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Vervolg van deel 1… 
 
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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 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 achter-
stand 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. 
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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 atmos-
feer 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. 
 
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 



 

6 
 

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. 
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? 
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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. 
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 
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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”. 
 
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. 
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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! 
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”. 
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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, 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 verwensten 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. 
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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 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. 
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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. 
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 
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kruisers, 21 torpedobootjagers en 44 onderzeeboten. Deze reserve was aanwezig en kon elk 
ogenblik worden ingezet. 
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 neerge-
schoten, 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, die op 23 December als commandant van de K 14 
bericht ontvangt van een Japans convooi nabij Serawak. Een zwaar door oorlogsschepen 
omzwermd convooi. 
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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? 
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! 
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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. 
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. 
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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. 
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. 

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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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. 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. 
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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 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”. 
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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. 
„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 
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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. 
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 
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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 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 opgeworpen 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. 
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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. 
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 
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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. 
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. 
 



 

24 
 

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. 
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. 
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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 koersverandering 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 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.  

Luitenant ter zee 1ste klasse Jhr. A. 
van Geen, de vermaarde officier van 
artillerie van Hr. Ms. „Java” 
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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 
 
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...!” 
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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? 

 
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 
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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. 

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 ondoorgrondelijk 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: 
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„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 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. 
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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 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. 
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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”. 
„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. 
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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 oorlog-
voering. 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. 
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 
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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. 
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 
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jagers Ford en Pope. In Soerabaia bevonden zich de Tromp en 4 Amerikaanse jagers: de 
Stewart, de Parrott, de Edwards en de Pillsbury. 
 
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 schepen. 
Ergens, zeer nabij, moet de vijand zijn. 
En dan zien zij hem! 
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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 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. 
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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. 

 

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


