtuigen en zonder verkenningsberichten? Koortsachtig werkt zijn brein. Is er dan geen 

middel, geen methode te bedenken? Maar misschien komt er direct een bericht binnen dat alles 

opheldert... 
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Dan realiseert hij zich dat ook een binnenkomend bericht niet geheel afdoende is. Het zal niet de 

eerste maal zijn, dat de Jappen een vals telegram uitzenden. Ze weten genoeg  van de code af, 

om met gefingeerde telegrammen de boel in het honderd te sturen.  

Af en toe voelt hij dat de moed hem dreigt te ontzinken. Wat zou hij deze vloot graag ter 

overwinning voeren! Wat zou het hem niet waard zijn om zijn mensen, na alles wat ze  de laatste 

weken doorstaan hebben, de genoegdoening te geven van een overwinning. Is daar nog op te 

hopen? 

Hij gelooft het niet meer. Hier is geen hoop meer op een overwinning, tenzij er een mirakel 

gebeurt. En mirakels gebeuren zo zelden in de oorlog.  

Opgeven...? Even flitst het denkbeeld door zijn brein, maar hij vindt de gedachte zo ridicuul, dat 

er even een grimmige lach om zijn mond speelt. Dat nooit. En het stelt hem gerust, dat de geest 

bij zijn mannen hier en op de andere schepen niet anders is.  

En wat zei Coen ook weer...? Hij herinnert zich de zin: „Siet en considereert toch wat een goede 

couragie vermach”. 

Er wordt nu gekoerst op de ingang van het Westervaarwater. De alarmtoestand blijft 

gehandhaafd, hoewel er 

geen vijand te zien is. Doorman verwacht echter torpedo-aanvallen. Hij ruikt onderzeeërs. 

Om negen uur komt er eindelijk, eindelijk een bericht door over een vijandelijke landing tussen 

Kragan en Lasem. 

Terstond wijzigt de eskadercommandant de koers van zijn kleine vloot: Westwaarts. Opnieuw  

gaat het er op los, en de alarmtoestand op de schepen blijft gehandhaafd. Op de De Ruyter wordt 

toestemming gegeven, dat van iedere post een der manschappen om de beurt naar het 

benedenschip mag gaan om een boterham te eten. Ze zijn er hard aan toe. Voor  thee, koffie en 

belegsel is geen tijd meer. 

Een half uur daarna duiken de Japanse kruisers weer op, bevreesd voor het convooi, nu de 

Striking Force nadert. Even later ontstaat opnieuw een artilleriegevecht met 4 kruisers op een 

afstand van 8000 meter. De Jappen schieten verscheidene bundels torpedo’s af op de Striking 

Force en aan boord ziet het volk ze voorbijflitsen zonder echter te raken. Er worden door het 

geschut geen treffers geboekt, noch van Japanse noch van geallieerde zijde.  

Het is een heldere nacht. Vervloekt helder, denkt Doorman. Zelfs de weergoden zijn tegen hem. 

Er is geen regen, er zijn geen wolken, er komt geen storm opzetten.  

Somber staart hij voor zich uit. 

Hij realiseert zich glashelder op dat ogenblik, dat er geen enkele kans voor hem i s overgebleven 

om den vijand te verrassen. 

En hij weet wat dit voor zijn mannen en zijn schepen betekent.  

 

Een bijna volle maan hangt aan de tropenhemel, waaronder de Striking Force voortjaagt. Op 

zoek naar de landingsvloot, die vernietigd moet worden, opdat Java gespaard blijft voor een 

Japanse invasie. Ten bate ook van Australië, waarop het octopus-oog van den Jap reeds lang 
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gevallen is. 

De schepen rennen door het donkere water. Een spookvloot, met gedoofde lichten. De machines 

gonzen, en de maan maakt van de schuimende boeggolven zilver -doorlichte sluiers. 

Doorman krijgt bericht dat de olievoorraad van de Amerikaanse jagers lelijk begint te minderen 

en hij weet dat er niets anders opzit dan hen terug té zenden naar hun basis: Soera baia. 

Trouwens, ze bezitten geen enkele torpedo meer na hun laatste aanval op den vijand, en dus 

heeft het weinig zin hen vast te houden voor de komende actie. Toch voelt Karel Doorman zich 

weer eenzamer en verlatener als de Amerikanen de weg naar Soerabai a inslaan. 

Er is te weinig voor hem overgebleven om aan te vallen; zijn vlaggeschip De Ruyter, de Perth, de 

Houston en de Java. En de linie wordt gevolgd door de Britse jager Jupiter. De Encounter is het 

verband kwijtgeraakt. 

De Jupiter is onder de Java-wal, achter de kruisers stomende en gemakkelijk voor hen zichtbaar, 

door een torpedo getroffen. 

Opnieuw een slag voor Doorman, opnieuw een schip verloren, dat niet gemist kon worden. Het 

wordt hachelijk voort te gaan met zo weinig schepen. Maar zijn orders l aten aan duidelijkheid 

niets te wensen over, en hij zoekt verder naar de Japanse landingsvloot. „Met inzet van alles”, 

maar „alles” is nu wel heel weinig.  

Vliegtuigen ronken boven hem en hij wenst dat het Nederlandse jagers zijn. Om 10.30 uur seint 

de Encounter dat zijn olie begint op te raken, en ook dit schip wordt naar Soerabaia 

teruggezonden.  

Het krijgt tevens opdracht de drenkelingen van de Kortenaer, die zojuist gepasseerd zijn, op te 

pikken en aan land te brengen. 

Nadat nog een bellenbaan ontweken is, die opnieuw bewijst dat ze gevolgd worden door Japanse 

onderzeeërs, ontvangt Doorman achtereenvolgens 3 telegrammen van den Commandant 

Zeemacht. Het eerste deelt hem mee dat het vorige telegram over het landingsbericht onjuist 

was, en gecanceld wordt; dit bericht was nl. ook door de radiodienst van den Commandant 

Zeemacht ontvangen. Het tweede bericht dat het vijandelijk convooi Noordelijk van Bawean 

gesignaleerd is, en bestaat uit een groot aantal schepen, benevens een oorlogsvloot. En het 

laatste telegram voegt er aan toe, dat ten Noorden van Bawean twee slagschepen en drie kruisers 

verkend zijn. 

Dat betekent dat de vijand zich westelijk van de Striking Force bevindt. Het betekent ook, dat men 

weg kan. Er is een mogelijkheid tot wijken, doch Doorman herinnert zich opnieuw de opdracht: 

„Met inzet van alles.” 

Nauwelijks heeft hij het telegram gelezen, of hij laat de koers veranderen en opstomen in de 

richting van Bawean. Daar is de vloot, dus daar zal hij aanvallen.  

Er wordt kruissnelheid aangezet tot 25 mijl en volgens schema gezigzagd. Opnieuw nadert een 

bellenbaan de De Ruyter en opnieuw wordt hij ontweken. Het is een narrow escape. Het volk op 

de De Ruyter vindt dat het er op gaat lijken of ze toch een beetje geluk hebben. Misschien zal het 

zo blijven, denken de optimisten. Wie weet, zien ze de wal morgen terug.  

De torpedo is ontweken door scherp naar bakboord af te draaien, en mede dank zij het scherp 

reageren van de machinekamer. Ook Doorman vindt dat ze geluk hebben.  

Enkele minuten later ontdekt men op de commandotoren van de De Ruyter aan bakboord een 

vijandelijk schip. Door de afstandmeters der geschuttorens is het nog niet te verkennen, maar er 

valt niet aan te twijfelen. 

De vijand opent het vuur, doch verdwijnt even later weer uit zicht. Doorman heeft het in deze 

ogenblikken moeilijk. Hij wordt op talloze manieren zwaar gehandicapt in zijn bewegingen. De 

automatische telefoon is door de gebeurtenissen in de middag -actie uitgevallen, en dat betekent 

dat een der zenuwknopen van het schip niet meer reageert. De vuurleiding is beschadigd, zodat 
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er weinig controle meer op het vuren is. En er is practisch geen ventilatie meer in de De Ruyter, 

zodat er onder het pantserdek een moordende temperatuur heerst. Steeds opnieuw vallen 

mensen flauw en moeten naar boven gedragen worden. Om 10.45 uur verschijnt dan, 

onheilspellend als het naderend noodlot, de vijandelijke Japanse vloot. De silhouetten van 

verscheidene oorlogsschepen duiken op. De vloten varen elkaar tegemoet, en Karel Doorman 

weet dat het spannen zal. Het is alleen zo jammer dat hij zo hopeloos weinig te verliezen heeft. 

Hij laat een telegram uitseinen aan den Commandant Zeemacht. Het wordt een der laatste die 

hij opgeeft. Het luidt: 

 

,,Ben na 2 mislukte vijandelijke torpedo- aanvallen in gevecht met enige Mogamis’’ 

 

Mogamis zijn kruisers van 8500 ton, beschikkend over geschut van 20 centimeter. Dan ontbrandt 

de strijd met den vijand, die aan bakboordzijde voorbij jaagt. Salvo na salvo wordt afgegeven en 

de granaten vliegen over de schepen van de Striking Force. Ze vallen ve r vóór en ver achter de 

schepen in zee, doch sommigen naderen angstwekkend dicht.  

Het wordt een zwaar gevecht, waarin Doorman verscheidene treffers bij de Jappen kan 

vaststellen. Het doet hem goed dat het vuur, ondanks het moeilijke richten, zo goed ligt. Het zijn 

toch voortreffelijke kerels, zijn kanonniers! De De Ruyter zelf krijgt ook zijn deel. Een 20 cm 

granaat treft het achterschip, zonder echter belangrijke delen te raken. De kruiser vaart door en 

blijft hevig vuren. 

Dan verliezen de partijen het contact, en opnieuw daalt de stilte over de Javazee. Een vreemde, 

onheilspellende stilte na het ontzaglijk gedonder van het geschut. Een stilte, die haast tastbaar 

de aanwezigheid van het noodlot aanduidt. 

Sommige matrozen staren in de verte. Ze zien wonderl ijke dingen in het water. Onder de horizon 

en dichterbij drijven vreemdsoortige groenachtige lichten op de oppervlakte. Ze doen denken aan 

het licht van zwakke gloeilampen. 

De mannen vragen elkaar wat het kan zijn. Ook Karel Doorman, steeds op de brug, zie t ze. Hij 

weet dat het geen St. Elmsvuur is en ook dat het niets te maken heeft met de restanten van 

parachute- fakkels. Maar wat dan? Hij ziet ze liggen in een lijn, loodrecht op de koers.  

Ergens op de De Ruyter vraagt een luitenant ter zee aan zijn Britsen collega Jackson, of hij weet 

wat dit voor lichten zijn. Neen, Jackson weet ook niet wat die „floating candles” betekenen, maar 

hij vindt ze „most uncanny”. 

Het is nu even over 11 uur. Een zeldzaam mooie avond voor deze tijd van het jaar. De zee is 

bijna vlak, en de maan zeilt plechtig langs de hemelkoepel. Het water bruist onder de rondjagende 

schroef van de voortijlende De Ruyter, en het schip vibreert licht.  

Karel Doorman staat gebogen op zijn oude plaats in de commando - toren. Hij heeft zijn helm 

afgezet, omdat die hem te warm wordt. Af en toe trekt hij met zijn vingers aan zijn neus. Hij denkt 

diep na. 

Hij rekent na waar en wanneer de volgende aanval kan plaats hebben. Hij laat zich inlichten over 

enkele dienstonderdelen, die hem verschaft worden door  overste Lacomblé. Het gezicht van zijn 

Chef Staf, overste De Gelder, staat ernstig, evenals dat van zijn adjudant, luitenant ter zee Van 

Tuyll van Serooskerken. Het is stil en eenzaam op de zee. Veel te stil en veel te eenzaam, denkt 

Karel Doorman. Hij vertrouwt het niet. Hij proeft gevaar. Er moet direct iets gebeuren... maar 

wat... en waar...? 

Plotseling wijkt de duisternis rondom hen. Ineens is het klaar dag. Zó klaar, dat het is alsof er 

door een onzichtbare hand duizend electrische lampen boven de De Ruyter zijn ontstoken. 

Doorman weet, dat het niets bijzonders is. Niets anders dan een uitgeworpen lichtfakkel, zoals er 

reeds zoveel boven hen uitgeworpen zijn in de laatste weken. Het licht siddert en beeft. 

Ontzaglijke schaduwen wentelen en wieken door het licht heen. Langzaam drijft de fakkel naar 
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beneden, heel langzaam en rustig. Nog even en zij zal geheel uitgedoofd zijn, en de nacht zal 

zich weer als een veilige mantel hullen om de voortjagende schepen van de Striking Force.  

Het wordt nacht. Even is het volmaakt donker. De ogen van de mannen op de brug van de De 

Ruyter moeten er aan wennen. Het was ook zulk een schel, verblindend licht, dat van die fakkel.  

Drie seconden later hoort schout-bij-nacht Doorman een ontzaglijke ontploffing. Het is niet zijn 

schip, maar hij weet direct dat het de Java is.  

Het is de Java. 

Ogenblikkelijk laat Doorman het schip radiografisch oproepen, maar de mannen in de radiohut 

krijgen geen antwoord. 

Hr. Ms. Java antwoordt niet meer. 

Het schip is uitgestreden en gaat ten onder. 

Schout-bij-nacht Karel Doorman bijt zich op zijn lippen. Diepe rimpels graven zich in zijn harde 

kop. En het hamert in zijn brein: De Java verloren... de Java verloren... de Java verloren...  

Maar hij moet vóórt. Er moet gehandeld worden. Met inzet van a lles. Het leven gaat voort, ook al 

is de dood nabij. Hij laat een telegram uitzenden aan den Commandant Zeemacht in Bandoeng. 

Een telegram, in al zijn kortheid en sobere beslotenheid een beeld gevend van de bittere tragiek 

van het ogenblik. 

Door de ethergolven boven de Javazee wordt dat telegram gezonden. Het is een vreemd, treurig 

telegram. Het treurigste van de gehele dag. Het vertolkt de eenzaamheid van Karel Doorman op 

dat ogenblik van uiterste verlatenheid. 

Het luidt:  

,,Gevecht duurt voort, ben alleen met kruisers. ’ ’ 

En kort daarop, als hij volkomen zekerheid van de ramp heeft, volgt een tweede telegram: ’  

„Java” getorpedeerd en gezonken.’’ 

Waarschijnlijk is de torpedo afkomstig van een der zware kruisers, die in de buurt zijn, hoewel dit 

niet met zekerheid is vast te stellen. Kort erop wordt er echter weer gevuurd op de De Ruyter, 

doch treffers worden niet gemaakt. Dan trekt zich de Japanse vloot terug, vermoe delijk uit angst 

getroffen te worden door de torpedo's der eigen onderzeeërs, die opereren. 

Doorman staat machteloos. Hij wil den vijand achtervolgen, omdat dit zijn taak is, maar hij kan 

niet achtervolgen. De De Ruyter wil niet meer zoals zijn commandant wil. Hij is zwaar gehandicapt 

in zijn snelheid, en zoals een stoker kankert: „De schuit moet nou ook z’n lamme poot nog 

meeslepen”. 

Opnieuw daalt de stilte over de Javazee. Opnieuw een lugubere, spook achtige stilte. Opnieuw 

gevuld met de aanwezigheid van onheil en naderend noodlot. Het vlaggeschip vaart 28 mijl, koers 

Noord. 

Het volk is „gaar”, en het heeft de hoop zo langzamerhand opgegeven nog thuis te varen. Aan 

aftrap wordt al niet meer gedacht. Er is alleen maar spanning. Spanning, die zich een uitweg wil 

zoeken. Iedereen weet dat ergens achterheen wordt gezeten. In de seinhut informe ren ze op de 

commandotoren en horen dat een vijandelijke kruiser zich van zijn vloot heeft afgescheiden en in 

Zuidoostelijke richting vaart. De tijd is 10 minuten over elf. Op de instrumenttafel ligt een 

koptelefoon. Een seiner luistert nerveus naar het gemurmel  in het ding. Hij vraagt zich af, waarom 

hij het niet eens zal opzetten. Hij verstaat stemmen van de brug als hij het aan zijn oor heeft. 

Vreemde, onbegrijpelijke dingen. Maar dan: „nevelapparaat In werking stellen”. Het antwoord 

komt ook: „Niemand op post bij nevelapparaat”. Waar is de sergeant?” „Hoogstwaarschijnlijk 

getroffen, nevelapparaaat onklaar door voltreffer”. Daarna volgt er iets over mierenzuur. 

„Mierenzuur overboord”. En „machinist rookgordijn leggen”.  

Het is dan precies 10 minuten voor half 12. 
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Op dek is het weer helder daglicht. Opnieuw is een lichtfakkel ontstoken boven de De Ruyter, 

opnieuw baden de zee en het schip in helder daglicht. Het vlaggeschip rent verder, zigzaggend 

en er wordt overal scherp uitgekeken. Zwaar is de sfeer van nadere nd noodlot. 

Dan dooft de parachute, en het wordt nacht over de De Ruyter en de Javazee.  

Karel Doorman is tot het uiterste gespannen. Er is iets dat hem zegt dat een catastrophe nadert. 

Hij staart scherp voor zich uit, en probeert de duisternis met zijn oge n te doorboren. Er wordt 

weinig gesproken op de commandotoren. Doorman ziet den Chef Seinbrug, korporaal - telegrafist 

Van Esveld van bakboord naar stuurboord lopen, om op alle punten van de brug zo nauwkeurig 

mogelijk controle uit te oefenen. Dan blijft de  man even staan. De schout-bij-nacht ziet dat de 

korporaal een moment verstijft. En hij ziet hem zich oprichten en naar de spreekbuis rennen die 

de seinbrug met de commandotoren verbindt, en hoort hem schreeuwen, met schor -overslaande 

stem: „Bellenbaan aan stuurboord, twee streken achterlijker dan dwars!” Doorman buigt zich over 

de toren, wil die bellenbaan zien...  

In de machinekamer staat officier M.S.D. Van Rijsbergen. Hij voelt dat er iets gaat gebeuren 

waaraan niet te ontkomen is. Hij wacht er op. Hij wacht er eigenlijk al de gehele dag op. Als het 

komt zal het hem niet verrassen. 

Plotseling is het alsof het schip even stopt. Van Rijsbergen voelt een schok... een schuivend doffe 

klap... er schokt iets in de De Ruyter... Hij draait zich om naar een stoker  en zegt: „Dat is ’m, m’n 

jongen”.   

Op hetzelfde ogenblik richt Karel Doorman zich op uit zijn lichtgebogen houding, en hij kijkt den 

commandant van het vlaggeschip Hr. Ms. kruiser De Ruyter aan.  

Het schip trilt na en maakt licht slagzij over stuurboord.  

 Karel Doorman zegt niets, maar hij weet dat het afgelopen is. Hij zucht diep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De in kiellinie achter de De Ruyter varende Perth ziet ternauwernood kans door hard 

bakboordroer te geven en te stoppen vrij te komen van het getorpedeerde vlaggeschip. Met 

ontzetting heeft men aan boord van de Australische kruiser gezien wat er gebeurd is, en hij tracht 

uiterst vermogen lopend van de onheilsplaats weg te komen. Het blijkt dat de torpedo de achterste 

electrische centrale en de achterste pompkamer geraakt heeft. De gevolgen zijn uiterst noodlottig, 

want nauwelijks heeft het projectiel de De Ruyter geraakt of er breekt een laaiende brand uit. Het 

buiten werking zijn van het pompstation betekent, dat er geen pompen meer zijn om de 

uitgebroken brand te blussen en dat er evenmin pompen zullen zijn om het schip recht te houden, 

nu het water de getroffen compartimenten binnenraast. Voorts betekent het buiten dienst zijn van 

de electrische centrales dat de grote lenspompen, die electrisch gedreven worden, evenmin 

gebruikt kunnen worden. Het schip zal vollopen, en er is niets aan te doen. Brandend loopt het 

vol, slagzij makend naar stuurboord. Karel Doorman neemt de situatie op zijn schip op, en hij 

hoort dat de torpedo juist het waterdichte schot tussen tandwielkamer en achterste 

machinekamer geraakt heeft. Een van de brandstoftanks is opengerukt, en de wegstromende 

stookolie explodeert en vat vlam. De druk der ontploffing perst een grote hoeveelheid olie naar 

boven, die als een brandende fontein het vuur wegsproeit over het luchtafweerdek. Ook dat staat 

direct in lichter laaie. De hel wordt ontketend op Hr. Ms. kruiser De Ruyter . Het schip ligt stil. In 

de machinekamer staren de mannen elkaar aan. Even weten ze niet wat er nu gebeuren moet. 
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Alle manometers zien ze tegelijk terugvallen op 0. In één seconde. Het licht valt uit, en de 

noodverlichting wordt aangestoken. Kleine, mistroostige acculampjes. Er heerst een onwerkelijke 

stilte. De machine, die uur na uur, anderhalve dag lang, haar lied gezoemd heeft, loopt uit. Ieder 

ding dat draait, wentelt, snort en beweegt komt tot rust. Alles draait uit, stopt. Alle geluiden 

beginnen op te houden. Het schip sterft. Een paar stokers kijken den officier M.S.D. Van 

Rijsbergen aan en zeggen: „Wat nu, mijnheer?” „’t Is afgelopen, jongens”, antwoordt mijnheer 

Van Rijsbergen. Het zwarte koor steekt een cigaret op. Wat moet het anders doen? Aan d ek 

aanschouwt Karel Doorman een beeld dat hem ontroert; hij ziet mannen over boord springen. 

Brandende mannen, levende fakkels. Ze zijn doordrenkt van brandende stookolie 

bovengekomen, en radeloos springen ze in het donkere water van de Javazee. Ze hebben geen 

kans en verdrinken op slag. De moderne zeeoorlog. De hel. Op dek bij de batterijen ligt veel 

munitie. Een deel ervan begint vlam te vatten en granaten exploderen met harde knallen. Even 

later vliegt een gehele kist munitie in de lucht, met een oorverdovend lawaai. Tegelijk ontbrandt 

de luchtspoormunitie, en het is een fantastisch schouwspel de rode, witte, groene en blauwe 

munitie de lucht te zien ingaan. De order: „Schip verlaten”, is reeds gegeven door overste 

Lacomblé. Op de commandobrug staat de eskader-commandant.  

 

De rug gebogen. Niets ontgaat hem. 

Hij is niet meer ontroerd. Dit alles moet 

zo zijn. Het moest komen. Ze hadden 

ook geen kans. Maar het gaat hem aan 

zijn hart dat dit mooie schip... Hij ziet 

de mannen in zee. Hij ziet ze rennen 

over de dekken. Hij hoort de 

ontploffingen. Overste Lacomblé staat 

doodsbleek naast hem en spreekt tot 

hem. Hij hoort de woorden van heel ver 

en antwoordt er niet op. Officier M.S.D. 

Van Rijsbergen spreekt met den chef 

machinekamer, overste Steernberg. 

Hij vraagt hem wat er nog te doen valt. 

„Hier is niets meer voor ons te doen”, 

antwoordt Steernberg. „Zullen we dan 

maar naar boven gaan?” vraagt Van 

Rijsbergen. „Ja, laten we dat maar 

doen”. Het volk is al naar boven, en 

Van Rijsbergen is de laatste. Als hij 

halverwege de stalen trap is gaat hij 

nog even terug. Hij is iets vergeten: zijn 

blikje Lucky Strike. Wat is officier Van 

Rijsbergen    zonder cigaretten op 

een ten ondergaand schip? Hij ziet het 

niet... maar als hij zoekt, merkt hij dat 

het door de schok van de torpedo van 

de ijzeren rand is gevallen. De 

cigaretten liggen verspreid op de 

grond, en hij raapt snel een handjevol 

op. Dan gaat hij naar boven en steekt 

een Lucky Strike op. Hij ziet om zich 

heen.  

 

Op de dekken mensen die bezig zijn over boord te gaan. Er liggen al heel wat vlotten naast de 
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De Ruyter. Op het dek lopen ook schout-bij-nacht Doorman, met de oversten Lacomblé en De 

Gelder. Ze zien er alle drie ernstig uit en spreken ergens over, dat hij niet verstaan kan. Het schip 

maakt steeds meer slagzij, merkt Van Rijsbergen. Een matroos gaat voorbij den schout-bij-nacht 

en wil overboord. Ineens grijpt Doorman hem in zijn schouder en zegt met een droge stem: „Zeg 

vent, waarom heb je, voor de donder, geen zwemvest aan, wil je met alle geweld verdrinken?”  

Dan loopt hij verder en gaat de commandotoren op. De beide oversten volgen hem. Van 

Rijsbergen kijkt naar de sloepen. Hij weet dat die electrisch met een laadboom te water gelaten 

moeten worden, en hij weet ook dat er geen stroom meer is. Toch worden de s loepen losgemaakt, 

in de hoop dat ze, bij het wegzinken van het schip, loskomen en zullen opdrijven. Van Rijsbergen 

ziet nog meer. Daar staat, boven op de gevechtstoren, de luitenant ter zee Storm van ’s -

Gravensande. Hij heeft zijn filmtoestel bij zich en staat als een razende te draaien. Het is een 

zonderling gezicht, en Van Rijsbergen vraagt zich af of deze film ooit vertoond zal worden. Hij wil 

naar het achterschip, doch dat staat al in brand. Hij loopt dan tussen de persende mannen door 

in de hoop een glimp op te vangen van den chef der herstellingsbrigade. Misschien is er nog iets 

te doen aan de die middag uitgevallen voor-centrale. Wie weet of daar niet wat mee te dokteren 

valt... maar hij ziet den chef niet, en het is erg donker. Daarna loopt hij naar  het opperdek, waar 

niemand meer is en dat is geen wonder, want de De Ruyter gaat steeds meer slagzij maken. De 

zee rondom de kruiser is bedekt met vlotten en vlotjes. Daarop, daarbij en daaronder krioelt het 

van het volk dat overboord gegaan is. Het water is heftig bewogen rondom het brandende schip. 

Van Rijsbergen merkt, dat er niet veel meer te doen valt. Officieren, onderofficieren en 

manschappen zijn reeds overboord, en hij vindt dat het ook zijn tijd begint te worden. Zijn oog 

dwaalt over het schip dat hij zo lang heeft helpen voortstuwen. Daar staan op de commandotoren 

schout-bij-nacht Doorman en overste Lacomblé. „Lakkie” heeft weer eens pech gehad, denkt Van 

Rijsbergen en het spijt hem uit de grond van zijn hart, dat dezen meest geschikten commandan t 

waarmee hij ooit gevaren heeft dit lot beschoren is. Maar hij was dan ook een geboren pechvogel, 

„Lakkie”. Overste Steerenberg gaat het schip verlaten. Hij staat aan de railing en de bootsman, 

die het afdalen op de vlotjes een beetje regelt, zegt, als mo et overste Steerenberg in een 

statiekoets stappen die hem naar een trouwpartij leidt: „Overste, U ken instappen, Uwes vlotje 

legt klaar”. De overste grijpt een lijntje en gaat naar beneden.   

 

Van Rijsbergen zoekt een zwemvest. Die zijn er genoeg bij de gevechtstoren. Door de brand kan 

weliswaar een deel niet bereikt worden, doch gelukkig het kleinste deel. Uit de nacht jagen twee 

schimmen aan. Van Rijsbergen herkent de silhouetten: het zijn de Houston en de Perth die 

bijdraaien en willen assisteren. Maar Doorman vindt het blijkbaar beter dat ze zich zo snel 

mogelijk verwijderen, en met een handlamp laat hij de schepen seinen dat ze terstond moeten 

opstomen naar Tandjong Priok. Daarop verdwijnen ze in de nacht, even snel als ze gekomen 

zijn. Van Rijsbergen slaat een blik naar beneden: daar onder de De Ruyter wankelen vlotten, 

andere slaan om, té bevolkt als ze zijn. Drenkelingen zwemmen in panische angst zo snel 

mogelijk van het schip weg, niet anders verwachtend dan dat elk ogenblik de 15 cm munitie in de 

bergplaatsen tot ontploffing zal komen in het brandende schip. Hij loopt verder het dek over. In 

deze duisternis moet hij goed uitkijken niet te struikelen over de duizenden lege hulzen die 

verspreid liggen. Het dek is er mee bezaaid. Van de navigatiebrug zi jn ze nog doende met het 

neerlaten van vlotten, die aan de hoge zijde te water gaan. Ze zijn direct bezet met volk. Het is 

jammer, vindt Van Rijsbergen, dat geen enkele motorsloep gestreken kan worden van het 

sloependek. Alleen de bakboordsloep (B II), omdat ze hangt in gewone davits, die niet electrisch 

bediend worden. Ze is gestreken in persoonlijke opdracht van Doorman, om de gewonden 

gelegenheid te geven het schip te verlaten. Het wordt heel stil op de De Ruyter. De 

achterkabel van de sloep begint al te schroeien door de geweldige hitte van de 

brand. Links en rechts ontploffen nog steeds bij het afweerdek 

de 40 mm granaten, en bij het strijken der sloep vliegt een 

gehele 40 mm batterij de lucht in. Dan is de sloep te 

water, en tegelijk is ze al weer overbemand ook. Ze is 
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bestemd voor 50 man, doch er kruipen er maar liefst 70 in. Van Rijsbergen ziet mensen vechten 

tegen stookolie die op ’t water drijft, en hij vindt het maar weinig aanlokkelijk om er in te duiken. 

Hij heeft helaas geen keus, en het is de hoogste tijd voor hem. Hij staat aan de hoge kant en 

besluit te gaan. Nog eenmaal laat hij zijn blik over het schip gaan, kijkt nog eenmaal naar schout -

bij-nacht Doorman en overste Lacomblé, die rustig op de commandotoren ijsberen, en dan laat 

hij zich snel naar beneden zakken langs een touwladdertje. Een paar mannen grijpen hem beet 

en duwen hem in een vlotje. Het is een licht, wankel ding. Zeskantig, met zijkanten van kurk. Aan 

een eronder gespannen netwerk hangt een bodempje van latjes. Hij gaat er in sta an en zakt tot 

zijn borst in het water. Het is lauwig en het stinkt smerig naar stookolie. Het wordt weggeduwd 

van het schip. Van Rijsbergen zwalkt de nachtzee op, en hij gaat zijn grote avontuur tegemoet. 

Laaiend ligt het vlaggeschip van de Striking Force voor hem. De vlammen loeien omhoog en het 

is een indrukwekkend gezicht. Hij kan er z’n ogen maar niet van afhouden. Het vlotje wordt 

weggepagaaid met de twee paddels die er in liggen. Van Rijsbergen weet dan dat er zich nog 

twee mannen op den commandotoren bevinden. Karel Doorman, de eskader-commandant en 

„Lakkie”. Wat zal er van die twee worden? Misschien komen ze ook wel van boord af, denkt hij. 

Hij hoopt het maar.  

 

Karel Doorman ziet het laatste vlotje verdwijnen, en hoort het geluid van de stemmen der  mannen 

verstommen. Het wordt stiller en stiller, en eindelijk is er alleen nog het geluid van het vuur, dat 

loeiend voort vreet over de dekken. Een enkele maal explodeert nog een granaat. Hij luistert naar 

het loeien van het vuur, dat meter na meter bezit  neemt van het zinkende schip. De slagzij neemt 

hand over band toe en Doorman vraagt zich af hoe lang het nog zal duren eer de golven zich er 

over zullen sluiten. Maar zover is het nog niet. Het kan nog wel een paar uur duren. En dat is 

lang, zelfs onder deze omstandigheden. Hij staat gebogen op de gevechtstoren, en kijkt over de 

donkere Javazee. De maan drijft langs de hemel en zal straks onder gaan. Er zijn veel sterren. 

Nooit heeft hij gezien dat er zóveel sterren aan de hemel staan. Hij denkt nauwelijks  meer aan 

den vijand, nu de strijd uitgestreden is. En er is ook geen vijand meer. Geen bellenbanen, geen 

lichtparachutes, geen gedonder van geschut, geen gezoem van vliegtuigen. Het lijkt wel 

Zondagavond, op de ree van Nieuwediep, in volle vredestijd. Hij  staat gebogen en tuurt wijd weg 

in de nacht. Het is alsof Karel Doorman daar iets ziet aankomen, maar de eenzaamheid wordt 

niet verstoord. Hij is alleen met zijn stervend schip, waarvan de vlammen naar de hemel lekken. 

Nee, niet helemaal alleen. Hij kijkt naast zich en daar staat zijn commandant overste Lacomblé. 

Ook die is diep in gedachten verzonken en zwijgt. Wat valt er ook nog te zeggen, in deze uren? 

Hij zou naar zijn kajuit willen gaan en de dingen zien waaraan hij zich toch gehecht heeft, in al 

die maanden dat hij voer op de De Ruyter.  

 

Maar hij kan niet naar zijn kajuit, want die staat in vuur en vlam, met alles er omheen. Hij hechtte 

niet aan heel veel dingen, maar nu merkt hij dat ze hem toch iets zeggen. Hij ziet in gedachten 

de portretten van zijn kinderen. De kinderen uit het eerste huwelijk en Theo. Theo...! Jammer dat 

hij den jongen niet meer zal zien. Wat moet er van hem worden in Soerabaia? Maar daar zal Isa 

wel voor zorgen. Ze is doortastend genoeg en zal wel een weg vinden om uit de chao s, die nu 

komt, te geraken. Hij heeft haar op het hart gedrukt in geval van nood iedere gelegenheid aan te 

grijpen uit Indië weg te gaan als de Jappen komen. Hij denkt aan elk van zijn kinderen en hij 

beseft dat hij aan elk van hen gehecht is. Vreemd, dat hij dit nu alles zo duidelijk voelt. Hij steekt 

een Philip Morris op, zuigt de rook naar binnen, en denkt aan zijn boeken. Het zijn er niet veel en 

het is niet erg als ze verbranden daar. Karel Doorman denkt veel. Hij vindt dat die inlandse 

matrozen, die hij zojuist in de olie zag vechten om een plaatsje te krijgen op een vlot, precies 

gelijk zijn aan hem. Er is geen verschil in dit uur tussen een Indonesiër die in de olie om zijn leven 

vecht en de eskader-commandant met zijn gouden distinctieven op het tropen-uniform, die op het 

naderende vuur wacht, dat zijn schip verteert. Ze staan beiden op de drempel die het leven 

scheidt van de dood. Er is één verschil: de Indonesiër heeft een kans ergens aan wal te komen, 

maar Karel Doorman vaart niet meer thuis, net zo min als overste Lacomblé. Hij heeft dit besluit 
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veel eerder genomen. Al weken geleden, toen de eerste acties inzetten. Zijn plaats is op het schip 

als het vaart, als het vecht met den vijand, maar ook als het ten onder gaat. Het zou laf zijn en 

onmannelijk als hij, die eskader-commandant is, dat schip zou verlaten. Nooit zou een Doorman 

dit kunnen doen. En daarbij: als hij dan toch moet sterven is de schoonste dood de zeemansdood.  

 

Welnu, die is zeer nabij. Het loeien van het vuur klinkt dichterbij. Hij  ruikt de stank, hij hoort het 

springen van stukken staal, het kreunen van gepijnigd ijzer. En zwaarder wordt de slagzij die Hr. 

Ms. kruiser De Ruyter maakt. Het dek helt bedenkelijk, en hij moet zich vastgrijpen om zich 

staande te houden. Rook slaat over de gevechtstoren van de kruiser, en als hij op zijn horloge 

kijkt, ziet hij dat het schip al langer dan een uur zinkende is. Het zal nu niet zo heel lang meer 

duren. Ieder ogenblik kunnen de munitiebergplaatsen trouwens de lucht ingaan, en dan is het 

einde er onherroepelijk. Hij hoort niets dan het jagen van het vuur, het loeien der vlammen over 

de dekken, het springen van bouten, die met scherpe knallen loslaten. Kreunend en kermend 

trekken delen van het dek krom, rollen zich krullend op en strekken zich w eer. Het schip lijdt 

onduldbare pijnen, en soms voelt Karel Doorman die pijn haast lichamelijk. Het was ook zo’n 

goed, trouw schip, dat vlaggeschip van hem. Hij denkt na en hij ziet de dingen vannacht helderder 

dan ooit voor zich. Als op een breed scherm projecteert zich zijn herinnering. Uit een grijze massa 

maken de beelden zich los. Harderwijk... de heerlijke jeugd met Peek. Peek... wat zou er van hem 

worden? Zijn broer, die zijn beste vriend gebleven is, heel dit leven door. Justien... Isa... de 

kinderen... Karei... Joop... Anneke... Theo. En wat zal zijn oude moeder ervan zeggen, als ze ’t 

hoort? Hij denkt over z’n carrière. Hij heeft niet te klagen gehad. De prach¬tige jaren op 

Soesterberg en de Kooi. Zijn tochten naar het blauwe hemeldak, zijn roekelo ze stunts... ai... wat 

was het leven mooi! Ja, hij heeft een mooi leven gehad. Hij heeft gekregen wat hij hebben wilde, 

en hij is geëindigd als eskader-commandant. Zo had hij het uitgestippeld en zo is het uitgekomen 

ook. Maar dit wordt zijn einde. Hier is geen terug meer mogelijk en al was het mogelijk, hij zou 

niet terug willen. Als een schip ondergaat verlaat de commandant dat schip niet. Wat zullen ze er 

van zeggen? In Bandoeng, in Soerabaia, in Holland? Holland... zijn land, dat hij nog zo graag 

éénmaal gezien zou hebben. Holland, zo groot en zo klein tegelijk. Holland, gierig en royaal. 

Gierig met het geven van schepen. En nu de vloot ten onder is gegaan zal het waarschijnlijk nóg 

erger worden. 

Of zouden de ogen daar opengaan? Misschien, misschien; Hol land! Hoe zou het oordeel over 

hem worden, als straks bekend wordt dat de vloot vernietigd is, zonder de landing belet te hebben. 

Zal men het niet zonde vinden van de dure schepen en zal men hem niet verwijten dat hij 

nodeloos zoveel mensen en zoveel duur materieel in gevaar gebracht heeft... ? Hij zou de eerste 

niet zijn om daarvoor door de Heren Staten ernstig onderhouden te worden. Het vuur loeit heviger. 

De hitte dringt door tot op de commandotoren  waar Karel Doorman en overste Lacomblé staan. 

Het zal niet lang meer duren. Het einde is zeer nabij. Opnieuw verschijnen de kinderen op het 

beeldvlak van z’n herinnering: Anneke, Joop, Karel en Theo.  

Kon hij ze alle vier nog ééns zien! Hij steekt een cigaret op. Inhaleert diep de rook, en overziet de 

zee rond de De Ruyter. Géén schip, géén vliegtuig. Niets. Volstrekt niets. Het is alsof alle schepen 

van alle landen ineens verzonken zijn, om het vlaggeschip van wat eens de Striking Force was 

in volle eenzaamheid te laten ondergaan. Maar het is beter zó, denkt Karel Doorman. Hij is op 

getuigen niet gesteld. Hij kijkt omhoog. Daar wappert zijn vlag. De vlag met de twee witte sterren. 

Hij weet nog dat hij trots was toen ze voor het eerst voor hem gehesen werd.  

Het was een der weinige keren dat hij zich trots voelde. Het was het bewijs, dat hij doelbewust 

zijn ideaal bereikt had De vlag golft licht in de zoele nachtwind, die over de Javazee waait.  
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Hij voelt dat het schip snel begint te zinken, en als hij op zijn horloge kijkt beseft 

hij dat het al 2 uur geleden is dat het getroffen werd. Het zinkt... water spoelt 

over het dek. Het sist en kookt in het laaiende vuur, dat nu bijna het gehele 

schip bedekt. Alleen het bovenste gedeelte van de hoge gevechtstoren heeft 

het nog niet bereikt. Meer water spoelt over het dek. In golven slaat het er 

over, en het schip zakt weg. Dieper en dieper. Karel Doorman geeft zijn 

commandant een hand. Ze zien elkaar aan en zwijgen. Er behoeft volstrekt 

niets meer gezegd te worden tussen deze twee Nederlandse officieren die 

samen met inzet van alles hun plicht gedaan hebben, en samen ten onder 

zullen gaan met hun schip.  

 

 

Er loopt een hevige rilling door dat schip. Het is alsof een 

dodelijk gewond dier zich nog eenmaal tracht op te richten. En nóg 

eens en nóg eens vaart die siddering door het brandend karkas 

van de De Ruyter. Dan zinkt het schuin in de golven weg. En het 

neemt met zich mee twee mannen van de Koninklijke Marine, die faalden in de 

opzet den vijand te vernietigen doch die de eer van het land, in welks dienst zij 

waren, hoog hielden zoals de dapperste marinemannen van dat land door alle tijden 

been de traditie van dapperheid en eer hooggehouden hebben.      

De Javazee sloot zich boven het vuur van Hr. Ms. kruiser De Ruyter. Zij bluste in 

moederlijke barmhartigheid de vlammen die nog éénmaal hoog oplaaiden boven de donkere 

wateren om zich dan voorgoed te spreiden over het schip, dat dodelijk vermoeid eindelijk rust 

ging krijgen in het rijk der eeuwige stilte. Een nachtvogel vloog over de draaikolk, krijste eenmaal 

luid, om dan zwoegend naar hel nabije land terug te vliegen, als enige getuige van het grootste 

dram? der Nederlandse Marine in de Tweede Wereldoorlog.   

 

Het leven van Karel Doorman 
Door Anthony van Kampen 

 

   Laatste deel  

 
Met dank aan Theo Doorman…  

 

EENZAME ZEE   

 

En hoe was het met de Java en het volk daarop gegaan? Als er één schip van de Striking Force 

zijn plicht heeft gedaan, dan wel de Java, met zijn hopeloos wrakke machine maar met z'n 

schitterende geest onder de meer dan 500 koppen tellende bemanning. „Het s chip van mijnheer 

Van Geen”, met zijn strengen doch volmaakt rechtvaardigen commandant, met zijn humanen 

1sten officier, den luitenant ter zee Beckering Vinckers, en zijn bij uitstek deskundig Hoofd 

Machinekamer, officier M.S.D. Van der Velde, deskundig en  onverwoestbaar optimistisch, met 

zijn beroemden officier van artillerie luitenant ter zee Jonkheer Van Geen, deed niet wat er 

mogelijkerwijze van gevergd mocht worden, maar het deed belangrijk méér.  

Het was een schip geladen met fighting spirit van de beste soort. Dat was de Java. Een schip met 

een prachtige bemanning en met een officierenkorps dat bestond uit louter democraten. Men kan 

niet zeggen dat de mannen van de Java verrast waren toen de torpedo zich door het pantser van 

het schip boorde en met een enorme explosie uit elkaar barstte. Ze hadden zoiets verwacht, en 

nu was het dan zover. Het was alleen jammer dat ze waarschijnlijk niets meer konden doen om 

den Jap schade toe te brengen, want ze waren nog lang niet met hem klaar. De torpedo raakte 
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aan stuurboordzijde de achtermunitiebergplaats, en tegelijkertijd brak een zware brand uit op het 

afweerdek. Het achterschip brak af ter hoogte van de longroom, en de achtermachinekamer liep 

vol. De Java maakte snel slagzij over stuurboord, en de commandant, k olonel Van Straelen, 

berekende dat hij een klein kwartier de tijd zou hebben om het volk over boord te laten gaan. Dat 

was niet veel. Terstond gaf hij het bevel: „Schip verlaten”. Zeer snel en volmaakt ordelijk verliep 

de verlaatrol. Net zo snel en net zo ordelijk als tijdens de eindeloze alarm-oefeningen die er op 

de Java gehouden waren. Het volk wist slapend zijn plaats te vinden. Het was alleen jammer, dat 

slechts een deel van de beschikbare zwemvesten bereikt kon worden. Het andere deel was door 

de vlammen niet meer te benaderen. Op het moment dat de Java getroffen werd, bevond zich de 

1ste officier, de luitenant ter zee Beckering Vinckers, in de lekdienst - centrale. Het was daar dat 

hij de zware dreun hoorde, en begreep dat zijn schip getorpedeerd was. De lichten sloegen uit, 

en er kwamen geen telefoonmeldingen meer door. Gevolgd door zijn assistenten liep hij naar het 

opperdek om de situatie in ogenschouw te nemen. Heel wat leden der bemanning lagen al naast 

het schip te water en zij die nog aan boord waren, maakten zich gereed hetzelfde te doen. De 

luitenant ter zee Beckering Vinckers liep naar de brug en vond die verlaten. Hij zag dat het 

achterschip verdwenen was, en hij vond het een vrij luguber beeld. Hij zocht naar den 

commandant en zag dien in de midscheeps. Hij sprak even met hem om daarna een groep van 

30 man om zich te verzamelen, teneinde een aantal drijvende voorwerpen buiten boord te zetten. 

De sloepen waren niet te strijken: er was geen stoom meer en de Java maakte reeds meer slagzij. 

Het einde was heel nabij. Een flink aantal schijfbamboes ging het water in, en er werd in een hoog 

tempo gewerkt. Hierbij onderscheidde zich vooral de luitenant ter zee 2e klasse Bientjes op 

bijzondere wijze. De slagzij werd 40 graden, en kolonel Van Straelen ge lastte dat de laatste 

aanwezigen op het schip zich ogenblikkelijk van boord moesten begeven. Zij gingen, en toen 

bevond zich alleen nog de commandant op het snel wegzinkende schip. Overste Van Straelen 

en luitenant ter zee Beckering Vinckers zwommen gelijk  van de Java weg, die enige minuten later 

zonk; het was een onvergetelijk beeld dit schip, waaraan zoveel goede herinneringen verbonden 

waren, in de golven van de Javazee te zien verdwijnen. Allen die het zagen waren ontroerd, 

omdat „het schip van mijnheer Van Geen” voor verreweg de meesten een „tehuis” was geweest. 

Het was een zeer bijzonder schip. Het zonk weg, rechtstandig, met de voorsteven omhoog. 

Luitenant ter zee Beckering Vinckers zag zijn schip heengaan, en toen hij zijn ontroering de baas 

was, richtte hij zich in het water op en schreeuwde tegen het in de nabijheid zwemmende en 

drijvende volk om 3 hoezee’s op de Java uit te brengen. Het was een onvergetelijk ogenblik toen 

die mannen, strijdend met het water, met de olie en  velen met brandwonden ov erdekt, allen 

tezamen deze hoezee’s uitbrachten. En ze deden het uit de grond van hun hart.  Zó was de geest 

op Hr. Ms. Java, een geest die niet gebroken werd bij het zinken van dit schip. Mijnheer Van 

Geen werd aan dek gezien, doch daarna niet meer. Hij is met het schip, waaraan onverbrekelijk 

zijn naam verbonden zal blijven, ten onder gegaan. Hetzelfde zal geschied zijn met het Hoofd 

Machinekamer, den officier M.S.D. Van der Velde en met opper - schipper Warmerdam. Zij zijn 

geen van drieën meer gezien. Luitenant ter zee Beckering Vinckers zwom, nadat de Java in het 

donkere water van de Javazee verdwenen was, weer naar deze plaats terug, in de hoop enkele 

drijvende voorwerpen te vinden. Kolonel Van Straelen bevond zich, voorzien van een zwemvest, 

naast hem. Hij zelf bezat geen vest. Hij zag kans den commandant aan een bamboe baleh -baleh 

te helpen, en een paar inlandse schepelingen die wel een vest hadden doch niet konden 

zwemmen, een stuk hout toe te duwen. Zwemmende was er echter weinig te regelen. Het was t e 

donker en er stond enige zeegang. Hij hield zich enige tijd vast aan de baleh -baleh van zijn 

commandant. Aanvankelijk was dit wel te doen, doch er kwam steeds meer olie bovendrijven, die 

alles zo wanhopig glad en glibberig maakte, dat het ondoenlijk was zich langer vast te houden. 

Toen nam de 1ste officier afscheid van den commandant met de mededeling dat hij ergens in de 

buurt lotsverbetering ging zoeken. Hij voelde zich vrij eenzaam, doch was zo gelukkig een klein 

kanotje te vinden en later een leeg zwemvest. Dat gaf den burger moed, hoewel het bij elkaar 

nog niet zo heel veel was. Langzamerhand werd hij doordrenkt van olie, hetgeen hem in iedere 

beweging handicapte. Door vermoeidheid verloor hij enige tijd het bewustzijn, en hij moet door 
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engelen bewaard gebleven zijn; want toen hij weer bij kennis kwam, hield hij zich nog steeds vast 

aan het drijvend stukje hout. Het was een lange nacht. Een nacht van vele uren, en er kwam 

maar geen morgen. Toen hij eindelijk aangloorde was de 1ste officier van de Java volmaakt 

alleen. Nergens was een schip of een mens te zien. Boven hem was de hemel, met de dovende 

sterren, onder, naast, voor en achter hem de zee. Er stond minder zee dan in het begin van de 

nacht, en na enige tijd ontdekte hij in verschillende richtingen vlotten. Hij zag kans zich naar  het 

dichtstbijzijnde te begeven en trof daarop aan den luitenant ter zee Bientjes, den Engelsen liaison 

officier Jenkins, een Britsen seiner en den matroos Vossenaar. Later werd nog een drenkeling 

opgepikt, die op een matras ronddreef en op sleeptouw werd genomen. Men bezat op dat vlot 

drie pagaaien, en er werd koers gezet op de Javawal.  

 

Het gegist bestek was 35 mijlen Zuidwest van Bawean. Bekering Vinckers was er niet zo best 

meer aan toe, want hij was doodop van de uren die hij in het water gelegen had. Erger was, dat 

hij van boven tot onder met olie was overdekt, terwijl de zon zijn ogen dichtbakte. Daarbij kreeg 

hij bij het rijzen van de zon een lichte zonnesteek. Er joegen 2 Japanse vliegtuigen over het vlot, 

en de mannen vonden het raadzamer geen risico te nemen en doken allen over boord. Ze kenden 

de methoden van den Jap.  

Deze beschoot hen niet, doch nam ook geen notitie van hen. Toen kropen ze maar weer op het 

vlot en de matras. Een kruiser kwam eveneens in zicht, die echter evenmin Iets zag of wilde zien. 

Het werd half 12, en op dat ogenblik naderden 4 Japanse schepen, die klaarblijkelijk aan het 

zoeken waren naar drenkelingen. Enkele malen lag een der jagers recht op het vlot aan, en men 

poogde het schip al pagaaiend te ontwijken, wat bij de geringe snelheid vrijwel ondoenlijk was. 

De 1ste officier van de Java besloot toen dat er in elk geval iets gebeuren moest, en dat men zich 

moest laten oppikken of wegzwemmen. Hij liet over de kwestie stemmen en de uitslag was vier 

voor en twee tegen oppikken. Ze lieten zich oppikken. Toen de drenkelingen aan boord kwamen 

was het eerste wat zij zagen de officier M.S.D. Bax met den sergeant schrijver Legrand en den 

majoor machinist Tameris. Verder bevonden zich nog een 25-tal korporaals en manschappen op 

de jager. De behandeling aan boord was vrij behoorlijk. Men kreeg kleding, voeding en ligging, 

terwijl de 1ste officier van de Java terstond in medische behandeling werd genomen. De officieren 

werden in de longroom aan een verhoor onderworpen, en ’t bleek dat de heren speciaal 

geïnteresseerd waren welke Amerikaanse schepen aan de actie hadden deelgenomen. 

Opzettelijk werden verwarde antwoorden gegeven en spraken de Nederlanders en Engelsen 

elkander tegen.  

Jane’s „Fighting ships” kwam op tafel, doch  men raakte maar niet tot een resultaat. Tenslotte 

namen de Jappen aan dat de opgepikte drenkelingen te moe en te suf waren om behoorlijk te 

praten. Die nacht sliepen de mannen aan het dek onder zeildoekse tenten. Af en toe regende het 

een beetje. De volgende dag werd de groep plotseling door een officier met getrokken sabel en 

met geweren gewapende matrozen omringd en vervolgens naar het volksverblijf geleid. Hier bleef 

men enige uren. De oorzaak was dat de jager in gevecht ging met een geallieerd schip. Later 

bleek het de Exeter te zijn.  Na het gevecht werden de mannen weer aan dek gebracht en tegen 

de avond gingen zij over op een Japanse 10.000 ton kruiser, waarschijnlijk in de buurt van Poeloe 

Laoet. De volgende dag ging het gezelschap weer over op een andere jager die de mannen naar 

Makassar bracht, waar ze 4 Maart aankwamen en in een smerige inlandse gevangenis werden 

opgeborgen. Op de laatste jager was ook een groep officieren en minderen van de Exeter 

ingescheept. Toen luitenant ter zee Beckering Vinckers ongeveer een half uur in deze gevangenis 

had gezeten werd hij, als zijnde de oudste aanwezige geallieerde zeeofficier, met een Hollandsen 

en een Engelsen onderofficier naar het Residentiekantoor gebracht. Hier kwamen zij voor een 

commissie, bestaande uit vier Japanse marine officieren en een man die in burger gekleed was, 

waarschijnlijk een journalist. Een overste ondervroeg Beckering Vinckers. Twee Jappen -officieren 

dienden als achtergrond, in mooie witte jassen met samurai zwaarde n.  

Een der officieren was tolk. Het was een schoon en verheven décor. Men zei Beckering Vinckers 

op grove wijze dat hij alleen de waarheid moest vertellen, waarop de 1ste officier van de Java 
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protesteerde. Men ondervroég een officier niet! Hij beriep zich op internationaal vastgestelde 

rechtsregelen, doch de Jap beweerde zich daar niets van aan te trekken. En hij voegde er aan 

toe dat men hem alleen opgepikt had om inlichtingen te geven, en anders nergens om. Toen zei 

de 1ste officier van de Java dat het gewoonte was om drenkelingen op te pikken in ieder 

beschaafd land. De Japanner antwoordde daarop, dat het een Japanse gewoonte was om met 

het schip ten onder te gaan. Waarop de ondervraagde zei van die zienswijze af te wijken, 

aangezien de mogelijkheid bestond om een ander schip te krijgen. Het gesprek werd steeds 

onvriendelijker, vooral toen luitenant ter zee  Beckering Vinckers een opmerking maakte over de 

officierseed. Het antwoord was een aantal slagen op het gezicht van den 1sten officier van de 

Java. Deze weerde af, doch werd daarin belet door de andere Jappen. Hij moest nu zijn kleren 

uittrekken, als zijnde Japans eigendom, en kreeg handboeien om. Alleen het onderbroekje mocht 

hij aanhouden. Hierna werden de officieren weggestuurd en dreigde men Becker ing Vinckers met 

onthoofden als hij niet terstond op de gestelde vragen antwoord gaf. De 1ste officier van de Java 

zweeg. Toen werd hij geboeid op een vrachtauto geladen en naar de gevangenis teruggebracht, 

waar men hem in een cel stopte en hij in geen vier dagen eten of drinken zag. In de nacht 

verschenen af en toe mariniers die hem mishandelden. De luitenant ter zee Beckering Vinckers 

vroeg zich steeds af wanneer hij geëxecuteerd zou worden. Maar na de vierde dag kreeg hij 

plotseling een glas melk. Wilde men hem vergeven...? Hij dorst nauwelijks te drinken. Maar het 

was zuivere melk. Die avond kreeg hij zijn kleren terug, en er werd voedsel gebracht. Een paar 

dagen later moest hij met enkele officieren van de Exeter en de Java op het Hoofdkwartier komen. 

Men kwam nu voor een geheel andere commissie, bestaande uit oudere marine -officieren. Het 

gesprek met Beckering Vinckers ging over diens positie aan boord van zijn schip. Hij behoefde 

echter niets te vertellen over dat schip en aan het eind zei de oude Jap,  die hem ondervroeg: 

„You fought the battle brave but not very skilfully”. Nog enige tijd bleven de krijgsgevangenen in 

de gevangenis, om tenslotte afgevoerd te worden naar het algemene militairen -gevangen- kamp 

te Makassar. Dat was voorlopig het einde van de mannen van Hr. Ms. Java.  

Eind Maart 1942 verscheen in „The Atlanta Journal” en de „Chicago Daily News” een interview 

van de hand van den Amerikaan- sen oorlogscorrespondent George Weller, waarin een van de 

De Ruyter geredde Amerikaanse seiner bijzonderheden vertelt over de slag in de Javazee en 

schout-bij-nacht Doorman. Hier volgt het in zijn oorspronkelijke vorm : An American Army navy 
base in the Southwest Pacijic, March 27. 
 
Two American sailors came back from the dead to give the first account of wh at happened when 

Rear Admiral Karel W. F. M. Doorman, of the Dutch navy, led the remnants of the Allied fleet into 

this final battle with a force of Japanese cruisers and destroyers off Java. By what amounts to a 

miracle, the American seamen were rescued by an American submarine after hours afloat in the 

single lifeboat which survived after Admiral Doorman’s flagship the De Ruyter, and another Dutch 

cruiser, the Java, went down about midnight February 27. Both Americans are signalmen who 

were aboard of the flagship. Marvin Edward Sholar, 29 years old, is from Cairo, Ga., and Jack 

Wilbur Penhollow, 21, is from Omaha, Neb. These two survivors represent half of the United 

States signal force placed aboard the De Ruyter in order to transmit orders to the United States 

cruiser Houston and the American destroyers participating in the battle. The other two, lieut. Otto 

F. Kolb, of Savannah, Ga., and a seaman named Folovitch, of San Pedro, Calif., still are missing. 

When the De Ruyter sank, Kolb paired off with Lieut. Jackson, of the British navy, a liaison officer 

to the cruisers Exeter and Perth and the destroyers Jupiter, Encounter and Electra. “I was 

swimming along in the moonlight in a heavy swell, trying to get as far as possible from ship”, 

Sholar said today as he leaned against  the wall of a warship to which he has been newly 

assigned. "I heard people talking Dutch all round; then suddenly I heard what sounded like 

English. I yelled: “Who’s that?” And a voice came back, "Hello, Sholar, this is Mr. Kolb”. Then 

Jackson cailed out: ‘Tm here, too. This is Mr. Jackson”.  ‘‘All of us were trying to make for the 

lifeboat which we knew had been launched. By now we were about a mile -and-a-half from where 

the De Ruyter had been struck, the momentum having carried her onw ard. „If you find a lifeboat 
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come and piek me up, will you?“ I said. But somehow the current and swells seemed to take us 

apart and I lost them in the darkness. Then I found the lifeboat with Pennhollow already inside. 

While I was in the water I saw both the Houston and Perth go tearing past, still preserving the 

battle line, but they were too far away to hear our shouts". Sholar, who frequently saw Doorman 

during the battle, said that the Dutchman was a model of self -possession and, although he 

undoubtedly knew the fate in store for the ships and himself, still was seeking battle when the last 

of the destroyers were left behind, or sunk, and the four cruisers were unprotected when the final 

engagement began. “All the time we were actually firing, Doorman stayed on the conning tower 

directing manoeuvres for the fire”, said Sholar. ‘‘Then, when chasing the Jap battle line, he came 

down to the navigation bridge”. Just as Jap air reconnaissance during the day battle had decided 

that engagement, night reconnaissance, probably also by cruiser-based seaplanes, determined 

the fate of the De Ruyter and the Java. Before bombing the fleet — ineffectually — about noon, 

a Jap seaplane had shadowed the ships throughout the morning, thus enabling the Jap admiral 

to interpose his covering force between the United Nations fleet and the invasion -bound convoy 

of between 25 and 40 transports. During the afternoon engagement which deprived Doorman of 

the cruiser Exeter and the entire destroyer screen, Jap fire was directed from ab ove by spotter 

seaplanes, which Doorman’s fleet entirely lacked. At 11.30 in the evening, when two heavy Jap 

cruisers were sighted, the Jap seaplanes had a different task overhead. They dropped long strings 

of carbide lamps which burst into white flame upon hitting the water. Every fiery string was laid 

along the course of Doorman’s cruisers. The Jap gunfire was in general poor and they had hit the 

De Ruyter only once. Like the Houston, the De Ruyter therefore went into action shortly before 

midnight almost unmarked  and co-ordinated attack by Jap spotter planes and destroyers decided 

the issue.  “I was proud, whenever I had time to see how our Houston was hitting”, said Sholar. 

„Her fire from the eight-inch guns she could use was faster than that of any other ship in our battle 

iine and I saw her making many hits. “Doorman had me send the Houston commander a signal 

suggesting that in as much as the shell supply was low he should go easy for a while because 

the furious rate of fire was depleting munitions.” The Allied cruisers were in view of Bawean Island, 

almost directly north from Soerabaja, when the final engagement occurred. Doorman, possible 

expecting or seeing a torpedo attack, ordered a 90-degree turn to starboard. All the cruisers 

executed the order in follow-the- leader sequence, but the Java, last in Iine, was too late. It was 

hit upon the port side and the stern burst into flames. The Allied ships continued for several 

minutes upon the new course at right angles to the Jap fleet. Then Doorman ordere d another 90- 

degree starboard turn, bringing the cruisers once again parallel. The De Ruyter was struck almost 

instantly by a torpedo. „I saw the torpedo’s and yelled and heard Dutchmen who saw it also shout”, 

said Sholar. „The torpedo’s blow gave me a sensation like the Long Beach earthquake”. From the 

De Ruyter’s empty seaplane catapult at the stern, flames began licking the decks. Next fumes 

and steam leaking into the bridge. „The Dutch officer said that the boilers were liable to blow up 

any minute and ordered all hand forward to the forecastle”, said Sholar. "They were about 300, 

all wearing life jackets over their white shorts and undershirts. “I believe Doorman must have 

remained upon the bridge of conning tower.” But the 40 -mm. shells stacked astern now were 

exploding and showel- ing the ship with explosive. The decks became uninhabitable. The bow 

rosé as the stern settled. The officers had seen what havoc was created when 40 -mm. shells 

similary got loose aboard the Java and all hands were ordered ov er the side. The flagship had 

been stripped for battle to three lifeboats and one launch, but Sholar saw only a single lifeboat 

after meeting Kolb and Jackson. About 11 o’clock the next morning 60 survivors in the lifeboat 

with Sholar and Pennhollow sighted land southward and began to row for it. This was apparently 

Bawean Island. About 2 p.m. a submarine periscope poket itself up from the choppy  waters and 

cautiously hailed the lifeboat. It was American. Being impossible to take so many through the 

destroyer-infested waters southward, the captain took the two Americans aboard. Then they 

placed five days’ food and water, and blankets and medicine in the lifeboat, and promised to 

transmit an S.O.S. The submarine captain told your correspondent that he came to surface when 

in somewhat dangerous water and sent a distress signal. Before bring Sholar and Pennhollow to 
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safety, the submarine was attacked heavily by Jap destroyers with depth charges.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de torpedo het vlaggeschip van de Striking Force treft, bevindt zich de al eerder genoemde 

luitenant ter zee 2e klasse K.M.R. op de seinbrug, waar hij dienst doet als verbindingsofficier. Hij 

gaat naar beneden, komt op het dek en besluit maar overboord te gaan. Er zit werkelijk niets 

anders voor hem op. Hij kijkt eens in het water van de Javazee, dat spiegelglad is. Nauwelijks 

trekken er af en toe een paar rimpels over. En het licht van de maan maakt er soms vloeibaar 

goud van. Er is vuurwerk op zee van de wegsproeiende vonken der ontploffende munitie. Zwa re 

en lichte knallen begeleiden dat vuurwerk. Het is bijna een interessant schouwspel. Op de dekken 

gaat de hel open: over het gehele middenschip spuit brandende olie en het is uitkijken waar je 

loopt, merkt de officier. Hij ziet gewonden naar boven brenge n, en het valt hem daarbij op dat er 

geen sprake is van een paniekstemming. De vlotjes gaan overboord. In zee drijven er al heel wat, 

en zelfs in deze benarde ogenblikken tussen dood en leven ontbreekt de humor niet. Zij het dan 

humor van een bar bitter al looi. Er is een matroos die tegen zijn maat roept: „Hé Gerrit, kom bij 

ons, je hebt hier een reuze stekkie”. En een ander zingt iets over „Hoe rustig glijdt ons bootje...” 

Maar het blijft een rare, dubieuze humor. Onze man kijkt rustig toe want hij heeft g een haast. Hij 

zal er wel af komen, denkt hij. Hij ziet hoe de enige sloep die beschikbaar is gevierd wordt. Meer 

dan 70 man proppen zich er in, en het is een wonder dat het kleine ding niet zinkt. Maar dat kan 

nog komen. Er gaan geen officieren in, want de ongeschreven ere-code verbiedt dat natuurlijk. 

Alleen de gewonde luitenant ter zee Bennink wordt er in getrokken. De officier vindt, dat het nu 

toch wel zo langzamerhand zijn tijd wordt. Het begint aardig stil te worden op de De Ruyter en hij 

besluit maar te gaan, hoewel hij het water niet erg aanlokkelijk vindt. Als hij naar de railing loopt 

zit daar op het dek de Engelse liaison  officier Jackson, met wie hij veel te maken heeft gehad op 

de sein- brug. Een aardige, geschikte kerel. Hij is bezig zijn wit te schoenen uit te trekken, en als 

hij merkt dat de ander dit ziet zegt hij met een klank van verontschuldiging in zijn stem „Just in 

case, you see?” Waarmee hij maar wil zeggen dat hij er onder deze omstandigheden toch 

werkelijk niets aan kan doen dat hij  zo maar in het openbaar z’n schoenen aan het uittrekken is. 

Van flegma gesproken... Zijn collega lacht en zegt hem vaarwel.  Dan gaat hij, met een zwemvest 

om z’n borst gebonden, over boord. De officier zwemt weg van het schip, en als hij ongeveer een 

mijl gezwommen heeft kijkt hij eens om. Hij ziet de De Ruyter wegzinken. Het schip brandt als 

een fakkel, en hij vraagt zich af hoe lang het nog zal duren dat het zichtbaar zal zijn. Hij zwemt 

door, maar kijkt toch steeds weer om. Ineens zinken dan de vlammen weg en het wordt volkomen 

duister op de plaats waar het vlaggeschip gelegen heeft. Hij weet dan secuur dat zijn schip 

verdwenen is in het water van de Javazee. Hij zwemt door, denkende aan alles wat zich de laatste 

uren heeft afgespeeld. Wat is er veel gebeurd, en wat is het hun slecht vergaan. Jammer dat ze 

niet meer Jappen naar de grote bootsmanskist hebben kunnen zenden. Hij denkt terug aan 

schout-bij-nacht Doorman. Wat zal er van hem geworden zijn? Hij zal wel met zijn schip onder 

zijn gegaan, want dit lag precies in de lijn van den eskader-commandant.  

 

Hij was een onverzettelijke kerel, die het niet over zijn hart zal hebben kunnen krijgen van boord 

te gaan. Doorman... hij heeft hem heel wat keren gadegeslagen op de commandotoren van de 

De Ruyter, tijdens vijandelijke acties en tijdens perioden van betrekkelijke rust. Hij was iemand 

die hij niet meer zal vergeten. Hij heeft die laatste torpedo vast voelen aankomen. Hij is ervan 

overtuigd. Met dat snelwerkende zesde zintuig van hem zag hij hem als ’t ware naderen. Maar te 

laat... Maar die jonge officier gaat ook eens aan zichzelf denken, want z’n positie is niet zo heel 
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erg genoeglijk. Hij vermoedt, dat hij een mijl of 60 van de kust van Java zwemt en dat hij, wil hij 

die kust bereiken, naar het Zuiden moet zwemmen. Dat doet hij dan ook maar, en als hij verkeerd 

zwemt is het ook zo erg niet, want dan blijft hij tenminste in beweging. Dat is voo rlopig het 

voornaamste. De zee is glad, en er is nauwelijks een vlaagje wind. Een enkel regen¬  buitje 

ontlast zich over den eenzamen drenkeling. Hij herinnert zich de verhalen over haaien, maar 

gelooft niet dat ze er zijn. En als ze er wél zijn, nu, dan m erkt hij het wel. Er is zoveel gebeurd de 

laatste dagen, dat die haaien er nog wel bij kunnen. Een paar vliegtuigen ronken over. Vriend of 

vijand? Hij weet het niet. Maar het zullen wel Jappen zijn, want Nederlandse vliegtuigen waren er 

niet al te veel boven de Javazee. In de na-nacht wordt het stikdonker als de maan wegzinkt achter 

de kim, en de zwemmer hoopt dat het niet lang meer zal duren voor het dag wordt. Dan kan hij 

tenminste zien waar hij is. Het wordt dag. En de man kijkt uit over een verlaten zee . Hij voelt zich 

een beetje eenzaam. Niet zo erg, want hij kan maar een klein stukje zee overzien. Het uitzicht is 

beperkt. Om ongeveer 8 uur in de morgen ziet hij een Catalina vliegboot op circa een mijl afstand. 

Hij verheft zich zo ver mogelijk uit het water, en zwaait met zijn armen. De mannen in de vliegboot 

zien niets, en 2 mijl verderop cirkelt het toestel laag over het water. Om daarna snel te verdwijnen. 

Hij neemt het den piloot hoogst kwalijk dat hij niet uit z’n doppen heeft gekeken, en hij vraagt  zich 

nijdig af waarom die vent niet beter oplette. Er komt echter gezelschap, in de vorm van een vlot 

met een paar opvarenden van de De Ruyter erop. En daarna verschijnt een Japans jachtvliegtuig, 

dat heel laag over de oppervlakte van het water scheert, zo laag, dat de mannen niet anders 

verwachten dan dat ze gemitrailleerd zullen worden. Maar óf de Jap ziet werkelijk niets of hij doet 

alsof. En met een wijde boog verdwijnt het toestel weer uit zicht. De officier gaat de toestand 

langzamerhand nogal kritiek vinden, en hij wordt een beetje moedeloos. Een van de andere 4 

mannen is er beroerd aan toe. Hij spuugt gal en bloed uit en wanhoopt er aan ooit nog vaste 

grond onder zijn voeten te krijgen. De anderen beuren hem op, hoewel ze allemaal wat 

zwaarmoedig geworden zijn. En dat is geen wonder. Er is meer wind gekomen en meer stroom, 

en elk ogenblik slaan de golven over de drenkelingen heen, die zich nog maar nauwelijks kunnen 

vasthouden van uitputting. Twee van de anderen gaan weg, zwemmen door in een tegenges telde 

richting, en ook onze vriend zwemt weg. Hij krijgt het steeds kouder, ondanks de zengende zon 

boven zich. Het is een vreemde, ellendige kou, die het hele lichaam doordringt, die het ademen 

belet, en doet     buitje ontlast zich over den eenzamen drenkeling. Hij herinnert zich de verhalen 

over haaien, maar gelooft niet dat ze er zijn. En als ze er wél zijn, nu, dan merkt hij het wel. Er is 

zoveel gebeurd de laatste dagen, dat die haaien er nog wel bij kunnen. Een paar vliegtuigen 

ronken over. Vriend of vijand? Hij weet het niet. Maar het zullen wel Jappen zijn, want 

Nederlandse vliegtuigen waren er niet al te veel boven de Javazee. In de na -nacht wordt het 

stikdonker als de maan wegzinkt achter de kim, en de zwemmer hoopt dat het niet lang meer zal 

duren voor het dag wordt. Dan kan hij tenminste zien waar hij is. Het wordt dag. En de man kijkt 

uit over een verlaten zee. Hij voelt zich een beetje eenzaam. Niet zo erg, want hij kan maar een 

klein stukje zee overzien. Het uitzicht is beperkt. Om ongeveer 8 u ur in de morgen ziet hij een 

Catalina vliegboot op circa een mijl afstand. Hij verheft zich zo ver mogelijk uit het water, en zwaait 

met zijn armen. De mannen in de vliegboot zien niets, en 2 mijl verderop cirkelt het toestel laag 

over het water. Om daarna snel te verdwijnen. Hij neemt het den piloot hoogst kwalijk dat hij niet 

uit z’n doppen heeft gekeken, en hij vraagt zich nijdig af waarom die vent niet beter oplette. Er 

komt echter gezelschap, in de vorm van een vlot met een paar opvarenden van de De Ru yter 

erop. En daarna verschijnt een Japans jachtvliegtuig, dat heel laag over de oppervlakte van het 

water scheert, zo laag, dat de mannen niet anders verwachten dan dat ze gemitrailleerd zullen 

worden. Maar óf de Jap ziet werkelijk niets of hij doet alsof . En met een wijde boog verdwijnt het 

toestel weer uit zicht. De officier gaat de toestand langzamerhand nogal kritiek vinden, en hij 

wordt een beetje moedeloos. Een van de andere 4 mannen is er beroerd aan toe. Hij spuugt gal 

en bloed uit en wanhoopt er aan ooit nog vaste grond onder zijn voeten te krijgen. De anderen 

beuren hem op, hoewel ze allemaal wat zwaarmoedig geworden zijn. En dat is geen wonder. Er 

is meer wind gekomen en meer stroom, en elk ogenblik slaan de golven over de drenkelingen 

heen, die zich nog maar nauwelijks kunnen vasthouden van uitputting. Twee van de anderen 
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gaan weg, zwemmen door in een tegengestelde richting, en ook onze vriend zwemt weg. Hij krijgt 

het steeds kouder, ondanks de zengende zon boven zich. Het is een vreemde, ellendi ge kou, die 

het hele lichaam doordringt, die het ademen belet, en doet denken aan de kou van de dood. Een 

kou die tot in de knieën zit, die verstijft en verlamt. Hij krijgt het onbeschrijfelijk koud, hoewel het 

water waar hij in drijft, lauw is. Hij drijft . Verstijfd van kou, met de fel-brandende zon boven zich. 

Hij drijft en droomt. Vreemde, bizarre 

hallucinaties. Hij is thuis, in Holland, en 

hij zwemt in een groot zwembad. Als hij 

moe wordt wil hij zich vastgrijpen aan 

een paaltje, dat ergens achter hem moet 

zijn. Hij grijpt er naar... grijpt nog eens... 

en nóg eens... maar dan is er ineens 

geen paaltje, en hij slaat zijn ogen op. Hij 

knippert tegen het felle licht van de 

tropenzon, en weet dat er natuurlijk 

geen paaltje is waaraan hij zich kan 

vastgrijpen. Hier is alleen maar 

eenzaamheid, en een hopeloze lap zee 

met overal water en nergens land. Hij 

drijft voort. Telkens opnieuw 

wegzinkend in een coma, iedere keer 

opnieuw dromend van dat paaltje in het 

zwembad. En dan telkens opnieuw de 

teleurstelling dat het er niet is. Hij wordt 

vreselijk koud, en hij gelooft dat hij 

bevriezen gaat. Alleen zijn hoofd is 

gloeiend heet van de zon die er recht 

boven staat. Hij vraagt zich in zijn 

heldere ogenblikken af hoe lang dat nog 

zal duren. Het wordt tijd dat hij gaat 

slapen. Hij is zo onuitsprekelijk moe dat 

hij nergens anders meer zin in heeft dan 

slapen. Slapen en vergeten. De ochtend 

gaat voorbij en het wordt middag. Een 

lange, hopeloze lange dag. Een dag met 

niets dan water, water, water. En 

nergens een schip, nergens een 

vliegtuig, nergens een vlot. De uren van 

de middag rijen zich aaneen, en nog steeds drijft de man van de seinbrug van Hr. Ms. kruiser De 

Ruyter in het lauwe water van de Javazee. Hij denkt soms, dat hij allang gestorven is, en in een 

ander leven voortleeft. Het gaat schemeren en dan wordt hij wakker. Vergist hij zich nu, of hoort 

hij werkelijk schieten en bommen vallen? Hij kent de geluiden precies, want hij heeft in maanden 

niet anders gehoord. Hij is expert in die geluiden. Nee, hij vergist zich helemaal niet. Hij weet nu 

dat er schepen in de buurt zijn, alleen nog niet of het vriend of vijand is. Maar dat zal hij spoedig 

genoeg weten. In hoge vaart jaagt een eskader aan. Het zijn vuile schepen, die recht op hem 

aanstuiven. Maar ze gaan voorbij, en hij heeft zich met de gedachte vertrouwd gemaakt dat ook 

dit een fata-morgana is. Het laatste schip van de linie is een klein korvet. En kijk... hiervan wordt 

een boei aan een lijntje over boord gesmeten, en de man grijpt die boei. Het schip loopt snel e n 

komt recht op hem aan. Zo dicht, dat de bijna verdronken man niet anders denkt dan dat hij 

overvaren zal worden. De boeggolf neemt hem op, duwt hem diep onder water, en het is met het 

allerlaatste restantje wilskracht dat hij nog Kans ziet weer boven te komen. Dan voelt hij dat hij 

opgetrokken wordt, en even later staat hij aan dek. Hij is duizelig en slaat bijna tegen de grond. 
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Maar een paar Jappen steunen hem. Hij kijkt wat verwezen rond, en merkt dat dit schip letterlijk 

uitpuilt van de Jappen, die hem met grote verbaasde ogen aanzien. Een paar opvarenden pakken 

hem beet en snijden de mouwen van zijn uniform af. Ze wijzen op zijn hoofd, zijn benen en zijn 

armen, die deerlijk verbrand zijn door de tropenzon. Hij krijgt droge kleren, een beschuit, een gla s 

melk en een cigaret. Een Jap ziet hem aan en zegt: „Wunderbar”. De geredde denkt aan dat 

eerste vliegtuig dat hem niet gezien heeft. Had het hem maar gezien, dan zat hij nu misschien in 

Australië, inplaats van in dit Jappenpakhuis. Hij weet precies wat e r zal gebeuren en waar hij zal 

eindigen, want deze officier is een nuchter en realistisch denkend man. Dan gaat hij, de luitenant 

ter zee 2e klasse K.M.R., verbindingsofficier aan boord van Hr. Ms. De Ruyter, eindelijk slapen. 

En hij vergeet de wereld, de oorlog, de Jappen en die gruwelijk eenzame zee, waarin hij het 

paaltje zocht.  

 

En dan is er ook nog de officier M.S.D. Van Rijsbergen, die op zijn vlotje vrijgekomen is van het 

brandende wrak van de De Ruyter. Hij telt z’n maats, en ze zijn met z’n zevene n. Een mooi getal, 

denkt hij. Is dat niet een heilig getal? Ze zitten lelijk in de stookolie, en alle zeven zijn het er over 

eens dat dit wel eens ongezond voor hen kan worden. Ze moeten zorgen er zo snel mogelijk uit 

te komen en dus peddelen ze haastig weg van het brandende schip, van welks dekken nog steeds 

ontploffende munitie in zee terecht komt, die ieder ogenblik de dikke laag stookolie in lichter laaie 

kan zetten. En dan behoef je niet meer te paddelen. In de verte ziet Van Rijsbergen schimmen. 

Dat zijn de andere vlotjes, waarvan de opvarenden net als zij om hun leven paddelen. Op een 

ervan wordt met een zaklantaarntje geseind. Ze komen dichterbij en het blijkt de dokter met vier 

man te zijn. Ze vragen of ze vast mogen maken, en daartegen is natuurlij k hoegenaamd geen 

bezwaar. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, nietwaar?   

Van Rijsbergen voelt dat het water lauw is en hij merkt ook dat hij moe is en óp van de slaap. En 

hij krijgt het koud in dat vlotje, want hij zit tot aan zijn borst in het water, al is  dat lauw. Hij denkt 

af en toe eens aan den eskader-commandant en aan overste Lacomblé. Wat zou er na het zinken 

van de De Ruyter van hen terecht gekomen zijn? Hij gelooft niet, dat ze van boord gegaan zijn. 

Maar in dat geval zijn ze nu al niet meer in leven. Van Rijsbergen stelt vast, dat de stemming in 

het vlot goed is. Ineens zijn er geen afstanden meer. Er bestaat geen achteruit meer in dit vlot 

voor de officieren, geen vooruit voor de bemanning en geen midscheeps voor onderofficieren. Ze 

zitten in de meest lettelijke betekenis van het woord in hetzelfde schuitje, en ze moeten maar op 

wat geluk rekenen om uit de misère te komen. En dan beginnen de uren zich aan elkaar te rijen. 

Het ene aan het  andere. De nacht wordt morgen en de morgen middag. Uur na uu r verstrijkt, en 

er gebeurt niets. Van Rijsbergen is verschrikkelijk moe. Zo moe dat hij zijn slaap niet kan 

tegenhouden. Ieder ogenblik zakt zijn hoofd weg, en raakt dit het water. De golfjes slaan dan over 

zijn slapen en gezicht, en dit maakt hem weer wakker. Dat is maar gelukkig, want anders zal hij 

verdrinken. En er zijn ook maats die hem telkens terugtrekken. Vooral een stoker olieman houdt 

hem in de gaten. Een aardige, behulpzame vent, die aan zichzelf al meer dan genoeg heeft, maar 

toch tijd vindt op dien jongen officier M.S.D. te letten, die wel wil, maar niet goed meer kan. Er 

wordt een eenzame zwemmer opgepikt, die eerste nacht. De zee blijft glad, en de maan zinkt 

weg. Iedereen hoopt dat ze bij dag-worden nu eindelijk opgepikt zullen worden. Ze zullen toch 

wel vliegtuigen uitgezonden hebben om naar hen te zoeken?  Om 10 uur in de morgen zien de 

mannen in het vlotje een aantal koppen. Ze blijken te behoren aan mannen in een ander vlot, 

waarin zich bevinden de officier M.S.D. Van Marle met 5 man. Ook  dat vlotje wordt vastgepikt en 

rustig wordt doorgepaddeld, naar het gevoel koers Zuid, op de Javawal. Waarschijnlijk dreven de 

vlotjes, die practisch onbestuurbaar zijn, echter naar het Oosten af. Een Japans vliegtuig komt 

overronken, maar verdwijnt weer even snel als het genaderd is. In de middag beleven de mannen 

een grote sensatie, die hen allen klaar wakker maakt.  

Ze zien de Japanse landingsvloot, waarover ze zoveel gehoord hebben, en die ze met inzet van 

alles moesten vernietigen. Het is een indrukwekkend schouwspel, deze 50 schepen. Ze vormen 

één lange linie van troepentransportschepen, en één andere linie van jagers, die er steeds 

omheen zwermen. Tussen beide linies drijven de vlotjes van de Nederlandse schipbreukelingen, 
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die het een hard gelag vinden de vloot, waarop ze zo lang gejaagd hebben, daar nu rustig en 

ongehinderd te zien voorbijstomen. Ieder schip is stampvol met volk en kanonnen. De mannen 

op de vlotjes proberen de aandacht te trekken. Ze schreeuwen en zwaaien, maar de Jappen doen 

alsof ze gek zijn. Sommigen wuiven minzaam terug en schijnen het interessant te vinden, dit 

hoopje drenkelingen daar vlak onder hen in zee. Er is echter zowaar een jager die stopt. Hij draait 

bij, maar het duurt den commandant zeker te lang, en hij wordt bang te veel achterop te komen 

bij de andere schepen. Volle kracht jaagt hij weer voort.    

De mannen zijn diep teleurgesteld, maar ze troosten zich met de gedachte dat ze nu tenminste 

nog vrij zijn. Wie weet wat hun te wachten gestaan had aan boord van dat Jappens chip! Niet lang 

daarna ontmoeten ze weer twee vlotjes, en in het ene zit niemand anders dan Mr. Jackson, de 

Engelse liaison officier van de De Ruyter. Officier M.S.D. Van Rijsbergen is verheugd hem te 

zien. Dat was wel het allerlaatste wat hij verwacht had. En de vreugde is wederkerig. Hij vraagt 

Jackson wat hij ervan denkt, en deze zegt er eigenlijk helemaal niets van te denken. Het enige 

wat ze doen kunnen is bij elkaar blijven en trachten de aandacht te trekken van vliegtuigen of 

schepen. Van Rijsbergen bindt dan z’n zakdoek aan het kleine bootsmanshaakje en zet dit op als 

baken. Je kunt nooit weten... Dan gaan de uren weer een voor een voorbij. Die tweede nacht 

wordt de zee ruw. Er staat vrij veel wind, en het wordt de mannen in de vlotten wel moeilijk 

gemaakt. Sommigen verliezen de moed. Van Rijsbergen voelt zich veel beter. Hij bemerkt, dat je 

in het water staande geen honger en dorst ondervindt. Dat is een merkwaardige ervaring. Hij is 

wel erg slaperig, en telkens krijgt hij vreemde visioenen. Pijn hee ft hij nergens. Alleen heeft hij 

het bitter koud. Maar hij is de enige niet, die kou lijdt. De mannen kruipen zo veel mogelijk tegen 

elkaar op, om te profiteren van elkaars restant je lichaamswarmte. Het wordt zo langzamerhand 

een armzalig stelletje mensen. De golven worden hoger. Steeds slaan ze over de mannen heen, 

die tot op hun botten verkild in elkaar gehurkt zitten. Ze wachten, maar weten niet goed meer 

waarop eigenlijk. Ze hebben de hoop opgegeven nog gered te worden. Dat betekent, dat de dood 

zal komen. De dood, die hen op de De Ruyter spaarde, zal hen vinden op deze eindeloze zee. 

Zo drijven de mannen voort, en ieder denkt het zijne. Officier M.S.D. Van Rijsbergen gelooft dat 

hij wel dood zal gaan. Misschien zal hij nog een dag drijven, misschien tw ee dagen en dan is het 

bekeken. Wel, als het niet anders kan, dan moet het maar. Hij kan er ook niets aan veranderen. 

Zo drijft dat armzalige hoopje mensen voort. Ze zijn met z’n twee en veertigen. Voor vier -vijfde 

deel ieder in het water hangend, zonder voedsel, zonder drinken. Het mat gevoel bij ieder neemt 

toe, en ze  merken nog nauwelijks hoe hun armen en benen ernstig verbrand zijn door de 

gloeiende zon, die heel de dag op hen neerschroeit. Hun slapen kloppen, hun lippen zijn 

gebarsten door het zoute water, hun ogen zitten toe, deels van de olie, deels van het zeewater. 

Ze zijn er ellendig aan toe. Vooral de luitenant ter zee Van Marle heeft last van zijn ogen. Van 

Rijsbergen soest maar wat voor zich heen. Van alles en nog wat maalt en tolt er door z’n kop, en 

hij weet niet meer precies wat er om hem heen gebeurt. Soms weet hij het niet of hij nog leeft of 

al dood is. Alles verliest zijn vorm en betekenis. Een enkele maal ontwaakt hij uit de verdoving en 

ziet dan vaag de anderen, die er niet veel beter aan toe zijn.  Maar ineens is hij klaar wakker. Er 

gebeurt iets... hij hoort stemmen... er wordt geschreeuwd en geroepen... Hij slaat zijn ogen op en 

tegelijk worden die verblind door het felle schijnsel van een zoeklicht dat op de vlotten gericht is. 

En dan weet hij dat er een Japanse torpedojager gekomen is. En dat ze gered zijn. Want daar 

aan boord zijn ze al bezig met een touwladder langszij te vieren. Het is een grote jager, en de 

Jappen staan te schreeuwen langs de railing. Officier M.S.D. Van Rijsberg en wordt ook aan boord 

gehesen, want lopen kan hij niet meer. Hij is finaal óp. Als het meer dood dan levende stelletje 

mannen bij elkaar op het dek staat worden de officieren er uit gepikt. Van Rijsbergen kleden ze 

uit. Zijn overall die hij nog aan heeft wordt van hem afgescheurd en de gordel, waaraan zijn pistool 

nog hangt en een lang mes dat hij bij zich gestoken had, omdat hij het misschien gebruiken kon 

bij het landen op een eiland waar klappers opengebroken moesten worden, doorgesneden. Het 

gebeurt alles nogal ruw en onbehouwen, en Jackson en Van Marle ondervinden dezelfde 

behandeling. Even later staan ze spiernaakt naast elkaar, en veronderstellen dat ze meteen wel 

naar de andere wereld gezonden zullen worden. Hun makkers zijn naar het achterschip 
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gezonden; ze zien hen niet meer. Dan geschiedt het wonder. Er komen 3 Jappen met dekens. 

Die worden over de schouders van de officieren geslagen. Ze worden op stoelen gedrukt en 

gedwongen een glas warm water te drinken. Er komt een andere Jap die een glas lau we melk 

brengt. Een vierde Jap komt aanlopen met cigaretten, een vijfde met sokken die hij zélf aan de 

voeten van de officieren doet, een  zesde brengt slippers en een zevende een glas wijn. Van 

Rijsbergen en z’n collega’s begrijpen er niet veel van, doch ondergaan het alles werktuigelijk. 

Alles hebben zij verwacht, maar dit niet...  Er verschijnt een officier die informeert wie ze zijn, en 

waar ze vandaan komen. Van Rijsbergen vertelt dat hij van de De Ruyter afkomstig is, en de 

ander wil hem gaan uithoren. Daar voelt Van Rijsbergen echter niets voor, en hij hult zich in 

volslagen onwetendheid.  

 

Hoe kan hij nu iets weten, zegt hij, als hij aldoor in de machinekamer gezeten heeft? Neen, dan 

kun je niets weten van je schip. Ze worden met z’n drieën naar een badkamer gebracht, in warm 

water gebaad en zorgvuldig af gedroogd. Ze krijgen een schoon khaki hemd aan en shorts; om 

vervolgens naar de longroom getransporteerd te worden, waar een schotel rijst met corned beaf 

voor hen gereed staat, benevens doosjes cigaretten. Van Rijsbergen, Jackson en Van Marle zijn 

volslagen uitgeput en tollen rond in hun stoelen. Ze zijn duizelig van moeheid, en tot hun 

blijdschap merken ze dat de longroom in gereedheid gebracht wordt voor slaapvertrek. Er worden 

drie bedden met kussens en lakens neergezet, en dat alles onder leiding van een officier van 

administratie, die uiterst hoffelijk optreedt, en zich blijkbaar uitslooft om het zijn Europese gasten 

naar de zin te maken. Er ontstaat plotseling drukte op het dek, en Van Rijsberge n merkt aan alles 

dat er wat gebeuren gaat. Waarschijnlijk zijn er onderzeeboten in de buurt gesignaleerd, want er 

worden dieptebommen afgeworpen. Het valt hem op, hoe militair alles verloopt. Er heerst een 

enorme discipline, en de dienst verloopt opvallend rustig. Aan boord is een voorbeeldige orde. 

Om de twee uur wordt het dek geheel schoongeveegd, en elk ogenblik worden de posten bij de 

telefoons afgelost. Ieder bevel wordt in gezwinde looppas uitgevoerd. Overigens doen de 

Japanners alles om te laten blijken, dat ze zich de heersers der zeeën weten. Als ze wakker 

worden is er melk, en er worden opnieuw cigaretten gebracht. Van Rijsbergen ontvangt zijn 

overall terug, keurig gedroogd en opgestreken. Ook zijn schoenen mag hij weer in bezit nemen, 

en zelfs het blikje met geld en zijn aanstellingspapieren. Alles netjes gedroogd en gladgestreken. 

Er ontbreekt niets. En ze krijgen rijst met kerrie voor ontbijt.    Die dag ziet Van Rijsbergen dat 

de kruiser, waarop hij zich bevindt, geëscorteerd wordt door 7 jagers . Ze komen op een gegeven 

ogenblik vlak bij de Javawal, en hij ziet de landingsvloot liggen. Een eindeloze rij schepen, elk 

met de kop tegen de kant. Hij vermoedt, dat het een plaats even bewesten Semarang is. Aan het 

verblijf op de kruiser komt echter een eind. De mannen worden in een roeisloep gezet, en met 

z’n drieën naar een andere kruiser gebracht. Dat is de Zintsu. Een tentje wordt voor hen aan dek 

opgesteld, en er komen wollen dekens en opnieuw cigaretten. Uitstekend eten volgt, en aan 

belangstelling ontbreekt het de Hollanders niet. De Jappen schijnen hen een interessant bezit te 

vinden en stoppen de officieren vol met cigaretten en lucifers, blikjes vruchten en limonade. Het 

wordt haast feestelijk, de ontvangst, en het geheel gaat lijken op een soor t kampeertocht. De 

anderen komen ook en ze zijn weer met z’n 42en aan boord van hetzelfde schip. De dag daarop 

verandert de toestand echter weer. Van Rijsbergen ziet dat de Op ten Noort, het hospitaalschip 

dat uitgezonden werd om overlevenden van de Striking Force op te pikken, doch dat zelf door de 

Jappen ingerekend is, langs komt, en hierop gaan ze over. Op de Op ten Noort blijkt ook het volk 

van de Exeter te zijn. Slechts 5 minuten blijven Van Rijsbergen en Van Marle op dit schip, dan 

worden ze weer vervoerd naar een grote kruiser, de Ashikaze. Jackson blijft tot hun spijt op de 

Op ten Noort achter. Twee dagen vertoeven ze op de Ashikaze, waar het hun wederom aan niets 

ontbreekt, en ze slapen op een zeldzaam mooi wit bed. Maar dat is dan ook het einde van  de 

droom. Want hierna volgt overbrenging naar de gevangenis te Makassar, waar ze een cel 

toegewezen krijgen, met een matje op de vloer en een stilletje in de hoek. Het is wel een wreed 

ontwaken. De gevangenis krijgt druk bezoek. Eerst komen er een 30 Nederlandse officieren van 

de landmacht, en vervolgens een groep overlevenden van de Java en van een der bij Bali 
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gezonken jagers. Nóg enkele dagen later weer een 500 man marinepersoneel, alle Nederlanders, 

en een groep Britten en Amerikanen van de Pope en Exeter. Toen was de gevangenis boordevol 

met krijgsgevangenen die in leven werden gehouden met een schamel beetje droge rijst en een 

stinkend visje, dat zwart zag van de vliegen. Twee weken later wordt de groep overgeplaatst naar 

de infanterie- kazerne van de landmacht, die als gevangenis is ingericht, en 8 maanden  daarna 

vertrekt officier M.S.D. Van Rijsbergen met 1000 man naar Japan: bestemming Nagasaki.  

Officier M.S.D. Van Rijsbergen leeft 34 maanden in Nagasaki, en dat is een lange tijd voor iemand 

van nog geen dertig jaar. Jackson is per vliegtuig van Makassar naar Japan vervoerd, en met 

hem heeft hij geen contact meer. Van Marle blijft gelukkig echter bij hem. Van Rijsbergen heeft 

het niet zo heel slecht. Een maand of 4 wordt hij gedwongen op een eiland je in de baai van 

Nagasaki te werken, doch daar kan hij onderuit komen en hij ziet kans een baantje in het kamp 

te krijgen als tuinman.  

 

De maanden gaan langzaam om, en soms wanhoopt hij of er ooit wel een einde aan die oorlog 

zal komen. Dat het met den Jap niet best gaat, weet hij echter. De geallieerde bombardementen 

worden steeds veelvuldige!' uitgevoerd, en hij ziet enorme luchtvloten overkoersen. Nee, lang 

kan het niet meer duren. Op 9 Augustus 1945 maakt hij iets mee, dat hij zijn gehele leven niet 

meer zal vergeten. Om half 10 in de morgen ziet hij twee Amerikaanse bommenwerpers in de 

lucht cirkelen. Dat gebeurt meer. Het is een mooie dag met een lekker zonnetje. Er wordt geen 

luchtalarm gemaakt, want dat is de moeite niet meer waard. Het zijn trouwe ns maar twee 

vliegtuigen. Dan gebeurt het. Van Rijsbergen ziet iets in de hemel flitsen, en hij wordt even 

verblind. Hij richt zich op en kijkt. En hij vraagt zich af: wat is dat? Hij kijkt over een heuveltje heen 

om wat meer te zien, en hij aanschouwt iets wonderbaarlijks.  

 

Een enorm vuurwerk, dat verrijst in de hemel. Een rood vuur. De ogen van Van Rijsbergen worden 

vastgehouden door dit onbeschrijflijk gebeuren, en hij denkt eerst dat er een munitiefabriek in de 

lucht gevlogen is.  

En steeds komt er meer vuur, en al dat vuur wordt één enorme vuurbal. Rond die vuurbal ontstaan 

allerlei vuurringen, die al wijder en wijder, groter en groter worden. Totdat eindelijk een geheel 

complex van vuur en vuurringen aan de hemel staat. Het is een fantastisch verschij nsel, en Van 

Rijsbergen vraagt zich af of hij getuige is van een natuurramp van gigantische afmetingen.  

En dan klapt het verschijnsel uit elkaar met een ontzaglijke ontploffing. Een rukwind raast over 

de aarde, en Van Rijsbergen bukt nog net op tijd om de cycloon over zich heen te horen razen. 

Ramen vliegen weg... muren worden platgedrukt... huizen storten in elkaar. De vuurbal en de 

ringen zijn verdwenen, doch nu stijgt een dikke kolom rook langzaam op. Het is zwarte rook, die 

echter wit wordt. In de hemel torent een hoge blanke cathedraal van rook recht omhoog.  
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De kolom draait, en er is vuur in het hart van die 

kolom, een rood en wit vuur. Langer dan drie 

uren staat die kolom stijl in de hemel, om daarna 

af te zakken en de gestalte van een kolossale 

bloemkool aan te nemen. En deze bloemkool 

blijft gedurende 3 dagen boven Nagasaki 

hangen. Vier dagen later hoort Van Rijsbergen 

wat dit verschijnsel geweest is. De Jappen 

mompelen zelf over petroleum- en 

uraniumbommen, en ook het woord 

atoomsplitsing werd gebruikt.  

Op 31 Augustus wierp een vliegtuig pamfletten 

uit waarop stond dat de oorlog voorbij was.  

Dank zij de atoombom. Met het Amerikaanse 

vliegdekschip Chenango vaart Van Rijsbergen 

naar Okinawa, en per bommenwerper B 24 naar 

Manilla, waar hij een maand blijft.  

Twee maanden vertoeft hij in San Francisco, en 

hij volgt in Brooklyn een radar-cursus. Hij blijft 

zes maanden in de U.S.A., en vindt er géén rust 

doch wél zijn vrouw.  

Met de Queen Mary vaart hij naar good old 

England, en met de Harwichboot naar de lage 

landen.  

 

Dan is hij, na 10 jaar, weer eens thuis, de 

officier M.S.D. Van Rijsbergen.   

 

Onder de honderden opvarenden, die de De 

Ruyter verlieten, behoorde ook de korporaal 

telegrafist F. I. van Esveld, chef seinbrug op het 

vlaggeschip. Het was tegen middernacht dat hij 

met verbazing neerkeek op zijn mede-

opvarenden, die beneden hem in de Javazee 

neerplasten, mét of zonder zwemvest in en 

buiten de reddingvlotten, deels omslaand door het te veel aan gegadigden, die probeerden er 

zich aan op te trekken. Sommigen nog met de helm op het hoofd. En dan temidden van deze 

schier onbeschrijflijke chaos die ene reddingssloep, al overbemand als zij nauwelijks in zee ligt, 

en waaraan zich een kluwen mensen vastklampt.  

De situatie is verward. Er zijn mannen, die instinctief voelen dat er van het afgesproken „bij elkaar 

blijven” weinig terecht zal komen. De een zegt: „Laten we die kant opgaan, dan zien we misschien 

morgenochtend Java”, en de ander roept dat hij er niets van gelooft, en dat het precies de andere 

kant is. En er zijn er die schreeuwen: „Je bent gek, Bawean is dichterbij, maar dan moeten we 

déze kant op”. 

Temidden van deze tomeloze verwarring drijft het brandende vlagge schip der Striking Force, en 

de brand geeft een vreemde, unheimische verlichting aan de tafrelen die zich naast de kruiser 

afspelen. Steeds opnieuw horen de mannen de ontplofte granaten van  de 40 mm batterijen door 

de nacht suizen en verderop in het water neerkomen. Dan wordt het stiller en stiller; slechts hier 

en daar klinkt nog wat geroep en geschreeuw en na ongeveer 45 minuten daalt de grote rust over 

het water. Als nóg later het schip brandend in de golven is ondergegaan neemt de eenzaamheid 

bezit van de duistere Javazee, en zijn de mannen op de vlotten en in de zwemvesten 
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overgeleverd aan de verlatenheid van de lichtgolvende fosforiserende wateroneindigheid.  

 
Korporaal Van Esveld is alleen en zijn enige gezelschap is zijn zwemvest. Hij roept eens, maar 

krijgt geen gehoor. Dat is een pijnlijke ervaring, en korporaal Van Esveld begint nu eens kalm na 

te denken. Hij hoopt dat er met dag-worden een kansje voor hem  komt, en dat is het enige wat 

er voorlopig voor hem te doen valt. En de moed maar niet verliezen!  

Ineens hoort hij iets in de verte. Hij luistert scherper. Nee, korporaal Van Esveld vergist zich niet. 

Er nadert iets. Nog even later weet hij wat het is: dat moet de reddingssloep va n de De Ruyter 

zijn. Hij hoort het aan een paar bekende stemmen. Nee, hij kan zich niet vergissen.  

Voor in de sloep zitten er een paar te roken. De sloep schijnt bar vol te zijn, zodat er heel 

voorzichtig en ook heel onregelmatig geroeid moet worden.  

Korporaal Van Esveld ziet zijn kans gekomen, en hij denkt al van de misère af te zijn.  

Hij richt zich een 

beetje op in het 

water en praait de 

sloep. 

Uit volle borst 

wordt hem dan het 

antwoord 

toegebruld: „Vól, 

vól!” Dat is maar 

een naargeestig 

antwoord, en 

korporaal Van 

Esvelds optimisme 

krijgt een lelijke 

knauw, vooral als 

de sloep langzaam 

in de duisternis 

verdwijnt. Het 

wordt weer stil en 

het enige wat hij 

nog hoort is het nu 

eens ver af en dan 

weer nabije geronk 

van een vliegtuig. 

Korporaal Van Esveld zwemt door, en hij merkt dat het zwemmen steeds minder gemakkelijk 

gaat, nu hij last krijgt van een korte golfslag, die hem ieder ogenblik een allervervelendste „krul” 

over het hoofd wipt. 

Lage wolken drijven over, en even later begint het te regenen. Dat buitje is echter maar van korte 

duur. Na een kwartier wordt ’t droog, en schitteren de ste rren opnieuw aan de hemel. Korporaal 

Van Esveld doodt de tijd met het uittrekken van de nodige kledingstukken, die hem beginnen te 

hinderen. 

Iedere nacht heeft zijn einde, en er komt een ogenblik dat Van Esveld in het Oosten wat grauws 

ziet dagen. De nieuwe dag! Het grauw wordt grijs, en de eenzame zwemmer rekt zich uit om eens 

poolshoogte van zijn omgeving te nemen. Hij zou best wat willen zien.  

 

 

 Theo, het enige kind uit Karel Doorman’s tweede huwelijk, temidden van zijn dromen. 
 

 

Een tekening van het vlaggeschip der “Striking Force”, Hr. Ms. Kruiser “De Ruyter”, vervaardigd door den 
luitenant ter zee M.H. van Dulm 



 

125 

 

Maar hij ziet volstrekt niets: géén 

schip, géén vliegtuig, géén land. 

Niets, niets. Water en hemel, en 

daar blijft het bij. Nog steeds 

verliest de overboordgestapte 

chef van de seinbrug zijn 

optimisme niet. Hij kan nog best 

mee, en hij vindt dat hij de 

nieuwe dag begonnen is met 

een lekker fris bad. Het is maar 

zoals je het bekijkt. 

Als het klaarlichte dag geworden 

is, komt prompt de verrassing 

voor den optimistischen 

zwemmer.  

 

Recht voor zich uit ziet hij, op 

ongeveer 100 meter afstand, 

een hoofd boven water 

uitsteken. Bij een hoofd behoort 

een mens. Maar die mens kan 

van alles zijn: een Hollander, 

een Yankee, een Engelsman, 

een Jap. En leeft hij nog, of is hij 

al dood? Hij weet er allemaal 

nog niets van. Korporaal Van 

Esveld zwemt wat hij zwemmen 

kan, en tegelijk roept hij het 

hoofd Sets toe. Dat hoofd begint 

zich helemaal om te draaien, en 

plotseling verrijst er naast het 

hoofd ook nog een opgestoken 

paddel. 

Van Esveld is zo gelukkig als een kind op Sinterklaasavond, dat z’n cadeautje uitpakt; want nu is 

het tenminste niet zo eenzaam meer, wie het ook mag zijn. Maar dat valt ook al weer mee. Het is 

de stoker 1ste klas J; van der Veer, van de De Ruyter.  

Beide mannen hebben elkaar heel wat te vertellen, en alle ervaringen van die nacht worden 

uitgewisseld. Het optimisme van beiden wordt bij elkaar gevoegd, en tezamen is dat een flink 

brok geluksverwachting. Daar kan zelfs het feit niets van af doen dat ze nog niet ontbeten hebben, 

en dat de toestand toch wel wat netelig is. Maar ze hebben tenslotte hun ochtendbad gehad, 

nietwaar...! 

De stoker heeft in een vlot gezeten, dat niet zo wilde als hij, en kap seisde. Het enige wat hij er 

van als herinnering bewaard heeft, is de paddel. Hij bezat ook een zwemvest en is verder z’n 

eigen weg gegaan, op goed geluk vandaag of morgen wel ergens terecht te zullen komen.  

De twee mannen zwemmen naast elkaar voort, en om de beurt vertellen ze elkaar dat alles wel 

in orde zal komen, dat er toch waarachtig geen vuiltje aan de lucht is, en dat iedereen in de 

Javazee mocht willen dat hij zoveel goede kansen had als zij. Hun waakzaamheid verslapt 

intussen geenszins. Integendeel, ze turen scherp uit, want je kunt nooit weten waar op die lap 

water je kans van de dag ligt. 

En dan zien ze ineens iets boven de golven uitsteken. Eerst kunnen ze hef voorwerp niet goed 

thuisbrengen, maar dan weten ze het: het is zo’n korte bootshaak, afkomstig van iemand in een 

reddingsvlot. Jammer, dat het vlot er niet is. Maar die haak is  toch van grote waarde. Zij is zelfs 
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van levensbelang voor een eenzamen zwemmer die aardig moe begint te worden. En Van Esveld 

wórdt moe. Z’n maat heeft tenslotte de pagaai, waarmee hij iets kan doen, dus is de bootshaak 

voor Van Esveld. Met zo’n ding kan je, als je tenminste een zwemvest om je body hebt, in het 

water een gemakkelijke houding aannemen door op je rug liggend het stokgedeelte tussen de 

knieholten te leggen en de uiteinden met de handen vast te houden. Het is maar een weet, en je 

moet je kunnen behelpen. 

Het water in de Javazee is vergeven door stookolie van vergane oorlogsschepen. Soms zou je 

denken dat er duizend oliebronnen onder water aan het spuiten zijn, zó enorm veel olie drijft er 

rond. Men moet zich dat goed voorstellen, die olie op het water.  

 

Ze drijft helemaal niet óp het water, maar het zijn vlokken, olie-vlokken, die in het water zweven. 

Ze plakken allerellendigst op je corpus vast, en het meest hinderlijk zijn ze op het gezicht. Telkens 

als er een krul over je heenslaat wordt je zwarter en zwarter, vetter en vetter, en de zon doet de 

rest. Die plakt, koekt, kleeft en braadt alles vaster en vaster op de doorweekte huid, waarin de 

ogen van den drenkeling gloeien als brokken vuur, vuurrood aan de randen.  

De tropenzon staat loodrecht boven Van Esveld en Van der Veer, en het warmste deel van de 

dag moet nog komen. Het vervelende is ook dat ze hevige honger en dorst beginnen te krijgen, 

maar de kansen op een middagmaal zijn angstwekkend klein. Ook een „ijskoud pijpie bier” wordt 

voorlopig afgeschreven. 

En zo drijven ze dan maar voort, van uur tot uur, onder die blakende tropenzon, door de stookolie -

vlokken, willoos heen en weer gesleurd door de stroom, die net met deze twee mannen doet wat 

hij wil. Er wordt allang niet meer gezwommen, omdat dit veel te veel van de krachten zou vergen 

en erg véél kracht bezitten ze niet meer. Het heeft volmaakt geen zin, want ze hebben er niet het 

flauwste idee van in welke richting ze zouden moeten zwemmen, om een kans te hebben aan 

land te komen. Van oriënteren is ook al geen sprake met de zon recht boven je.  

Het wordt namiddag, en dan zien ze een watervliegtuig, dat laag over de oppervlakte scheert. 

Van Esveld herkent het als een Jap. Wat zoekt die Jap? Geallieerde vliegtuigen of drenkelingen?  

De machine nadert. De korporaal en de stoker, die hun buik vol hebben van de Javazee, beginnen 

verwoed te zwaaien met hun haak en pagaai. Misschien heeft de piloot het wel gezien, maar hij 

zal het dan niet belangrijk genoeg gevonden hebben om te dalen. Hij verdwijnt  tenminste even 

snel als hij gekomen is. Opnieuw een reddingskans verdwenen, maar de dag is nog lang niet 

voorbij, en je geluk kan in een klein hoekje schuilen.  

Het zal ongeveer 4 uur in de namiddag zijn als er eerst masten en daarna schepen in zicht komen . 

Dat zal de grote kans worden! Er komt ook weer een Japans vliegtuig over de twee mannen 

cirkelen, allemaal goede voortekenen. Vervuld van hoop beginnen de korporaal en de stoker uit 

alle macht hun armen en benen te gebruiken, om toch maar spoedig uit het  water verlost te 

worden. 

In de verte zien ze enige zware Japanse kruisers, begeleid door torpedo jagers, passeren. Die 

schijnen de voorhoede van de naderende trans- portvloot te zijn, want aan de kim zien ze een 

enorm aantal masten opduiken. Dat moét de veelbesproken, langverbeide en helaas niet 

vernietigde landingsvloot zijn. 

Die vloot heeft slechts een matig vaartje, maar haar koers is recht op de twee zwemmers aan. 

Na enige tijd bevinden ze er zich midden tussen, en ze kunnen alles uitstekend bekijken. Het 

convooi stoomt op in 3 linies, maar hoeveel schepen er wel zijn kunnen ze niet schatten, zóveel 

zijn het er. Er bevinden zich vrachtschepen onder van allerlei vorm en type, variërend van 3000 

tot 7000 ton. Alle schepen zijn goed voorzien van geschut en  luchtafweer. In de kuildekken staan, 

bij sommige schepen wel twee boven elkaar, de landingsboten. En elk schip is volgepropt met 

troepen. 

Wat zouden korporaal Van Esveld en stoker Van der Veer nu anders doen dan de aandacht 

pogen te trekken? En daar ontbreekt het niet aan! Ze schreeuwen en zwaaien en gebaren, maar 

nodig is al die drukte van die twee al aardig uitgeputte mannen niet, want ze zien dat er van ieder 

schip dat nadert op de brug kijkers op hen gericht worden. Een fluitje gaat, en een reddingsslo ep 
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wordt bemand. Daar zul je het hebben... ze voelen zich al gered... om dan weer te consta teren 

dat ze te vroeg gejuicht hebben, want er gebeurt niets! Maar dan ook helemaal niets. Want zodra 

hebben de kijkers de drenkelingen eens wat van dichterbij bekeken, of er wordt op een fluitje 

geblazen en de bemanning van de boot rukt weer in. Er worden blijkbaar alleen Jappen gered in 

de Javazee, een standpunt waar Van Esveld en Van der Veer niets mee op hebben, en waarover 

ze in gekruide taal hun afschuw en verontwaardiging betuigen. Hetgeen allemaal ook niets helpt. 

Maar het verlucht het gemoed, en dat is ook wat waard. Toch zijn er vriendelijke en humane 

Jappen aan boord van die schepen. Op een ervan, dat achteruit een haaienhaak heeft uitstaan, 

worden de twee Hollandse zeelui geïnviteerd in die haak te bijten, iets waar noch Van Esveld 

noch Van der Veer voor voelen. Er zijn ook schepen, die hen op heel korte afstand passeren, en 

ze moeten duchtig oppassen niet in de zuiging der schroeven terecht te komen. Niema nd aan 

boord schijnt het in zijn hoofd te krijgen die twee mannen beneden in zee op te pikken. Waarom 

ook eigenlijk? Het zijn maar Europeanen, en bovendien nog vijanden. Zij het dan in een vrij 

hopeloze positie. 

Er komt echter een kans op een maaltijd. Jappen smijten bakken met uienschillen over boord, 

daarbij de mannen in zee gebarend er lekker van te smullen. Van der Veer krijgt door dit alles 

gruwelijk de pest in, en hij besluit op onderzoek uit te gaan of het overal nu wel zo hopeloos 

gesteld is met de menslievendheid van de zonen van de Rijzende Zon. Hij ziet kans nog net 

bijtijds voor een snel naderend transportschip over te zwemmen. Van Esveld voelt bitter weinig 

voor deze manoeuvre, en blijft liever zwalken tussen de eerste en de tweede linie, terwij l zijn maat 

zich dan tussen de tweede en derde bevindt.  

Aan alles komt eens een eind, zelfs aan een reusachtige transportvloot, die eindeloos lijkt. Het 

laatste schip passeert en daarop is nu alle hoop der beide Hollanders gericht. Maar geen kans. 

Ook dat laatste schip vaart verder, en hiermede vergaat de laatste kans van oppikken.  

Dan vindt Van Esveld dat het toch wel een beetje benauwend gaat worden. Over een uur zal het 

weer nacht zijn en dat lacht hem niet bijzonder toe. Want hij is nu wel heel erg moe geworden. 

En Van der Veer is verdwenen. 

Opnieuw komt er een kans. Een torpedojager nadert en komt recht op korporaal Van Esveld 

aanzetten. Hij stopt en draait bij. Van de navigatiebrug af wordt den drenkeling gebaard een 

beetje dichterbij te komen, en als die drenkeling dat doet ziet hij tot zijn grote vreugde even later 

een roeisloep naderen, en nóg even later pikken een paar matrozen hem uit het water. Van 

Esveld is blij en nog blijer als hij merkt dat Van der Veer er ook is. Die zit op de buikdenning van 

de sloep; heel deftig met een reddingsboei om zich heen, die ze hem toegeworpen hebben.  

Jappen zijn blijkbaar nieuwsgierig, want als Van Esveld en Van der Veer naar de bak van het 

schip worden gebracht, gapen honderden ogen hen aan, alsof het apen in een dierentuin zijn. 

Van Esveld noch Van der Veer trekken zich er echter ook maar iets van aan. Ze vinden het veel 

belangrijker dat ze een borrel krijgen en vlak daarop een kop gloeiende koffie. Dat maakt hen 

weer een beetje mens. Dan volgen er een injectie, en daarna weer warm water, zeep en een paar 

lappen. Gestoken in Japanse matrozen uniformen worden ze bij den comman dant gebracht, die 

een beetje gebroken Engels spreekt. Als Van Esveld hem vertelt, dat hij van de De Ruyter is, 

krijgt hij op hetzelfde ogenblik een slag op zijn hoofd. Uit het gebrabbel van den man blijkt, dat hij 

de De Ruyter zwaarder bewapend en van groter tonnage dacht dan waarvoor dat schip te boek 

loopt. Hij wordt niets wijzer van zijn twee gasten, en eindelijk stuurt hij ze dan maar weg, met een 

paar cigaretten. Vervolgens worden ze weer naar de bak gebracht, waar een behoorlijke portie 

eten klaar staat. 

Dan mogen ze eindelijk gaan slapen. 

Midden in de nacht gebeurt er iets dat de mannen wakker schrikt. De claxons van de 

geschuttorens weerklinken. Er wordt gevuurd door de 12 cm batterij en daarna worden 

dieptebommen uitgeworpen. Als Van Esveld en Van der Veer dekk ing willen zoeken, wordt dit 

verijdeld. Het is helemaal niet nodig, vinden de gastheren. Als ze getroffen worden is dat toch 
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maar door „eigen granaten”. De andere dag worden ze min of meer opgenomen in de huishouding 

van het schip. Ze moeten meedoen aan de  ochtendgymnastiek, die niet veel verschilt met de 

Europese, met dat verschil dat ze de commando’s niet verstaan... Het menu bestaat uit een bal 

rijst met vlees- of vissoep, en de ziekenverpleger behandelt hen voor de oog- en 

wondbehandeling. Voor de rokerij is gezorgd, als ze de peukjes maar deponeren in de beroemde 

bak-met-water. 

Die gehele dag patrouilleert de jager langs Java’s Noordkust ter hoogte van Rembang. Iedere 

trek duurt ongeveer drie kwartier. Langs de kust liggen circa 60 transportschepen vo or anker. Ze 

liggen er volmaakt rustig, alsof ze aan de eigen kust liggen. Niets en niemand verstoort die rust. 

Intussen vermeerdert de cigarettenvoorraad 

op verheugende wijze, evenals de linnen 

zakjes met suikerwerk en kaakjes. In de loop 

van de dag komt echter een officier vertellen 

dat ze de andere ochtend naar de wal 

gebracht zullen worden, en daar maar moeten 

zien dat ze in een bivak ergens aan de kost 

komen. 

De volgende morgen gaan Van Esveld en Van 

der Veer over op een andere jager. Hier 

ontmoeten ze een geredde van de gezonken 

Britse torpedojager Electra. Kort daarop moet 

er al wéér verhuisd worden, nu naar de kruiser 

Naka. Op het achterschip ontdekken ze een 

stelletje geredden van het vlaggeschip der 

Striking Force, waaronder de luitenant ter zee 

Mr. H. de Groot. Er zijn ook enkele licht- en 

zwaargewonden bij. 

Nog een kwartier later komen landingsboten 

langszij. Deze vaartuigen hebben de 

motorkamer en de gepantserde stuurhut 

achteruit staan. De rest van de boot bestaat 

uit een grote bak, waarin alle 

oorlogsmaterialen geladen worden.  

 De boeg wordt gevormd door een klep. In een 

van die boten zitten de luitenant ter zee 2e 

klasse J.Bennink en een groot aantal manschappen van verschillende schepen der Striking 

Force. Ook Van Esveld en Van der Veer moeten in dat vaartuig stappen, en de hele troep wordt 

onder gewapend geleide van mariniers naar de kust gebracht.  

Aan de wal heerst een enorme drukte. De landing is in volle gang en ontelbare auto’s, volgeladen 

met materiaal, rijden het strand af en de richting op van de hoofdweg, die parallel loopt met de 

kustlijn. Behalve Japanse soldaten, slechts gekleed in een schaamlapje, werken er duizenden 

inlanders. Langs de hoofdweg zijn alle huizen voorzien van de „Rijzende Zon”. Op alle hoeken 

van de wegen staan Japanse wegwijzers en verkeersregelaars. Waar Van Esveld en Van der 

Veer kijken, overal domineren de Japanse uniformen, en ontelbaar is het aantal inlanders met de 

„Rijzende Zon” op hun mouw. Op ieder stukje muur zijn proclamaties aangeplakt van het Japanse 

„Militair Gezag”. In één woord: het Javaanse land is volkomen ver -Japanst. 

Als de mannen in het bivak aankomen, zijn daar reeds Lieutenant Cmr. N. V. T. Thew van de 

Royal Navy met een officier en ongeveer 50 man van de Jupiter, benevens een officier met 10 

man van de Electra. 

Van Esveld hoort hier bijzonderheden over de sloep van de De Ruyter. Deze bevatte 70 man 
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onder commando van luitenant ter zee Bennink. Deze deelt mee, dat in de nacht van de 

torpedering voor de sloep plotseling een duikboot opdook, een A merikaan, die twee Amerikaanse 

seiners overnam. De volgende dag werd de sloep door een Japanse torpedojager aangehouden. 

Mijnheer Bennink moest aan boord komen en deze kreeg, na verhoor, de koers naar Java op. 

Toen de volgende dag Java’s noordkust in de ve rte inderdaad opdoemde, werd de sloep 

wederom door een jager aangehouden, die alle opvarenden aan boord nam.  

Waaruit blijkt dat de een geluk heeft en de ander niet. Mijnheer Bennink behoort tot de laatste 

categorie... 

 

Terstond nadat de Admiraliteit in Soerabaia even na middernacht van de 28ste Februari het 

bericht ontving, dat de ondergang van de De Ruyter en de Java meldde, werd het hospitaalschip 

Op ten Noord uitgezonden om naar overlevenden in de Javazee te zoeken. Het lot wilde echter 

dat het schip regelrecht in handen liep van den vijand, die zich er van meester maakte en het 

opbracht. 

Er was geen Striking Force meer, en dat betekende dat de strijd in de Nederlands Indische 

Archipel voorlopig geëindigd was. Er was geen reden aan te nemen dat de landing en op Java op 

de een of andere manier nog tegengehouden konden worden. Het was zover: de banier met de 

Rijzende Zon ging wapperen over Indië. 

De overgebleven schepen streden dapper hun wanhopige strijd. De Witte de With, opgenomen 

in het bassin van het Marine Etablissement te Soerabaia werd door Japanse bommenwerpers 

bestookt en vernietigd. De heldhaftige Perth en Houston bereikten Tandjong Priok, en poogden 

met de Evertsen via Straat Soenda de Indische Oceaan te bereiken. De Evertsen vormde echter 

door zijn beschadigingen een struikelblok aan het been der beide andere schepen, en zij werden 

ontdekt door de Japanse vloot. De Evertsen bood dapper weerstand, doch werd wrak geschoten 

en daarna in zinkende toestand op het strand bij Seboekoe gezet.  

Zowel de Perth als de Houston, de dappere wapenbroeders der Hollandse vloot, vonden tevens 

hun einde. 

Geluk had alleen commander Binford van de „fourstackers”. Na een hevig gevecht in Straat Bali 

gelukte het hem de Edwards, Alden, Ford en Paul Jones in de Indische Ocea an te brengen, en 

hen veilig uit het bereik van den machtigen tegenstander te krijgen.  

Eveneens had geluk de luitenant ter zee Jorissen, die in de nacht van 28 Februari op 1 Maart 

kans zag ten Noorden van Java met zijn motortorpedoboot No. 15 een Japanse f lottieljeleider te 

attaqueren en te vernietigen. En op de 1ste Maart bracht de luitenant ter zee Baron  Van 

Boetzelaer met de onderzeeboot K 15 in de Bantambaai een Japanse tanker tot zinken.  

Dit waren voorlopig de laatste daden van koen zeemanschap en tact isch beleid van Nederlandse 

marinemannen. 

Wat de verliezen van den vijand in de Javazee betreft, waarschijnlijk kostten de laatste gevechten 

hem 1 kruiser en 2 jagers, terwijl aangenomen wordt dat nóg een kruiser en een jager beschadigd 

werden. 

Het voorlopig einde was hiermede definitief gekomen, en er restte nog alleen de vernietiging van 

voor den vijand belangrijke instellingen en installaties op Java. Deze vernietiging werd grondig 

verricht. Vice- admiraal Helfrich legde op 28 Februari het strategisch opperbevel over de 

geallieerde zeestrijdkrachten in het Abda-gebied neer, en 2 Maart vertrok hij op bevel van den 

Gouverneur-Generaal met zijn staf in een der laatste Catalinas naar Ceylon. Vice -admiraal 

Glassford en diens Chef Staf Rear Admiral William R. Purnell waren reeds op 28 Februari naar 

Australië vertrokken. 

Vice-admiraal Helfrich had zijn besluit reeds genomen: dóórvechten met het restant van zijn 

strijdkrachten in de Aziatische en Australische wateren.  

Schout-bij-nacht Koenraad, de vriend van Karel Doorman, vertrok als laatste met een 
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onderzeeboot uit Soerabaia. Toen hij nog eenmaal zijn blik over de stad liet gaan, zag hij alleen 

rokende puinhopen. En daarna werd het eenzaam nabij de puinen van de Oedjoeng en Perak.  

Op 8 Maart eindigde de strijd in Nederlands Indië toen Bandoeng zich overgaf. De laatste 

uitzending op die laatste dag besloot met de woorden: „Wij gaan thans sluiten, luisteraars. Wij 

groeten U en hopen op betere dagen. Lang leve de Koningin!”  

En toen viel met recht de nacht over het eilandenrijk van Nederlands Indië.  

Bij Koninklijk Besluit: 

Schout-bij-nacht Doorman werd bij Koninklijk Besluit van 5 Juni 1942 benoemd tot Ridder in de 

Militaire Willemsorde 3e klasse, wegens het onder zijn bevel staa nde geallieerde eskader op 27 

Februari 1942 in de Javazee op bekwame en stoutmoedige wijze inzetten tegen een vijandelijke 

overmacht, welke tenslotte tot wijken werd gebracht, daarbij met zijn vlaggeschip Hr. Ms. De 

Ruyter een uitstekend voorbeeld gevende, en gedurende de hierop volgende nachtactie van 27 

op 28 Februari herhaaldelijk trachten door de sterke vijandelijke opstelling heen te breken, 

teneinde de transportvloot welke Java dreigde aan te vallen, te vernietigen, in welke strijd de 

beide Nederlandse kruisers op eervolle wijze zijn ondergegaan.  

De Staat der Nederlanden had hiermede een dapper man posthuum geëerd.  

Op 17 October werd Karel Doorman posthuum begiftigd met de hoogste Poolse militaire 

onderscheiding, „Virtuti Militari”, door Generaal Sikorsky in verband met zijn werk in de Javazee.  

De onderscheidingen van Schout-bij-nacht Doorman 

25 Augustus 1922: Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

30 October 1937: Officier in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden  

21 Augustus 1941: Ridder in de orde van den Nederlandsen Leeuw 

5 Juni 1942: Ridder in de Militaire Willemsorde 3de klasse (postuum) 

 Semtember 1942:  De hoogste Poolse onderscheiding die kan worden uitgereikt 

     wordt door Generaal Sikorsky verleend, de ,,Virtuti Militari”  

 

Het buitenland oordeelt:  

Commander Cordon van de Britse kruiser „Exeter”: 

“Admiral Doorman’s leadership was excellent” 

Commander Binford van de Amerikaanse jagers:  

“The way, Admiral Doorman lead his fleet into battle deserves the high est 

praise” 
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Sir William James, Brits admiraal: 

“It was the most tremendous battle ever to take place against great odds. 

Always there were too few ships, too few of everything” 

 

                De jongen met de scheepjes 

Ergens, op Kralingen, zit een jongen te spelen langs de vaart. Een magere, schrale jongen met 

een stuurs gezicht, vol gele en oranje sproeten. 

Op het water van de vaart drijven drie speelgoed-scheepjes; het zijn grijze bootjes. Het ene stelt 

een torpedojager voor, het andere heeft wel iets van een slagschip en het derde roept gedachten 

op aan een motortorpedoboot. Ze zijn alle drie met een sleutel in de pijp op te winden, en dan 

varen ze in een grote kring door het donkerbruine water van de vaart, waarin de aan de hemel 

voortjagende bolle wolken weerkaatsen.  

De jongen ziet alleen maar zijn kleine speelgoed-vloot, de jager, het slagschip en de 

motortorpedoboot. De jager is de snelste, dat zie je zo. Het slagschip heeft de m inste vaart, maar 

het is dan ook van voren het breedst. 

De mond van den jongen is half geopend van plezier. Zou er ook wel een mooier spel bestaan 

voor een jongen dan een speelgoedvloot in het water van zo’n vaart? Als hij een uur aan het 

spelen is gaat het hem een beetje vervelen steeds maar weer naar die rondvarende scheepjes 

te kijken, en hij verzint wat anders. Hij laat dus het slagschip tegen de jager aanvaren. Dat geeft 

een blikachtig klinkende botsing. De tweede maal dat hij het doet klikt er wat va n binnen in het 

slagschip, en het blijft stil liggen. Het is kapot, het uurwerk wil niet meer. „Wat jammer”, zucht de 

jongen. „Nou is hij stuk, de Piet Hein, want zo had hij zijn schip genoemd. Nog één keer laat hij 

de twee andere bootjes rondvaren. Hij ki jkt er peinzend naar. Op het ene heeft hij met een dun 

olieverf-penseeltje geschilderd De Ruyter, op het andere Java. Daarna mompelt hij voor zich 

heen: „Ik schei d’r nou maar mee uit, ze kunnen niet eens écht schieten”.  

Natuurlijk denkt hij dat, want hij is nog zó jong, dat hij de oorlog alleen ziet als iets groots en iets 

zeer romantisch en niet als datgene wat hij inderdaad is, te land, ter zee en in de lucht: de vloek 

der mensheid. 

Het slagschip drijft tegen de kant van de vaart op, en blijft daar schuin liggen in het dikke kroos. 

Er komt een vrouw de weg oplopen. Ze zoekt iemand. Bij het water ziet ze den jongen met de 

sproeten spelen en ze roept: „Theo, kom je thuis?”  • 

En de jongen, wiens vader in de Tweede Wereldoorlog eskader- commandant was van de Striking 

Force van vier naties, roept terug: „Ja, ik kom zo hoor”.  

Dan pakt hij z’n speelgoedscheepjes bij elkaar, de jager, het slagschip en de motortorpedoboot 

en hij loopt naar huis.  
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Enkelen van velen  

In dit verhaal worden namen vermeld, maar het ware wellicht beter geweest er geen enkele te 

noemen, omdat de lezer geneigd zal zijn te menen dat alleen zij, die op deze wijze naar voren 

treden, tot de elite der dappersten en voortreffelijksten behoorden. Niets is minder waar. 

Dapperheid en voortreffelijkheid werden gedemonstreerd door stokers en hoofdofficieren, door 

matrozen en luitenants ter zee, door onderofficieren en officieren van de M.S.D. Er was, op alle 

schepen, een schitterende geest van mannelijkheid en beleidvol optreden en zódanig was die 

geest dat het volk van Nederland trots kan zijn op zó’n marine. Enkele namen mogen nog aan 

de vergetelheid ontrukt worden, doch ook na het noemen daarvan blijft het boek ook in dit 

opzicht onvolledig en uiterst beperkt. 

Daar is dan, van de De Ruyter, de luitenant ter zee 1ste kl. P. de Gelder („meneer Paulus”), een 

buitengewoon actief officier, die een uiterst bezielende invloed had op het konstabelspersoneel. 

Daar is de kapitein der mariniers Wilhelmi Damsté, de enthousiaste en sportieve comman dant 

van het afweerdek van het vlaggeschip en daar is de in de middag-actie gesneuvelde officier van 

gezondheid 2e kl. K.M.R. Dr. Leeuwenbrug, de chirurg uit Batavia, bekend en buitengewoon 

geacht aan boord vanwege zijn beminnelijk en bescheiden optreden en speciaal do or de grote 

zorg waarmede hij zich aan de zieken en gewonden wijdde. Ondanks het feit dat hij zelf leed aan 

een ongeneeslijke zeeziekte en het bij de lichtste deining reeds aflegde.  

Evenmin mag dan ongenoemd blijven de 1ste stafofficier van het eskader lu itenant ter zee 1ste 

kl. Veltman (tevens verbindingsofficier van het eskader), uiterst beminnelijk en hoffelijk, scherp 

van verstand en koelbloedig in iedere actie. Onder de zwaarste bommenregens loste hij zijn 

verbindingstechnische problemen rustig en opgewekt op, even rustig als zijn schaakprobleem in 

de longroom van zijn schip. 

Van de Java noemden wij reeds namen. Daar was de luitenant ter zee 1ste kl. Jhr. A. van Geen, 

de onvergetelijke officier van artillerie, daar was de hoofdofficier M.S.D. 2e kl. C. M. v. d. Velde, 

Hoofd Machinekamer van het schip en daar was de luitenant ter zee 1ste kl. P. S. Alstede, de 

navigatieofficier. Voorts de luitenant ter zee 2e kl. R. Ritsema van Eek, commandant van een 40 

mm luchtafweerbatterij, de officier M.S.D. 2e kl. Ch. J. G. Werleman, lekdienstofficier, opper - 

schipper P. W. Warmerdam, chef d’équipage, majoor monteur R. Brouwer en de luitenant ter zee 

1ste kl. J. A. Bientjes, die buitengewoon beleidvol optrad bij het uitvoeren van de verlaatrol. Zo er 

ooit een lijst met namen onvolledig was, dan deze. In feite waren zij allen van hoog tot laag vervuld 

van één gedachte: het vaderland te dienen en eervol uit de s trijd te komen. 

Onze schepen zijn gebleven en met onze schepen honderden en honderden dappere 

marinemannen. 

Zij allen zullen, genoemd of ongenoemd, in onze gedachten blijven voortleven als de mannen die 

in de voorste linie de vrijheid voor ons en onze kinderen bevochten. 

 

 

Volk en Marine 

Er is een marine-uitdrukking die zegt: je moet niet nabreeuwen. Daarmee wordt bedoeld dat het 

geen zin heeft over dingen die nu eenmaal gebeurd zijn na te kaarten. Maar alvorens het finish 

onder dit boek te zetten moeten ons toch enkele dingen van het hart of dit nu nabreeuwen is of 

niet. , 

Hoewel nog lang niet alle gegevens over de krijgsverrichtingen in de Javazee verzameld zijn 

staan twee dingen wel vast. Het eerste is dat er door de Japanse vloot meesterlijk 

gemanoeuvreerd en gestreden is, het tweede dat schout-bij-nacht Doorman geen geluk had bij 

zijn acties. En een krijgsman moet, naast zijn kennis en bekwaamheid, ook wat geluk hebben, wil 

hij slagen. 

Het ongeluk heeft Doorman hardnekkig achtervolgd, en goeddeels vocht hij tegen de bierkaai. 
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Het getuigt van een verbijsterend ongelukkig gesternte als men ziet dat met één torpedo-aanval 

twéé kruisers vernietigd worden. Het getuigt van niet minder ongeluk als één treffer de 

ketelinstallatie van de Exeter raakt, en het schip buiten gevecht stelt. En het was ongelukkig dat 

de schout-bij-nacht zwaar gehandicapt werd door het volkomen gemis van vliegtuig -bescherming 

en verkenningsberichten. 

Wat het uitblijven van verkenningsberichten betreft bestaat er nog steeds een mystificat ie. De 

morgen van de 27ste Februari zond Doorman een telegram naar Soerabaia, waarin hij om de 

laatste berichten vroeg en erbij opmerkte dat er geen enkel telegram doorkwam. Door den 

Commandant Zeemacht werd echter voortdurend uitgezonden, zodat de vraag gesteld moet 

worden: waaróm kreeg Doorman deze berichten niet? De enige verklaring is dat er een fout 

gescholen heeft in de verbindingsdienst, hetzij in de technische installatie aan de wal, hetzij in de 

ontvangtoestellen aan boord van het vlaggeschip. Een materiële of personele fout. Voor Doorman 

kwam dit echter op hetzelfde neer: hij kreeg zijn berichten niet.  

Er zijn marine-deskundigen die beweren dat de strijd een geheel ander verloop gehad zou 

hebben, indien Doorman de beschikking had gehad over twee k ruisers méér, en 50 vliegtuigen. 

Het is mogelijk, doch dat is nabreeuwen, wat geen zin heeft.  

Van méér belang is de vraag: had het werk van Doorman voor en tijdens de slag in de Javazee 

doel? Gevoegelijk kan worden aangenomen, dat de strijd in de Indische wateren de Japanners 

drie maanden opgehouden heeft. Als er niét gevochten was, als de vloot zich veilig in de Indische 

Oceaan had teruggetrokken, waren de zonen van de Rijzende Zon reeds half December op Java 

geland. En dan had de Japanse vloot vrij spel gehad in de gehele archipel en daaromtrent. 

Hetgeen betekend had dat alle Britse zeewegen waren afgesloten, dat Ceylon was gevallen, en 

dat Australië geen olieaanvoer meer had gekregen uit de Perzische golf. In Maart 1942 was 

Ceylon nog bezig zich voor te bereiden, en Fremantle in Australië lag volkomen onbeschermd. 

Het kan zijn nut hebben, voor Nederlanders en Australiërs, hieraan een enkele maal te denken, 

hoewel men op dit punt aan een grote mate van geheugenstoornis schijnt te laboreren.  

Er zijn fouten gemaakt. Ernstige fouten. En het ergste is, dat ze onherstelbaar zijn. Het succes 

van  

iedere maritieme operatie is afhankelijk van een gecoördineerde samenwerking van alle 

beschikbare middelen, en juist aan deze middelen mangelde het ons. We hadden te w einig 

schepen. Er was van alles wat, maar van alles veel te weinig En daarom moest Karel Doorman 

vechten met zijn rug tegen de muur en is men niet zo ver bezijden de waarheid als men de wrede 

uitspraak herhaalt, die zegt dat Doormans slag al verloren was eer hij begon. Het is bitter zoiets 

te moeten zeggen, maar misschien is het leerzaam. Had deze strijd gewonnen moeten worden, 

dan had dit alleen gekund indien Nederland, en mét Nederland de verbonden naties, de zee 

beheersten, en zij beheersten haar niet. Men was niet klaar, men was hopeloos te laat en 

achterop. Een andere natie beheerste de zee en die natie heette: Japan. Ook dat is een harde 

waarheid, en het is alleen maar verbluffend en onbegrijpelijk dat de volksvertegenwoordigingen 

die in laatste instantie verantwoordelijk zijn, zo lang met gesloten ogen in hun stoelen gezeten 

hebben. Toen die ogen opengingen was het te laat en het pleit reeds beslecht.  

De Nederlandse vloot, waarmee Karel Doorman naar zee gestuurd werd, was belachelijk klein 

voor de reusachtige taak die hem werd opgedragen. Hiermede het Indische deel van het 

imperium te moeten verdedigen was pijnlijk voor de marineleiding, en even pijnlijk voor den 

eskader-commandant wien men de troost meegaf: „try to make the best of it”. In Den Haag had  

men tot 1940 wel de allures van de grote mogendheid, maar de offers, die noodzakelijkerwijze 

gebracht moesten worden aan de verdediging van datzelfde imperium weigerde men te brengen. 

Men hoopte blijkbaar op een wonder en verder op de tactische en krijgsk undige ervaring van 

Helfrich, Doorman c.s., die men met een vriendelijk gebaar een miniatuur -vloot in de hand stopte. 

Het was, het woord moet eruit, kruidenierspolitiek in het kwadraat, en men vraagt zich af hoe het 

mogelijk was dat op zo’n vloot zulk een voortreffelijke geest heerste. Want die was voortreffelijk. 

En er zijn wonderen verricht, voor en tijdens de Javazeeslag. Wonderen van dapperheid, en 

wonderen van inzicht en bekwaamheid. 
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Wij zijn te kort geschoten in onze plicht ten aanzien van de Koninkli jke Marine, en als wij dat 

ruiterlijk erkennen is er misschien uit het verlies nog winst te brouwen voor de toekomst. Hetgeen 

niet betekent dat er een derde Wereldoorlog moet komen. Integendeel, geve de Voor zienigheid 

dat het de laatse maal is geweest dat de mensheid getuige was van de vloek die oorlog heet.  

Er zal veel moeten veranderen, wil er veel verbeteren. En wij zullen moeten beginnen te breken 

met de politiek van eeuwig achterom zien, en te wijzen op de legendarische daden van onze 

zeehelden in de Gouden Eeuw. Onze historie ter zee is roemrucht, maar wij moeten vooruit! Wat 

achter ons ligt is geweest, en alleen wat vóór ons ligt heeft zin. En voor ons ligt maar één groot 

doel: een goede landsverdediging, die impliceert een goede marine. 

Niet alleen door de volksvertegenwoordiging zijn fouten gemaakt, ook de marine zelf gaat niet 

geheel vrij uit. Ondanks talrijke individuele pogingen was de Koninklijke Marine tot 1940 niet 

populair, niet in het hart van ons volk verankerd. Om het anders te zeggen: o ns volk was niet 

navy-minded, zulks in tegenstelling met het Britse en Amerikaanse. De marine, en dan in het 

bijzonder de hogere marine, vormde een stand op zichzelf, een wereld apart, waar de burgerij 

naast stond. Het was een streng afgesloten groep, die aansluiting met het overige volksdeel zo 

al niet wenste, dan toch niet bevorderde. Publiciteit achtte men onnodige luxe of zinloze tamtam, 

maar men vergat daarbij enkele belangrijke dingen. De moderne oorlog zal altijd een totale oorlog 

zijn, aldus een Amerikaans Marine-deskundige in een recente publicatie en de mannen en 

vrouwen die achterblijven, het „thuisfront” dus, zullen moeten weten wat er geschiedt. Als het dit 

weet zal het daar belang in stellen, en op zijn beurt zal dit de mannen die de strijd voeren, weer 

inspireren. Wat is voor een krijgsman beter dan te weten dat men thuis zijn werk met intense 

belangstelling volgt? En als het volk de daden van zijn leger en vloot met ke nnis van zaken volgt, 

betekent dit méér goederen, méér wapens en méér schepen.  

Zij, die thuis blijven hebben het recht te weten wat er gebeurt buiten gaats, in vreemde zeeën en 

landen. Ouders hebben hun kinderen afgestaan, vrouwen hun echtgenoten. Wie zoud en er dan 

meer recht hebben op nieuws, nieuws en nog eens nieuws dan juist zij? Minstens zoveel als 

redelijkerwijze kan worden vrijgegeven door een niet al te verambtenaarde censuur.  

De Marineleiding heeft een plicht ten aanzien van zijn strijders, doch ni et minder ten aanzien van 

het thuisfront. En als men dat thuisfront ook in de voorziening van nieuws laat meedelen in de 

strijd, zal men zien dat dit volk trots is op zijn marine, en wat is beter voor den marineman te 

weten dan dat ze thuis trots op hem zijn? 

Maak het volk navy minded, en laat men er niet mee volstaan het alleen maar te gebruiken als 

belasting betalende instantie van schepen en kanonnen, en de leverancier van personeel.  

Een andere vraag: wat is de oorzaak dat zo weinig overlevenden uit de s lag in de Javazee zijn 

gekomen? Het aantal van hen die levend teruggekomen zijn is zeer gering, en dit geldt voor alle 

ondergegane Nederlandse schepen van de Striking Force. Wat het vlaggeschip de De Ruyter 

aangaat, door de geïncasseerde treffers werden ongeveer 50 man gedood, zodat er op het 

moment der torpedering nog circa 500 overbleven. Er kon slechts één roeisloep gestreken 

worden, die met 70 man de Java wal bereikte. De overige opvarenden kozen zee op vlotten en 

in drijfnetten, en van hen zijn er verbijsterend weinig in het land der levenden teruggekeerd. 

Een groep van 42 man (4 aan elkaar verbonden vlotten) werd in de nacht van 28 Februari op 1 

Maart opgepikt door een Japanse jager (de groep waar officier M.S.D. Van Rijsbergen toe 

behoorde), doch dit was de enige redding van belang die bekend geworden is. Het uitgezonden 

hospitaalschip Op ten Noort werd door de Jappen ingerekend en opgebracht naar 

Bandjermassin. 

Er is slechts één vliegtuig boven de plaats van de ramp geweest, nadat de Op ten Noort 

tevergeefs getracht had deze te bereiken. Dit vliegtuig is het laatste geweest dat een normale 

verkenning boven de Javazee uitvoerde, en daartoe in de ochtend van de 1ste Maart uit 

Soerabaia was opgestegen. Het Marinecommando was toen nog niet bekend dat de Op  ten Noort 

onderschept was, zodat er geen directe redenen waren andere vliegtuigen uit te zenden tot het 

doen van reddingspogingen. Hoewel van dergelijke pogingen frappante staaltjes bekend zijn, ligt 

het niet in de aard van een gevechtsvliegtuig ingezet te worden bij reddingen. 
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Dit vliegtuig rapporteerde enige torpedobootjagers, en het veronderstelde dat het Nederlandse 

schepen waren. Toen het tijdens het overvliegen accuraat beschoten werd, begreep de piloot dat 

het Jappen waren, en aangezien er zover het oog reikte geen andere schepen, sloepen of 

drenkelingen verkend werden, keerde het toestel onverrichterzake terug. 

Uitgaande van de veronderstelling dat de Op ten Noort het reddings werk zou verrichten, en 

rekening houdend met het zojuist gegeven bevel tot evacuatie, werden de enkele nog 

overgebleven toestellen van Morokrembangan gereed gemaakt voor die evac uatie. 

Nadere definitieve gegevens staan niet ten dienste. De commandant van het vliegkamp, evenals 

alle andere leidinggevende autoriteiten van dat kamp, verloren tijdens die evacuatie het leven, 

zodat van deze zijde geen berichten meer ingewonnen konden w orden. Op welke wijze er dus 

nog nadere pogingen met vliegtuigen gedaan zijn, is niet bekend. Waardoor werden zo weinig 

overlevenden gered? 

Er zijn verscheidene hypothesen. Een ervan is dat de sloepen, die niet gestreken konden worden, 

losgehaakt zijn in de davits, in de hoop dat ze, bij het wegzinken van de kruiser, wel óp zouden 

drijven, en dat een deel van het volk er van tevoren ingekropen zou zijn. Het is niet aan te nemen 

dat één zeeman zijn huid op deze manier zal wagen. Geen zeeman gaat zitten in ee n sloep die 

op dek ligt van een zinkend schip, in de hoop wel te zullen ópdrijven. Wie daarop rekende, zal op 

een zwemvest op behoorlijke afstand van de zinkende kruiser hebben liggen wachten tot de 

sloepen verschenen. Maar ze dreven niet op. Ze zijn mee naar de diepte gegaan. 

Maar wat dan? 

Zijn er velen door de Jappen vermoord? Het is mogelijk, hoewel niet waarschijnlijk. Over het 

algemeen waren de Japanse zeelui vrij humaan, hoewel uitzonderingen overigens deze regel 

bevestigen. Is een aantal door inlanders op de eilanden vermoord toen ze aandreven? Het is niet 

bekend. 

Er is maar één aannemelijke verklaring. En die luidt, dat de mannen op de vlotjes en in de 

zwemvesten door ontbering omgekomen zijn. In Kragan spoelden enkele weken na de slag 

verscheidene lijken aan, onherkenbaar reeds, met zwemvesten om. Een vlot is omstreeks 5 Maart 

te Kragan aangekomen. De inzittenden, o.a. sergeant Gierman, verkeerden in het laatste stadium 

van uitputting. Een andere, de marinier Pot, overleed na 2 maanden. Gierman zei dat niemand, 

die nog één dag langer zou hebben rondgedreven, het gehaald zou hebben, en hij kon het weten. 

Het langste verblijf in het water, met een zwemvest aan, zonder dodelijke afloop, is bekend van 

een opvarende, die het 96 uur uitgehouden heeft. Dat geldt voor een record. 

Overlevenden van de Jupiter en Electra die de kust bereikten, werden aangevallen door inlanders 

die blijkbaar van de veronderstelling uitgingen dat deze baardige, bruinverbrande en met zwarte 

oliekorsten overdekte drenkelingen Jappen waren. Andere opvarenden van de Jupiter zijn door 

inlanders echter geholpen, en nog anderen aan de Jappen verraden.  

Er is nóg een mogelijke oorzaak: tengevolge van de onderbemanning der schepen (ook van de 

De Ruyter), waardoor koks en hofmeester allen bij  alarmposten waren ingedeeld, was het niet 

mogelijk tijdens de alarmtoestand — en gedurende de laatste 2 dagen was het vrijwel permanent 

alarmtoestand — voor verstrekking van voedsel te zorgen. Er was nauwelijks gelegenheid voor 

enkelen om in het gunstigste geval snel een hap brood naar binnen te werken. Iedereen was 

doorlopend „at action station”. Toen de mannen dus in zee kwamen te drijven bevonden zij zich 

in verre van gunstige lichamelijke conditie, gezwegen van hun oververmoeidheid door het 

onafgebroken werk, en de morele inzinking van velen vanwege de eindeloze bombardementen 

in de dagen voorafgaande aan de slag.  

Een afdoende oplossing is er, alles bij elkaar genomen, niet, doch mogelijk zal deze nog 

gevonden worden. Het is van urgent belang, dat de Marineleiding deze vragen afdoend zal 

beantwoorden. 

En aan het einde van dit hoofdstuk nabreeuwen nog dit: Karel Doorman verrichtte in de Javazee 

schitterend werk, en hij deed het in de geest van den admiraal, naar wien zijn vlaggeschip 

genoemd was. Moge dit werk niet vergeten worden. Door deze generatie niet, en door de 

volgenden niet. Karel Doorman streed als een man, en de verloren slag verbleekt niets van de 
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glorie waarmee hij zijn marineloopbaan besloot. Hij is een voorbeeld van mannelijkheid, van moed 

en doortastendheid en toen hij, met inzet van alles, zijn leven moest geven voor de zaak der 

vrijheid van zijn volk en diens bondgenoten, gaf hij dat leven, zonder enig voorbehoud.  

Dat het niet vergeten worde! Oók niet al worden in deze dagen instellingen , scholen, schepen en 

straten met zijn naam getooid, en heeft het de schijn dat de aureool der onvergetelijke nationale 

figuren rond zijn hoofd gevlochten is.  
Door den auteur is getracht aan de hand der nog zeer onvolledige gegevens het leven van dezen 

jongsten Nederlandsen zeeheld te schetsen en hij poogde dit te doen zonder van zijn relaas een 

„vie romancée” te maken. Een enkele maal, o.a. aan het eind van het leven van den schout -bij-

nacht, nam hij zijn toevlucht tot het rijk der fantasie, doch hij hee ft oprecht gepoogd dit te doen 

zonder de grenzen van betamelijkheid te overtreden en den kinderen en verderen nog in leven 

zijnden familieleden van het geslacht Doorman reden tot verdiende verwijten te geven. 

Moge evenmin vergeten worden, dat niet alléén Karel Doorman met inzet van alles ten onder 

ging ten bate van de vrijheid van ons en onze kinderen.  

 

Tenonder gingen ook al die 

andere mannen der Koninklijke 

Nederlandse Marine, wier namen 

niet genoemd worden, in dit boek 

niet en nergens. De namen van 

de onbekende strijders, van de 

stokers, de oliemannen, de 

matrozen, de korporaals, de 

onderofficieren en de officieren. 

Zij allen, stuk voor stuk, één voor 

één, brachten het hoogste offer 

wat een mens kan brengen: hun 

leven. 

En ze brachten dat offer voor ons 

en onze kinderen. 

Laten wij de nagedachtenis van 

allen eren, niet op hoogtijdagen 

van ceremonieel herdenken, doch 

steeds opnieuw, en steeds met 

warme genegenheid en 

dankbaarheid. 

En laten wij de sympathie, de 

warmte en de genegenheid die wij 

hén niet meer kunnen geven 

omdat zij rusten op de bodem van 

de Javazee, geven aan hen die 

wel thuisvoeren. De Britse en 

Amerikaanse marineman die uit 

de strijd terugkeert, wordt 

beschouwd als iemand aan wien 

de natie iets te danken heeft, aan 

wien men verplichtingen heeft. 

Zouden wij ónze thuisgekomen 

marinemannen anders moeten 

behandelen? 

Geef hun het bewijs van onze dankbaarheid: door begrip, genegenheid en een royaal gebaar.  

Bergen, N.H. Sept.—Oct. 1946. 
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Verantwoording 

Bij de samenstelling van dit boek over het leven van schout-bij-nacht Karel Doorman, de acties 

der Koninklijke Marine in de Nederlands- Indische Archipel en de avonturen van diegenen, die, 

hetzij op redding- vesten, hetzij in vlotten of anderszins dagenlang in de Javazee rond zwierven, 

ondervond de auteur van talrijke zijden bewijzen van even spontane als effectieve medewerking.  

Speciaal betuigt hij hiervoor zijn dankbaarheid aan hen, die hem steeds opnieuw met gegevens 

en inlichtingen terzijde stonden, met name den schout-bij-nacht L. G. L. van der Kun, den kapitein-

luitenant ter zee A. Kroese, den kapitein-luitenant ter zee J. Beckering Vinckers, den officier 

M.S.D. 1ste klasse A. A. M. van Rijsbergen, den luitenant ter zee 2e klasse K.M.R. Mr. H. de 

Groot, den korporaal-telegrafist F. S. van Esveld, ten tijde der dramatische gebeurtenissen in de 

Javazee Chef Seinbrug van Hr. Ms. kruiser „De Ruyter”, en uiteraard de Marine 

Voorlichtingsdienst, speciaal in de persoon van den heer L. L. von Münching. 

Deze dank geldt vanzelfsprekend ook al diegenen, wier namen hier niet vermeld worden, doch 

wier medewerking eveneens van belang was voor het schrijven van dit boek.  

Wat betreft de weergave der acties voor, tijdens en na de slag in de Javazee moge er de aandacht 

op gevestigd worden dat deze ook thans nog niet als definitief vaststaand mogen worden 

aangemerkt. Daarvoor ontbreken nog te vele schakels, te veel details, te veel gegevens, ook uit 

de Japanse maritieme rapporten. 

De gegevens, zoals hier beschreven, werden voor een deel ontleend aan en geciteerd uit de 

beschrijvingen, zoals die worden aangetroffen in „Neêrlands Zeemacht in Oorlog” door A. Kroese 

(Londen 1944), „Uur der Beproeving” door Jhr. J. N. C. van Heurn (Am sterdam 1945) en 

„Nederlandsch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog” door luitenant ter zee K.M.R. H. V. Quispel.  

Voor een ander deel steunen zij op mondelinge en schriftelijke mededelingen van meer recente 

datum, zoals ze den schrijver door deskundigen werden verschaft. 

 

      The End….. 

 

Voor u gedigitaliseerd en gekopieerd : http://www.tenanker.com v.d. Paul Jacobs en Arie 

Krijgsman , met dank aan Theo Doorman  

 

 

 

http://www.tenanker.com/

