
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het heroïsme van een sober plichtsbesef 
 
De strijd, dien de Koninklijke Marine in 1941/42 tegen de Japanners gestreden heeft om het 

behoud van Indië — culmineerende in den slag in de Java- zee — is voor hen, die in Europa 

onder Duitsche bezetting leefden, langen tijd niet meer geweest dan een legende. Men wist, dat 

de Kon. Marine bij dien strijd verreweg het grootste deel van haar vloot verloor. Maar eerst 

thans, nu geleidelijk de in Engeland reeds bekende feiten worden aangevuld met nieuwe 

gegevens, begint zich een vollediger beeld af te teekenen van wat zich voltrokken heeft in de 

blauwe wateren rondom den „gordel van smaragd”, het prachtige eilandenrijk Insulinde, 

alvorens het met zijn 70 millioen inwoners, zijn hooge beschaving, ten prooi viel aan de 

Japansche agressie. 

 

De legende bleek geen legende te zijn. De strijd die de Kon. Marine, in eendrachtige 

samenwerking met eenheden van de Britsche, Amerikaansche en Australische vloten, 

gestreden heeft, is er een geweest, waarbij voor ieder schip de uiteindelijke ondergang van te 

voren vrijwel vaststond. Het opperbevel wist dat. Ieder lid van de bemanning wist dat. 

Toch werd die hopelooze strijd gestreden. Waarom? Daar stonden in de eerste plaats groote 

belangen voor de Geallieerden, dus ook voor ons op het spel. Welke deze belangen waren, 

zullen we straks nader bezien. In de tweede plaats werd die strijd door de Kon. Marine 

gestreden, omdat zij eenvoudig niet anders kon. Dit prachtige gebied, dat voor zooveel 

Nederlandsche marinemannen een tweede vaderland geworden was, kon men niet zonder slag 

of stoot aan den indringer overlaten, door tijdig de wijk te nemen naar veiliger zeeën. Het was 

hier een levensnoodzaak voor iedere Marineman, van hoog tot laag, om met alle beschikbare 

krachten, koortsachtig gemobiliseerd, den vijand afbreuk te doen. Wie dit niet zou willen zou zijn 

leven lang de last van een eeuwige schande moeten dragen. En dit gold ook ten volle voor de 

inheemschen, die bij de Kon. Marine dienden; er is onder hen niet één geval van desertie 

geweest, toen de dreigende wolken zich boven Indië samenpakten — en wat zou juist voor hen 

gemakkelijker zijn geweest, dan op een dag niet terug te keeren van passagieren, het blauwe 

marinegoed te verwisselen voor de sarong en te verdwijnen in de dessa’s? 

 
De strijd tegen de overmacht werd tot het einde gestreden. De Nederlandsche vloot in de 

Indische wateren verloor schip na schip — slechts enkele onderzeebooten en de lichte kruiser 

Tromp zijn den dans ontsprongen. En de Tromp dan nog ganschelijk „buiten haar schuld”, 

omdat zij, na zware beschadiging, nog juist een Australische haven wist te bereiken . . . 

 

 



Nippon slaat toe 

Om een goed overzicht te krijgen van wat zich in December 1941 en de eerste maanden van 

1942 in Indië heeft afgespeeld zullen wij teruggaan tot den nacht van 7 op 8 December 1941, 

toen de verraderlijke Japansche overval op Pearl Harbour, Manilla, Hongkong en Singapore het 

volk van de Vereenigde Staten razend maakte en het overige deel van de vrije wereld den 

schrik op het lijf joeg. In Pearl Harbour werden met één slag acht machtige Amerikaansche 

slagschepen buiten gevecht gesteld. Daarmee was de ruggegraat van de Amerikaansche vloot 

gebroken. Enkele uren later verklaarde ook Nederland, als loyaal bondgenoot der Geallieerden, 

Japan den oorlog. 

 
En reeds enkele dagen later begon de Japansche dreiging Ned.-Indië te overschaduwen. Het 

was als het opdringen van een onweerstaanbare horde, een typhoon of een zandstorm, die als 

een muur aan den horizon opklimt, onontkoombaar. 

Op 10 December viel een nieuwe slag. De twee Engelsche slagschepen Prince of Wales en 

Repulse, nauwelijks gearriveerd in het Verre Oosten, werden bij de Oostkust van Malakka tot 

zinken gebracht. Japansche transportvloten, opgedrongen door de Golf van Siam, maakten zich 

gereed Singapore te bespringen. Reeds werden landingen uitgevoerd op de Westkust van 

Malakka. 

 
Het was geen sterke scheepsmacht, die de Geallieerden tegen de opdringende Japanners in 

het vuur konden werpen. De Koninklijke Marine had in Indië de beschikking over drie lichte 

kruisers: de De Ruyter (vlaggenschip), de Tromp en de Java, zeven torpedobootjagers: de Van 

Ghent, de Kortenaer, de Piet Hein, de Banckert, de Van Nes, de Evertsen en later de Witte de 

With, en twaalf onderzeebooten, n.1. de 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. 

De Marine Luchtvaartdienst had de beschikking over 27 vliegbooten. 

 
Na het torpedeeren van de slagschepen Prince of Wales en Repulse bestond de Britsche 

oorlogsvloot in het Verre Oosten uit één zware en vijf lichte kruisers, dertien verouderde, kleine 

torpedobootjagers en 27 onderzeebooten. Het aandeel dat Nederlanders, Engelschen en 

Amerikanen leverden, was dus voor allen vrijwel gelijk. 

 
Omtrent de sterkte van de Japansche zeestrijdkrachten, die waren ingedeeld bij de aanvallen 

op de Philippijnen en Malakka, bestaan nog geen betrouwbare gegevens; men neemt evenwel 

aan dat deze z.g. „Zuidelijke Vloot” bestond uit drie slagschepen, acht vliegdekschepen, negen 

kruisers, achtenveertig torpedobootjagers en achttien onderzeebooten, terwijl er een 

beweeglijke reserve bestond van veertien kruisers, een-en-twintig jagers en vier-en-veertig 

onderzeebooten, waarvan de eenheden, al naar behoefte, bij op gang zijnde operaties gebruikt 

werden.  

Hoe het zij, de Japanners beschikten over een groote overmacht. Volkomen fnuikend voor de 

verdedigers was evenwel het gebrek aan vliegtuigen. Terwijl de Japanners door hun 

luchtverkenning voortdurend op de hoogte bleven van de Geallieerde bewegingen, moest men 

aan onzen kant vaak gissen of afgaan op schaarse berichten van de weinige vliegtuigen, 

waarover men beschikte. Niettemin is er door de mannen van den M.L.D. het schier 

onmogelijke gedaan. Vrijwel dagelijks waren zij van 15 tot 18 uur per etmaal in de lucht; er zijn 

verschillende gevallen bekend van ongevallen bij landingen veroorzaakt door oververmoeidheid 

van het personeel. 

 



Eén doel, één taak 

Een belangrijke zaak, die men bij het verloop van den strijd in Indië voor oogen moet houden is, 

dat de verdediging van Indië ook door de Nederlandsche Marine niet gezien kon worden als 

een uitsluitend Nederlandsche zaak. Japan was bezig zich als een poliep meester te maken 

van de Pacific. Verlies van Indië zou zijn consequenties hebben voor Australië en Britsch-Indië. 

In de eerste plaats moesten de Geallieerden er dus alles op zetten, zooveel mogelijk gebied te 

behouden, omdat alles wat men verloor, te zijner tijd met véél grooter moeite en verliezen 

heroverd zou moeten worden. In de tweede plaats moesten de Geallieerden tijd winnen en nog 

eens tijd winnen. De materiële achterstand moest worden ingehaald, de machtige 

Amerikaansche oorlogsindustrie had tijd noodig om zich te kunnen ontplooien. 

 
Hoezeer de Geallieerden bij het paal en perk stellen aan het voortdringen der Japanners 

gemeenschappelijke en volkomen in elkaar grijpende belangen hadden blijkt wel uit het 

volgende: Strategisch gezien groepeerde de Geallieerde verdediging van Indië zich rond het 

sterke Britsche vlootsteunpunt Singapore, waarop zich de Japansche aanval concentreerde. Dit 

was evenzeer een Britsch als een Nederlandsch belang, want het verlies van de sleutelpositie 

Singapore zou voor Indië de doodsteek beteekenen. 

 
Singapore zelf evenwel stond of viel met het openhouden van zijn toegangswegen. In het 

verloop van den strijd gingen deze successievelijk verloren; tenslotte bleef er nog slechts één 

beschikbaar: dwars door den Indischen archipel, door Straat Soenda (tusschen Java en 

Sumatra) naar den Indischen oceaan. Het behoud van Indië, uiteindelijk van Java, was dus 

evenzeer een Nederlandsch als een Britsch belang. 

Zeer terecht heeft dan ook over deze en soortgelijke kwesties nooit eenig meeningsverschil 

bestaan. In een geest van energieke en volmaakte samenwerking werden de 

gemeenschappelijke acties besproken en uitgevoerd. De Nederlandsche, Britsche, 

Amerikaansche en Australische marines werkten samen als volmaakte wapenbroeders—wat 

overigens ook een eisch van absolute noodzaak was, bij al de verschillen in seinsysteem, codes 

e.d., die overbrugd moesten worden zonder voorafgaande oefening. 

 
In dit verband is het ook duidelijk, waarom terstond na de eerste Japansche landingen op 

Malakka een aantal vliegtuigen van de Kon. Marine en het Kon. Ned.-Indische Leger de 

Britsche luchtmacht op Malakka kwamen versterken. Wij hebben reeds vermeld, hoe een 

poging, de Japansche invasie op Malakka af te weren met oppervlakte-schepen, mislukte daar 

H.M.S.S. Prince of Wales en Repulse door overweldigende aanvallen van torpedovliegtuigen 

verloren gingen. Met deze actie gepaard werden de vijandelijke transportvloten aangevallen 

door vijf Nederlandsche onderzeebooten, namelijk de K 11, de K 12, de K 13, de K 17 en de O 

16. Deze aanval had veel succes, de Nederlandsche onderzeebooten wisten verscheidene 

Japansche oorlogs- en transportschepen te torpedeeren, doch de K 17 en de O 16 bleven in 

den strijd en de landingsactie kon niet verhinderd worden met enkele onderzeebooten. De 

Japanners kregen dus vasten voet op Malakka en drongen onweerstaanbaar van de landzijde 

naar Singapore op. Tegelijkertijd viel straat Malakka reeds onder het bereik van de vijandelijke 

bommenwerpers. Zoo was reeds in December 1941 Singapore grootendeels geïsoleerd. Alleen 

de zeeweg via de zeestraten Riouw, Banka of Karimata en Soenda stond nog open. 

 
Inmiddels werd met koortsachtige haast gewerkt aan het in staat van verdediging brengen van 

den Indischen Archipel. Portugeesch Timor werd bezet door Nederlandsche en Australische 

troepen, wat voor de Duitsche kranten in Europa weer eens aanleiding was rumoer te maken 



over een „neutraliteitsschending . . .” Voorts bereidde men de vernieling voor van de olie-

installaties op Borneo en Sumatra, opdat deze in geen geval intact in handen van den vijand 

zouden vallen. 

 

Als een olievlek ... 

De eerste landingen in den archipel kwamen op Engelsch gebied, n.l. in Britsch Noord-Borneo. 

Terwijl vooral de Nederlandsche onderzeebooten heftig tegenstand boden, drongen de 

Japanners verder op; op 10 Januari landden zij op Tarakan, het kleine Nederlandsche olie-

eiland aan de Oostkust van Borneo, op 11 Januari op Celebes (de Minahassa), en kort daarna 

ook op het vasteland van Nederlandsch Borneo. Met verrassende snelheid wisten zij op de 

veroverde gebieden vliegvelden aan te leggen en te profiteeren van hun overmacht in de lucht, 

zij konden nu reeds Java bombardeeren en de luchtverkenning van de onderzeebooten 

afdwingen. Uit een en ander bleek, dat zij ook niet voornemens waren zich te laten ophouden 

door de felle Amerikaansche tegenstand op de Philippijnen (Corregidor!); zij ontscheepten daar 

voldoende troepen om met de „verzetshaarden” af te rekenen en drongen voort in den 

Indischen archipel. Behalve tusschen Borneo en Celebes kwamen zij ook via de Moluksche 

eilanden (Ambon) beoosten Celebes en langs de Noordkust van Nieuw-Guinea opzetten. De 

Geallieerde tactiek was en bleef: tijd winnen. In dit stadium van den strijd was het nog onzeker, 

of Singapore en Java verloren zouden gaan, men concentreerde zich dus op het behoud van 

deze sleutelposities. 

 
Wij zullen ons thans meer in het bijzonder bepalen tot het optreden der Geallieerde 

zeestrijdkrachten. Medio Januari was de Amerikaansche vice-admiraal Hart benoemd tot 

opperbevelhebber der Geallieerde zeestrijdkrachten, bij wijze van afkorting ABDA-float 

genaamd (American-British-Dutch-Australian). 

Toen op 20 Januari verkenningsvliegtuigen wisten te melden, dat zich groote Japansche 

convooien concentreerden in Straat Makassar (tusschen Borneo en Celebes), kennelijk 

bestemd voor de zuidkusten van deze eilanden, kwamen voor het eerst na de onfortuinlijke 

expeditie van de groote Britsche slagschepen, geallieerde oppervlakteschepen in den aanval. 

Een divisie van vier kleine Amerikaansche jagers van een verouderd type doch met een 

formidabele torpedo-bewapening — z.g. fourstackers — sloop in den nacht, onder den wal van 

Celebes, Straat Makassar binnen, wist de vijandelijke jagerbescherming te misleiden en drie 

raids dwars door het convooi te maken, waarin zij veel schade en groote verwarring aanrichtten; 

daarna ontkwamen zij vrijwel ongedeerd. Dit was evenwel niet in staat te voorkomen, dat 

Borneo en Celebes in Japansche handen vielen. 

 
Op 1 Februari stelde ABDA-float een z.g. Striking Force samen, ter voorziening in de behoefte 

aan een operatief zeegaand eskader. Dit eskader bestond uit Nederlandsche, Amerikaansche, 

Britsche en Australische oorlogsschepen en het was stellig een eer en een erkenning van het 

hooge peil onzer maritieme ontwikkeling, dat aan een Nederlandsch vlagofficier, den Schout-bij-

Nacht K. W. F. M. Doorman het bevel van deze Striking Force opgedragen werd. Men zal 

begrijpen, dat niet alle in den archipel beschikbare oorlogsbodems bij deze Striking Force 

werden ingedeeld; men had er immers vele noodig voor convooidienst, patrouilleering etc. 

 
De eerste dagen van het bestaan van de Striking Force waren niet zeer fortuinlijk. De 

Japanners kregen er de lucht van dat zij zich onder de vlag van admiraal Doorman verzamelden 

benoorden het eiland Bali en vielen het eskader met 50 bommenwerpers aan. De 

Amerikaansche kruisers Houston en Marblehead werden buiten gevecht gesteld. Weliswaar kon 



de Houston, na herstel te Soerabaja, later weer aan de operaties deelnemen, maar de Striking 

Force was genoodzaakt voorloopig te retireeren naar de Indische Oceaan. 

Op 13 Februari landden de Japanners op Banka. Op denzelfden dag voerden zij een 

grootscheepsche luchtlandingsactie uit op Sumatra, 

kennelijk met de bedoeling de olie-installaties bij 

Palembang onbeschadigd in handen te krijgen. De 

troepen van het Kon. Ned.-Indische Leger wisten 

echter na verbeten strijd volledig met deze Japansche 

parachutisten af te rekenen. Een dag later, op 14 

Februari, werd vice-admiraal Hart naar Washington 

teruggeroepen. 

Het opperbevel over de Geallieerde zeestrijdkrachten 

— ABDA-float — ging nu over op den Nederlandschen 

Commandant Zeemacht, vice-admiraal C. E. L. 

Helfrich. Nog een dag later volgde de capitulatie van 

Singapore. Een der twee hoeksteenen van den 

Indischen archipel was ons daarmee ontvallen; het 

ging nu nog slechts om het behoud van Java. Tijd 

winnen, tijd winnen . . . dit bleef het parool. 

 
Onder een regen van bommen 

De bedreiging van Sumatra was door de landingen op 

Banka zoo ernstig geworden, dat de Striking Force 

opnieuw in actie diende te komen. Het lag in de be-

doeling, een raid te ondernemen uit Straat Soenda, 

tusschen Banka en Billiton om de noord en door Straat 

Banka terug, waarbij zooveel mogelijk Japansche 

transportschepen tot zinken moesten worden gebracht. 

Schout-bij-Nacht Doorman had toen de beschikking 

over 5 kruisers (Hr.Ms. De Ruyter, vlaggeschip, Hr.Ms. 

Java, Hr.Ms. Tromp, H.M.S. Exeter en H.M.A.S. Hobart) en 10 torpedobootjagers (Hr.Ms. Van 

Ghent, Hr.Ms. Banckert, Hr.Ms. Kortenaer, Hr.Ms. Piet Hein en zes U.S.-jagers).  

 

De raid werd uitgevoerd op 14 en 15 Februari. Bij het varen op volle kracht door de nauwe 

zeestraten in de nachtelijke duisternis stiet Hr.Ms. torpedobootjager Van Ghent op een rif. Het 

schip ging verloren; de bemanning werd overgenomen door Hr.Ms. Banckert, doch deze raakte 

daardoor het verband met het eskader kwijt. De aanstormende Striking Force zelf werd bij 

Billiton door de Japansche luchtverkenning ontdekt. Reeds om 9 uur ‘s morgens kwamen de 

eerste Japansche bommenwerpers aanzetten. Van dit tijdstip af werden de eenheden van het 

eskader onophoudelijk gebombardeerd. Desalniettemin werd de tocht onder den constanten 

bommenregen voortgezet; onder voortdurende koersverandering, zig-zag varend om de 

vallende bommen te ontwijken, raakte het eskader evenwel uit zijn verband en het werd 

tenslotte duidelijk dat de Striking Force onder deze omstandigheden geen ontmoeting met 

numeriek sterkere zeestrijdkrachten kon riskeeren. Om 1 uur in den middag besloot Schout-bij-

Nacht Doorman terug te keeren. De bommenregen hield aan tot het invallen van de duisternis 

en het mag wel een wonder heeten, dat geen enkel schip bij deze voortdurende aanvallen 

eenige schade heeft opgeloopen. 



Tot goed begrip diene, dat een snel wendbaar oorlogsschip bij haar afweer van vijandelijke 

luchtaanvallen niet uitsluitend aangewezen is op haar afweergeschut. Zoodra een groep 

bommenwerpers een bepaald schip kennelijk als mikpunt uitkiest, worden de bommenwerpers 

scherp geobserveerd. Het laten vallen van de bommen wordt voorafgegaan door het openen 

van de luiken onder aan het vliegtuig. Zoodra men dit waarneemt, laat de commandant het 

schip een scherpe koerswijziging uitvoeren, waardoor de berekeningen van de bommen- 

richters in de vliegtuigen op losse schroeven komen te staan. 

 
Het is in dit verband wellicht wel ter zake dienende op te merken, dat Schout-bij-Nacht Doorman 

tegenover het nadeel van de heterogeniteit van zijn eskader het voordeel had staan, dat de 

schepen individueel goed bewapend waren en beschikten over uitstekend getrainde en 

gedisciplineerde bemanningen. Zij behoorden tot marines, die een traditie hadden hoog te 

houden, en die zulks stuk voor stuk hebben gedaan. 

 
Niettemin, men ontveinsde zich niet dat de raid als mislukt beschouwd moest worden als gevolg 

van de vijandelijke overmacht in de lucht. De invasie op Sumatra kon dan ook niet gekeerd 

worden. Op 16, 17, 18, 19 en 20 Februari bezetten de Japanners Zuid-Sumatra met inbegrip 

van de kust langs Straat Soenda. In diezelfde dagen leed de Kon. Marine twee niet 

onbelangrijke verliezen: de torpedoboot-jager Van Nes ging bij een luchtaanval verloren bij het 

escorteeren van een evacuatieschip bij Banka; het oude kustverdedigingsschip Soerabaja (de 

ex- Zeven Provinciën) ging op dezelfde wijze in de haven van Soerabaja ten onder. 

 
Raid in straat Badoeng 

Het werd al spoedig duidelijk, dat de vijand voornemens was Java niet alleen van den 

Sumatraanschen, doch ook van den Balineeschen kant in te sluiten.Groote convooien werden 

gesignaleerd bezuiden Celebes; deze konden slechts voor Bali bestemd zijn. Nadat zij reeds 

dagenlang hevig geattaqueerd waren door de op Java gestationneerde vliegtuigen van Marine 

en landmacht, kreeg de Striking Force order de landingsvloot aan te vallen. 



Om tactische redenen had Schout-bij-Nacht Doorman zijn eskader in twee deelen gesplitst. Op 

de zuidkust van Java, met als basis Tjilatjap, waren gestationneerd de kruisers De Ruyter en 

Java, benevens de torpedobootjagers Piet Hein, Kortenaer, Ford (U.S.). Op de Noordkust, met 

als basis Soerabaja, bevonden zich de flottieljeleider Tromp en de vier U.S.-jagers Stewart, 

Parrot, Edwards en Pillsbury. De aanval van de Striking Force op de landingsvloot bij Bali op 

19-20 Februari 1942 werd dus van twee kanten ondernomen. De zuidelijke groep startte van 

Tjilatjap. Bij het vertrek uit de haven raakte de Kortenaer aan den grond, zoodat zij niet aan de 

actie kon deelnemen (later is de torpedobootjager weer vlot gekomen; zij kon zich na den 

aanval in Soerabaja onbeschadigd present melden).  

 
Wederom koerste het eskader in het holst van den nacht full speed op de Japanners af, die in 

Straat Badoeng bezig waren troepen aan land te zetten. De invasieschepen en de 

begeleidende oorlogsschepen werden volkomen verrast; er ontwikkelde zich een hevig gevecht, 

waarbij verscheidene Japansche schepen in den grond werden geboord. De tol voor dit succes 

werd evenwel betaald met Hr.Ms. torpedobootjager Piet Hein, die een treffer in de  

machinekamer kreeg waardoor het schip haar snelheid verloor en door de Japansche batterijen 

genadeloos afgemaakt werd. Verscheidene overlevenden wisten zwemmende — sommigen 

eerst na dagen! — den Balineeschen oever te bereiken en vandaar naar Java over te steken. 

Ook Hr.Ms. Java en de U.S.S. Stewart werden beschadigd, doch zij bleven gevechtsklaar. De 

Amerikaansche torpedobootjagers Ford en Pope verloren het contact met het eskader en 

weken uit naar den Indischen Oceaan. De overige schepen bereikten veilig en wel Soerabaja. 

De aanval van de zuidelijke Striking Force werd enkele uren later gevolgd door die van de 

noordelijke. Hierbij voeren de 4 U.S.-jagers voorop; de Tromp volgde op eenigen afstand. De 

bemanningen waren in staat te constateeren, hoeveel schade de eerste aanval had aangericht 

— overal werd de zeestraat verlicht door brandende Japansche schepen — doch de Japanners 

waren nu gealarmeerd en waakzaam. 

 
De Amerikaansche jagers joegen door de straat, schietend als razenden, na enkele minuten 

waren zij de Japanners gepasseerd. Toen was het de beurt aan Hr.Ms. Tromp. Het eerste 

Japansche oorlogsschip, dat de Tromp in haar zoeklichten trachtte te vangen, kreeg de volle 

laag, met het resultaat, dat prompt de zoeklichten doofden. Maar onmiddellijk daarna barstte 

van alle kanten een waar spervuur los op den voortjagenden Tromp, die den vijand attaqueerde 

waar zij kon. In totaal kreeg de Nederlandsche oorlogsbodem niet minder dan 11 treffers te 

incasseeren, en dit . . . was haar geluk. De groote schade aan boord maakte namelijk 

langdurige reparaties noodzakelijk. Na een voorloopige herstelperiode in Soerabaja kwam de 

flottieljeleider op 27 Februari in een Australische haven aan, precies op den dag waarop alle 

nog overgebleven Nederlandsche schepen van de Striking Force tijdens den slag in de Javazee 

roemrijk ten onder zouden gaan. 

Zoo was dus Hr.Ms. Tromp het eenige oppervlakteschip, dat uit den strijd in Indië voor de 

Koninklijke Marine behouden bleef. Ruim drie jaar later was Hr.Ms. Tromp tevens de eerste 

Nederlandsche oorlogsbodem, die na de Japansche capitulatie op de reede van Tandjong Priok 

terugkeerde . . . 

Hoezeer men er ook in geslaagd was verwarring te stichten in en verliezen toe te brengen aan 

de Japansche invasievloot, ook ditmaal kon men de landingen wel vertragen doch niet 

verhinderen. Bali en Lombok werden volledig door de Japanners bezet. 

 
De laatste ronde                                                                                                                                                 

En daarmee was de strijd om Indonesië en het deel van het Koninkrijk der Nederlanden in Azië 



zijn laatste phase ingegaan. Met Singapore gevallen, Borneo, Celebes, Sumatra, Bali en 

Lombok grootendeels bezet, was het een wanhopige strijd geworden. Een strijd, die niettemin 

niet uitgestreden kon zijn, omdat er nog steeds een kans was, een kleine en nauwelijks reëele 

kans, dat men er in zou kunnen slagen, het eiland Java te behouden. En ook al was die kans er 

niet geweest: tijd winnen bleef een gebiedende eisch.  Als Indië verloren was, waren daar nog 

Australië en Britsch-Indië, waar men koortsachtig maatregelen trof om de indringers een halt toe 

te roepen. 

 
Er zou dus een laatste, uiterste poging gedaan worden om een bezetting van Java te 

verhinderen. Aanvankelijk organiseerde men een Western en Eastern Striking Force, waarvan 

de eerste gebaseerd was op Tandjong Priok (Batavia), de tweede op Soerabaja. Tandjong Priok 

evenwel kwam bloot te staan aan voortdurende luchtaanvallen, zoodat de Western Striking 

Force ontbonden moest worden. De daar gestationeerde schepen kregen deels escorte-

opdrachten; een ander deel (de kruisers H.M.S. Exeter en H.M.A.S. Perth en de groote Britsche 

jagers Jupiter, Encounter en Electra) werd naar Soerabaja gezonden om daar de Eastern 

Striking Force te versterken. Deze omvatte toen de kruisers Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en 

U.S.S. Houston, benevens de Nederlandsche torpedobootjagers Witte de With, Kortenaer, 

Banckert en de Amerikaansche torpedobootjagers Edwards, Alden, Ford, Paul Jones en Pope. 

Op 26 Februari 1942 ontving men onmiskenbare aanwijzingen, dat Japansche convooien in de 

Javazee op weg waren naar Java. 

 
Op den middag van dezen dag hield Schout-bij-Nacht Doorman voor de laatste maal krijgsraad 

met de commandanten van zijn schepen. Dat men niet kon rekenen op Hr.Ms. Banckert was 

bekend: deze torpedobootjager was in de haven van Soerabaja bij een Japansche bomaanval 

zoodanig toegetakeld, dat zij in het dok opgenomen had moeten worden. Bij de invasie op Java 

werd de Banckert door de eigen bemanning vernietigd. Verschillende andere schepen hadden 

schade, doch zouden nochtans uitvaren. Aan het herstel van den Amerikaanschen jager Pope 

werd met man en macht gewerkt, het schip zou zich zoo spoedig mogelijk bij de hoofdmacht 

voegen. Om de Japansche convooien te kunnen opvangen besloot men, voor de kusten van 

Madoera en Rembang te blijven kruisen. Teekenend voor den geest op deze vergadering was 

wel, dat de humor geenszins ontbrak bij de grimmige ernst waarmee besloten werd met 

inspanning van alle krachten te probeeren den vijand den voet dwars te zetten. 

 

Het drama van de Javazee 

De Striking Force koos dus zee, voor het laatst. Na gedurende den nacht van 27 Februari en 

den volgenden morgen gekruist te hebben benoorden het eiland Madoera ontving Schout-bij-

Nacht Doorman vroeg in den middag een verkenningsbericht, waaruit bleek, dat een Japansch 

convooi zich beoosten het eiland Bawean moest bevinden. Onmiddellijk besloot de bevelhebber 

er op af te gaan. Met zeer hooge vaart stoomde het eskader den vijand tegemoet. 

Om kwart over vieren werden de eerste vijandelijke schepen aan den horizon gesignaleerd. In 

plaats van het convooi, dat men verwachtte, bleek men te doen te hebben met een vijandelijk 

dekkingseskader, bestaande uit twee zware kruisers, twee lichte kruisers en 12 jagers. Er 

ontwikkelde zich, op een afstand van 27 km een artillerie-duel tusschen de Geallieerde en de 

Japansche zware kruisers, doch voor de lichtere schepen, die minder schotsbereik hadden, was 

de afstand te groot. Schout-bij-Nacht Doorman aarzelde daarom niet, den afstand te verkleinen. 

Hr.Ms. De Ruyter en Hr.Ms. Java kregen bij deze beschietingen een treffer, doch deze waren 

niet zoo ernstig dat de gevechtswaarde van de schepen er door verminderd werd. Hetzelfde 

was het geval met twee Japansche kruisers, die treffers kregen. 



Een groot gevaar ontstond toen de Japanners het Geallieerde eskader plotseling aanvielen met 

een zestal torpedobootjagers, die een torpedo-aanval uitvoerden. De vijf Geallieerde kruisers 

verlegden hierop onmiddellijk het vuur en één van de Japansche jagers verdween in de diepte.  

 
De vijandelijke jagers retireerden hierop onmiddellijk en legden een dicht rook- en nevelgordijn, 

dat hun aftocht dekte en het verdere strijdtooneel zeer onoverzichtelijk maakte. 

Bijna een uur later boekten de Geallieerden hun eerste verliezen. De Engelsche kruiser Exeter 

kreeg een zeer ongelukkige treffer, die de vaart van het schip terugbracht tot een minimum. Zij 

kon nog slechts één ding hopen: veilig en wel van het strijdtooneel te ontkomen. Kort daarna 

gaf Schout-bij- Nacht Doorman den Nederlandschen torpedobootjager Witte de With opdracht 

haar te escorteeren naar Soerabaja. 

 
Het uitvallen van de Exeter had in de Geallieerde gelederen eenige verwarring geschapen, ook 

onze schepen zagen zich genoodzaakt, hun nevelapparaten in werking te stellen om den vijand 

het zicht op hun bewegingen te ontnemen. Niettemin geraakte de Striking Force nu in een 

tevoren door de Japanners gelegde hinderlaag. Van verscheidene schepen nam men 

periscopen en bellenbanen waar; om kwart over vijf werd Hr.Ms. Kortenaer getorpedeerd. Het 

schip brak volkomen in tweeën, doch tal van overlevenden konden later door den Engelschen 

jager Encounter worden opgepikt.  

 
Dit was niettemin geen beletsel om opnieuw ten aanval te gaan. H.M.S. Electra stootte op het in 

rook en nevel gehulde operatieterrein op drie Japansche jagers; zij zag kans één daarvan in 

den grond te boren, doch werd toen zelf getroffen en volkomen afgemaakt. De kreupele Exeter, 

de Engelsche jager Jupiter en Hr.Ms. Witte de With kwamen in contact met een lichten 

Japanschen kruiser, die zij na een kort vuurgevecht wisten terug te drijven. De verdere aftocht 

van de Exeter werd toen door een torpedo-aanval gedekt, waarbij waarschijnlijk een Japansch 

schip getroffen werd.                                                                                                                                

Met veel moeite slaagde men er in, de oorspronkelijke slagformatie weer in te nemen en 



opnieuw front te maken naar den vijand. Wederom bleek het nadeel van het gemis aan 

vliegtuigen. 

 
Terwijl de Japanners door hun verkenners in het onoverzichtelijke terrein voortdurend op de 

hoogte werden gehouden van de Geallieerde bewegingen — en door konden gaan met vuren 

— verkeerden de onzen in het onzekere omtrent de posities der Japansche schepen. Bij het 

invallen van de duisternis trad weinig verbetering in; het was een heldere maannacht en de 

Japanners markeerden iedere koersverandering van de Striking Force door het afwerpen van 

magnesiumlichten. Dit is dan ook wel de voornaamste oorzaak geweest, dat de Striking Force 

niet kon doordringen tot de eigenlijke landingsvloot: de Japansche oorlogsschepen plaatsten 

zich telkens weer op haar weg. Om half zeven seinde Schout-bij-Nacht Doorman aan ABDA-

float: „Enemy retreating West. Where is convoy?”,  maar er kwam geen duidelijk antwoord. 

 
Een uur later ontstond een nieuw artillerie-duel, met weinig resultaten. De eskader-commandant 

besloot nu de Javaansche kust weer op te zoeken om te trachten de Japansche transportvloot 

daar te treffen. De gelederen waren inmiddels sterk gedund. De Engelsche jager Encounter was 

de hoofdmacht kwijtgeraakt. De kleine Amerikaansche jagers moesten naar huis gezonden 

worden om brandstof te halen. Tot overmaat van ramp liep men een nieuwe onderzeebootlinie 

van de Japanners aan: het noodlot trof den Britschen jager Jupiter, die door een torpedotreffer 

in de lucht vloog, zoodat de Striking Force tenslotte nog slechts bestond uit vier kruisers: Hr.Ms. 

De Ruyter, Hr.Ms. Java, U.S.S. Houston en H.M.A.S. Perth. 

 
Het was geen reden om den strijd op te geven. Om de vijandelijke onderzeebooten te ontwijken 

koerste Schout-bij-Nacht Doorman weer noordwaarts. Een onvergetelijk moment was dat, 

waarop de Geallieerde kruiserlinie de drenkelingen van de Kortenaer passeerde zonder ze, als 

gevolg van het onderzeebootgevaar, op te kunnen nemen. 

 
Tenslotte heeft zich, midden in de Javazee, de laatste acte van het drama afgespeeld. De vier 

Geallieerde kruisers hadden daar een ontmoeting met twee zware Japansche kruisers. Er werd 

een strijd gestreden op leven en dood. Aan beide zijden vielen treffers, dooden en gewonden. 

Het was kwart over elf in den avond, toen beide Nederlandsche kruisers, Hr.Ms. De Ruyter en 

Hr.Ms. Java hun doodelijke torpedotreffers incasseerden. Beide schepen vonden een gelijk 

einde: zij raakten zoo fel in brand, dat aan blusschen niet gedacht kon worden. Schout-bij- 

Nacht Doorman ging met zijn vlaggeschip ten onder. Beroofd van hun bevelhebber, alleen 

achtergebleven op een terrein, dat letterlijk wemelde van de Ja panners, bleef er voor de 

Amerikaansche en Australische kruisers Houston en Perth niet veel anders over dan te 

trachten, een Geallieerde haven te bereiken. Zij vielen binnen in Tandjong Priok, doch enkele 

dagen later wist het noodlot ook deze schepen te achterhalen, toen zij trachtten uit de Indische 

wateren te ontkomen. 

 
Dit was dus het drama van den slag in de Javazee. Het is een heroïsche strijd geweest. Maar 

met een heroïsme, dat niet prat gaat op haar daden . . . het heroïsme, dat onbedoeld ontstaat, 

wanneer menschen zich tot het uiterste geven voor een bittere noodzaak, voor de volbrenging 

van de taak, die hen ten deel viel. Van de overlevenden moeten velen nog uit Japansche 

krijgsgevangenschap terugkeeren. De verhalen zullen loskomen. Van één ding kan men echter 

verzekerd zijn: het zullen meerendeels nuchtere, sobere verslagen zijn van mannen, die voor 

het grootste deel verlangend zijn hun plaats weer in te nemen bij de Koninklijke Marine, waar-

aan zij voor den duur van hun leven hun hart nu eenmaal verpand hebben. 



De nacht viel...  

Het naspel van den strijd was kort en droevig. De kruiser Exeter, de jagers Witte de With en 

Encounter, bereikten heelhuids Soerabaja, doch daar werd Hr.Ms. Witte de With door een 

Japanschen bomaanval vernietigd. Met den achtergebleven jager Pope hebben de Exeter en 

de Encounter getracht uit te breken, doch na een kort radiobericht heeft men nooit meer iets 

van deze schepen vernomen. Hr.Ms. Evertsen werd bij een uitbreekpoging in Straat Soenda 

overweldigd. Alleen aan de divisie van vier kleine Amerikaansche torpedobootjagers Edwards, 

Alden, Ford en Paul Jones gelukte het, na een hevig gevecht in Straat Bali te ontkomen, mede 

doordat de schepen konden profiteeren van hun geringen diepgang. Volledigheidshalve zij hier 

vermeld, dat de Kon. Marine bij den strijd in Indië aan onderzeebooten verloor de K 7, K 10, K 

13, K 16, K 17, K 18, 0 16 en O 20; er gingen 7 mijnenleggers en 20 mijnenvegers verloren, 

waarvan verreweg het grootste deel door de eigen bemanning tot zinken werd gebracht. 

Tenslotte vrijwel alle schepen van de voormalige Gouvernements-marine. 

 
Japansche landingen op Java waren toen reeds in vollen gang. Op zee boekten Nederlandsche 

oorlogsschepen hun laatste successen: Hr.Ms. onderzeeboot K 15 torpedeerde nog een 

Japansche tanker, Hr.Ms. Motortorpedoboot No. 15 nam zelfs een flottieljeleider voor haar 

rekening. Met koortsachtige haast evacueerde men van Java, uit de haven van Tjilatjap, 

zooveel mogelijk personeel van de Kon. Marine en het K.N.I.L., dat den strijd elders voortzetten 

zou. Een groot deel van deze mannen heeft  Australië nimmer bereikt. 

 

En op den 8sten Maart 1942 sloot de omroeper van radio Bandoeng de laatste uitzending met 

zijn door haar soberheid zoo onvergetelijke boodschap. De nacht was gevallen over den 

archipel, een diepe, loodzware tropische nacht, die eerst jaren later zou wijken voor een trage, 

grauwe, mistige ochtendschemering . . . 
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