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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en ongein de Koninklijke 
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Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de website: 
https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb neergezet, maar 

ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen. 
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Het leven van Karel Doorman 
 

Door Anthony van Kampen 
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Met dank aan Theo Doorman… 
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Vervolg van deel 1 en 2 
 
De vuurleiding is uitgevallen. Kanon 2, bemand door De Veth en zijn maats, valt uit na een paar salvo’s 
gegeven te hebben. De vijand schiet het schip steeds meer wrak, en langzaam gaat het zinken. 
Het gaat overhellen. Meer en meer. 
De commandant geeft order de jager te verlaten. Er is niets meer te doen dan het lijf te redden. 
Vlotten gaan overboord. Mannen doen zwemvesten om en springen in het water. De vijand schiet zelfs nu nog 
door. Maar het is overbodige moeite, want de Nederlandse jager Piet Hein zal niet meer terugschieten. Hij 
heeft zijn plicht gedaan en hij gaat zijn einde tegemoet.  
Het water rondom het schip is vol matrozen, stokers, onderofficieren en officieren. . 
Zoeklichten flitsten af en toe over hen heen. 
Twee matrozen drijven naast elkaar weg van het wrak. De een vertelt den ander wat hij gezien heeft. Hij 
vertelt van den officier M.S.D. Van Moppes, die zich gedragen heeft als een kerel, toen de granaat in het 
ketelruim explodeerde en daar een enorme brand veroorzaakte. Van Moppes daalde direct met sergeant-
machinist Van ’t Hof in dat ketelruim af om de gewonden naar boven te dragen. Keer op keer is hij naar 
beneden gegaan, maar de laatste maal is hij niet meer boven gekomen. Hij is beneden gebleven en zelf 
verbrand. 
De matroos weet nog te vertellen dat Van Moppes kans gezien heeft een deel der installatie af te zetten. Hij 
had gehoopt hierdoor de stoomdruk van de andere ketel op peil te kunnen houden. 

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

 
 
Schout-bij-nacht Doorman had zijn doel 
bereikt. Tenminste het eerste gedeelte 
van het gestelde doel: vernietiging van 
zooveel mogelijk schepen der 
invasievloot en een tomeloze 
verwarring. 
 
 
Door de nacht joeg het smaldeel weg 
en de duisternis slokte het op. 
Eén schip ontbrak: de Piet Hein. 
Het ging Doorman aan het hart, het 
verlies van dit schip; hij wist hoe het 

zich geweerd had en het was hem alles waard geweest het veilig thuis te brengen. Het was een hoge prijs 
voor het bereikte doel en wierp een zware schaduw over het succes van de actie. 
Het tweede bedrijf volgde drie uren later. Ditmaal waren de vier Amerikaanse jagers aan de beurt, en ze 
werden in ’t vuur gebracht. 
De Stewart, Parrott, Edwards en Pillsbury joegen, onder commando van divisiecommandant Thomas H. 
Binford, door de nacht, gevolgd door Hr. Ms. flottieljeleider Tromp. Commandant van de Tromp was kapitein 
luitenant ter zee J. B. de Meester. 
De kleine maansikkel gaf iets meer licht dan tijdens de eerste operatie, doch het was nog flink duister en 
ongemerkt zagen de vier „fourstackers” kans de Zuidpunt van Bali te bereiken. Het eerste wat de 
commandanten zagen, waren enkele nog fel-brandende schepen. 
Het was zaak zo dicht mogelijk in de nabijheid van de vloot der Japanners te komen en dan los te branden. 
Men ging van de veronderstelling uit dat de vijand een tweede aanval wel niet zou verwachten, diezelfde 
nacht. 
Men moest geluk hebben. 
Er waren zoeklichten. Een enkele maal scheerde een lichtbundel over het donkere water, doch bereikte geen 
der Amerikanen. 
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Snel naderden de vijf schepen het doel. Reeds waren de stuksbemanningen gereed bij de batterijen. Alles 
stond op ieder schip op haren en snaren. 
De Yankees hadden zin in het karwei, en ze zouden niets liever doen dan regelrecht op de gehate zonen van 
de Rijzende Zon inrennen. 

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

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

,,Badly damaged’’. 

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

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

 
De bevolking van Soerabaia leeft op de rand van een vulkaan, en ze weet dat het vuur ieder ogenblik over de 
rand kan laaien. Dag aan dag worden de havencomplexen door de Japanse bombardeurs onder handen 
genomen en gieren de bommen naar beneden. Puin, rook en vernietiging achterlatend. 
 
Karel Doorman is met zijn eskader overdag meestal binnen, doch des avonds verlaat hij de haven. Hij is niet 
van zins zich te laten insluiten, en wil voorkomen dat de vijand op een nacht de uitgang naar zee met mijnen 
afsluit. Als hij binnen is vertoeft hij vrijwel doorlopend in het grote gebouw van de Aniem, de Alg. Ned.-Ind. 
Electriciteits Maatschappij, dat als centraal punt van de Admiraliteit in gebruik is genomen. 
Het is er een enorme drukte. Een voortdurend komen en gaan van marinemensen. Nacht en dag laait het er 
van activiteit. Het is de zenuwknoop van het geallieerde maritieme gebeuren in de Pacific. 
Hier liggen op de tafels of hangen aan de wanden de kaarten van het zeegebied van de archipel. Hier wordt 
aangegeven welke nieuwe veroveringen de Jap maakt. Hier ziet men de plaatsen waar nog gevaren kan 
worden, hier ziet men, verkleind, het totale strijdgebied van de Pacific. 
 
En het is hier dat Doorman de laatste berichten verzamelt, eer hij uitvaart met zijn vloot. Hier hoort hij de 
meest recente oorlogsnieuwtjes uit de Pacific en uit het overige deel der wereld. 
Hij is een vaak geziene gast in de „operation-room”. 
De Februaridagen rijen zich aaneen en iedere dag hoort Doorman van nieuwe veroveringen, nieuwe 
landingen van den Japanner. Gestaag dringt de vijand zich vooruit. Hij schijnt onoverwinnelijk. Doorman poogt 
nóg eens vliegtuigen te krijgen. Hij spreekt met den Commandant Luchtverdediging van Soerabaia.  
Deze bezit vliegtuigen, doch weigert ze af te staan. Ze zijn voor de verdediging van Soerabaia.  
Hij staat op zijn stuk en blijft er op staan. Doorman beseft dat hij het op moet geven. Dat hij het zal moeten 
doen met de paar overgebleven Dorniers en Catalina’s, die weinig kunnen uitrichten en geen enkele jager- 
bescherming hebben. 
 
Hij beklaagde de bemanningen van deze vliegtuigen. Hij maakte enkele malen hun afscheid mee. Ze stapten 
in, en een vriend, ergens op het veld, riep: 
„Houd je taai, man!” 
„Tot vanavond, jongens”, werd teruggeroepen. 
Maar als het avond was, keerde het toestel niet terug. 
De bemanningen van de vliegtuigen waren dóód-op. Zij konden niet meer. Ze waren afgebeuld en zonder 
weerstand. 
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Een paar oude Fokkers waren overgebleven om 
de vloot te beschermen als ze in de haven lag.  
Meer was er niet. 
Aan boord voelde hij zich rustig. In zijn kajuit las 
hij, als er geen alarm was, zijn boeken. Hij zat, 
net als vroeger, in het zitje in de hoek. Soms was 
hij in zijn werkkamer. Aan de wanden hingen de 
portretten van zijn kinderen. Hij keek er dikwijls 
naar, die laatste dagen. 
Hij sprak met zijn commandant, met zijn Chef 
Staf. En soms sprak hij met Rakoep, den 
bediende, die zorgzamer dan ooit over zijn heer 
waakte. 
Want die bemerkte wel dat de Toean er zeer 
vermoeid uitzag. Het werd tijd, dat er vrede 
kwam. Dan zou het leven ook weer wat meer 
geregeld worden, en genoeglijker. 
Aan de wal vond het volk van de schepen geen 
rust. Ieder ogenblik loeiden de sirenes. Ieder 
ogenblik verschenen de eskaders vliegtuigen die 
hun bommen lieten regenen op de havens, 
schepen, werkplaatsen en magazijnen. 
Het werd moordend voor de bemanningen. 
Op zee was het soms permanent alarm. Uren 
achtereen. En aan wal vonden zij geen rust door 
de komst der lucht-eskaders. Iedereen was moe, 
murw geslagen en uitgeput door gebrek aan 
slaap. 
Karel Doorman zag het, en hij vreesde de 
gevolgen. Er was een grens aan het 
uithoudingsvermogen van een mens, en ook aan 
dat van zijn mannen. Die grens wenste hij niet te 
overschrijden, omdat hij wist dat dit catastrophaal 
kon worden. Maar een oplossing zag hij niet. 

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

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

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

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

MET INZET VAN ALLES 

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

Dit schrijft hij: 

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

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

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

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

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

van Hr. Ms. „De Ruyter” 

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

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

zijn ondergang 

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

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

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

 

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

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

Hij overziet de aanwezige mannen en herkent ze vrijwel allen. Daar is commandant Van Straelen van de Java, 
en de divisie-commandant van de jagers Krips. Daar is commandant Kroese van de Kortenaer en commandant 
Schotel van de Witte de With. Hij ziet den commandant van de Houston, van de Perth en hij ziet den divisie-
commandant van de Amerikaanse jagers, Binford. Hij ziet ze allen, de commandanten van de Engelse en 
Amerikaanse jagers en de Australische commandanten. En hij ziet Lt. Cdr. N. V. Thew R.N. van de Jupiter, die 
kort tevoren in Straat Soenda een Japanse onderzeeër geramd had en de eerste 2 Japanse marinemensen in 
deze oorlog krijgsgevangen gemaakt. Het doet hem goed, zoveel bekende en vertrouwde gezichten te zien. Hij 
spreekt en hij laat spreken. Ieder die iets zakelijks op zijn hart heeft kan het naar voren brengen. Geen enkele 
commandant behoeft van zijn hart een smoorkuil te maken. Hij mag zijn kritiek onverbloemd naar voren brengen. 
Het zijn mannen onder mannen en de toestand is ernstig. 
Er wordt niets verbloemd. 
De meningen worden uitgewisseld, notities gemaakt; besluiten vastgelegd in orders. 
Als Doorman spreekt wordt het stil. Allen luisteren met gespitste oren. Hij zegt het in klare taal: de toestand is 
uiterst kritiek om niet te zeggen hopeloos. „En ge weet het, mijne heren, de vloot zal volledig worden ingezet”. 
Er wordt niet geglimlacht. Iedere commandant weet, dat dit het uur der bittere ernst is. 
Doorman spreekt verder: rustig, zo rustig als hield hij een lezing voor een aantal officieren in volle vredestijd. Er 
is geen spoor van emotie, van nervositeit te bemerken. 
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De Britse en Amerikaanse commandanten zien met 
waardering op naar den eskadercommandant van de 
Striking Force. 
Dan wijst hij er op dat de Houston de achterste 
geschuttoren mist, en dat dus een derde deel der batterij 
hierdoor niet te gebruiken is. De commandant van de 
Houston glimlacht verontschuldigend, alsof het z ij n schuld 
is. Doorman geeft nadere bijzonderheden. Aan dit schip 
mankeert dit, aan het andere dat. Het seinstelsel is nog 
verre van volmaakt, en het zal niet mogelijk zijn 
ingewikkelde manoeuvres te maken. Er zullen geen 
vliegtuigen zijn, tenzij... tenzij... en hij geeft het bericht van 
de Langley door. 
Er gaat een sarcastisch gelach in de kring op en er worden 
honende opmerkingen gemaakt. Vliegtuigbescherming... 
nee, die zal er niet zijn. Die is te lang toegezegd en nooit 
gekomen. Ze zal er ook nu niet zijn. Men laat zich niet 
verlakken! 
Een Amerikaanse commandant zegt voor zich heen: „Too 
little and too late”. 
Nadat Karel Doorman de tactiek van de aanval uiteen heeft 
gezet, volgt de rondvraag. Daarna wordt de bespreking 
gesloten. 
De commandanten geven den schout-bij-nacht een hand. 
Zij geven elkaar een hand. Het zijn louter stevige 
handdrukken die gewisseld worden aan het eind van deze 
historische zitting. 
Karel Doorman gaat heen. Hij is tevreden over de 
bespreking. Er heerste een goede geest. Er was maar één commandant die met zijn vuist op de tafel geslagen 
heeft. 
Hij is tevreden, omdat hij zeker weet dat al deze mannen hem hun vertrouwen gegeven hebben. 
Hij is trots het vertrouwen van zulke mannen te bezitten. 

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

mijn leven wagen”. 

                

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

authentieke foto van de slag. 

 
Dan herinnert hij zich de beroemde woorden van zijn beroemden voorganger: drukken haar 
tegen zich aan. Ach... het is ook zo moeilijk en ze zouden zo graag eens wat langer aan wal 
geweest zijn. Straks staan ze weer op hun alarmposten en zullen de bommen weer neerhuilen 
over hun schip. Ze aarzelen, wachten op het allerlaatste moment. Nog eenmaal moet de kaan, 
de opperschipper, fluiten. Dan is het onherroepelijk hun tijd en rennen ze naar boord. 
Karel Doorman reddert een paar zaken in zijn kajuit, hij loopt wat post door, steekt een cigaret 
op en dan verzoekt hij hem te berichten of er uitvallers zijn. 
Er is niet één deserteur! Niet één Nederlandse marineman, niet één Indonesische matroos is 
weggebleven. En nooit hadden ze uitgezochter kans dan op deze dag. 
Het doet het hart van den eskadercommandant goed. En hij loopt terug naar zijn kajuit en 
herhaalt verscheidene malen in zichzelf: „Er is er niet één weggebleven. Niet één!” 
De avondschemering waart over het water, en de tijd van vertrek is aangebroken. Er wordt nog 
wat heen en weer geroepen van de schepen naar de wal en omgekeerd. De vrouwen aan de 
kaai staan met wijdopengesperde ogen te kijken. Ze voelen dat dit afscheid anders is dan de 
voorgaande malen. 
Het Hoofd Machinekamer van de De Ruyter, overste Steernberg, daalt af naar het 
benedenschip, en als hij den officier M.S.D. Van Rijsbergen tegenkomt, roept hij hem kwasi-
vrolijk toe: „Dit wordt je laatste ritje, Van Rijsbergen!” 
Aan de wal is practisch geen man meer over om de trossen van de schepen los te gooien. Men 
moet het zelf klaren. De trossen van de Kortenaer worden losgegooid door de echtgenote van 
den commandant, den luitenant ter zee Kroese. 
 

Het schip is klaar om te vertrekken. 

De machines in de schepen zoemen. De schroeven malen schuimend het water weg, rook en 
stoom walmen omhoog. De wacht komt op en het is „voor en achter”. Een paar sleepboten komen 
van de werf aanvaren, en zullen assisteren bij het verlaten van de haven. Op de Jupiter zijn de 
trossen al binnengehaald en langzaam drijft het schip van de steiger af. Het stoomt naar buiten. 
Dan klinkt ook op de De Ruyter „voor en achter”, en de sleepboten trekken de kruiser van de kade 
af. 
De telegraaf rinkelt. Eerst klinkt het commando „langzaam”, spoedig gevolgd door „halve kracht 
vooruit”. De sleepboten gooien los, want de De Ruyter zal het verder zelf wel klaren. 
Attentieseinen gieren uit de stoomfluit en de geluiden van de kaai lossen zich op in een veraf 
geroezemoes, nauwelijks nog waarneembaar voor het volk op de kruiser. Er is ook weinig tijd 
meer om daar op te letten, want iedereen heeft zijn werk. Een enkele matroos, een enkele 
onderofficier, staat langs de railing en wuift. Net zo lang totdat het figuurtje, waaraan hij z’n ogen 
heeft vastgezogen, verdwenen is. Dan draait hij zich om en gaat aan zijn werk. 
Terzelfder tijd zijn de schepen die op de reê voor anker liggen gereed gekomen met het lichten 
van hun ankers. Blauwe lichtjes flikkeren overal, en er is even een druk seinverkeer. Dan seint 
de De Ruyter uit: „Formatie aannemen en aanzetten tot 9 mijl”. 
Karel Doorman heeft de volgorde van zijn vloot bepaald en deze is: voorop de twee 
Nederlandse jagers, dan drie Britse jagers, vervolgens de vijf kruisers en tenslotte de vier 
„fourstackers”.  
Een vloot van 14 schepen, tezamen vormende de „Striking Force”, het geallieerde smaldeel dat 
de sprong op de reusachtige Japanse vloot zal gaan wagen. Er wordt gekoerst op het 
Westervaartwater, maar er komt eerst nog een kink in de kabel. Een sleepboot, bezig met het 
slepen van een stalen bak, kan nog net vrijkomen van een der voorop varende schepen.  
Doorman, staande op de commandotoren van het vlaggeschip, ziet plotseling dat het scheef zal 
lopen. Overste Lacomblé ziet het ook en poogt nog te voorkomen wat te voorkomen is. Hij ziet 
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de sleepboot aan bakboord, bijna recht vooruit, doch plotseling verandert het vaartuig zijn koers 
en dan is de aanvaring niet meer te vermijden. 
De telegraaf gaat over... 3 korte felle stoten op de stoomfluit gieren over het water... „Ik sla volle 
kracht achteruit!” en op hetzelfde moment herhalen alle achter de De Ruyter aankomende 
schepen hetzelfde signaal en verrichten dezelfde manoeuvre. 
Maar het is dan al te laat. Er klinkt een hevig gekraak en gesteun. Als Doorman zich voorover 
buigt over de commandotoren ziet hij dat de voorsteven van zijn schip de sleepboot precies in de 
midscheeps gevangen heeft. Direct laat de stalen bak los, om stuurloos weg te drijven. De 
sleepboot zinkt met razende vaart. Het volk gaat overboord, en poogt zo snel mogelijk aan boord 
van de De Ruyter te klimmen. Blanken en Indonesiërs. Zeven man worden opgehaald, maar twee 
ontbreken er nog. 
De motorsloep wordt gevierd om er naar te zoeken, en een lichtboei overboord gesmeten. Een 
der vermisten wordt opgepikt en kruipt, grauw van schrik, in de sloep. Men zoekt een kwartier en 
geeft het dan op. De sloep wordt weer opgehesen, en de vloot zet zich in beweging. Het is een 
slecht begin geweest. Maar wie wéét, denken de mannen op de schepen, is dat geen voorteken 
dat de rest beter zal zijn. Ze warmen er elkaar maar een beetje mee op. 
Langs de Noordkust van Madoera vaart de vloot de nacht in.  

De machines dreunen en gonzen. Iedereen is op zijn qui vive.De Striking Force bereikt de 
Javazee. Onveranderlijk wordt hoge vaart gelopen. Onafgebroken zigzaggend jaagt de vloot 
voorwaarts. Op de commandotorens van de schepen heerst uiterste waakzaamheid. Achter ieder 
onschuldig golfje kan een periscoop schuilen, elk ogenblik kan men de bellenbaan van een 
torpedo zien, en men wacht eigenlijk op het aanzwellend geronk van vliegtuigen van den vijand. 
De vloot vaart in verkenningsformatie. 

Het doel is het gebied benoorden Madoera over een breedte van een 30 mijlen te verkennen, 
zodat koers Oost is uitgezet totdat de Noordpunt van Madoera’s Oostpunt is bereikt. Daarna volgt 
dan weer een koersverandering van 180 graden, en het eskader ligt West voor. 
Het is nog geen alarm, doch het volk bevindt zich wel in de onmiddellijke omgeving van zijn 
alarmpost. Geen enkel risico wordt genomen. 
Wat niemand verwacht geschiedt: de uren van de nacht gaan voorbij en er gebeurt niets. Geen 
vijandelijke schepen, geen vliegtuigen, geen bellenbanen en periscopen. Alleen een verlaten 
nachtzee, met de sterren helder flonkerend aan de hemelkoepel. 
De volgende dag, de 27ste Februari, is de Striking Force bij dag-worden ongeveer 10 mijl 
benoorden de toegang tot het Wester- vaarwater. Doorman, onafgebroken op de commandotoren 
aanwezig, wenst West te blijven varen. Hij wacht met ongeduld op een verkenningsbericht van 
de wal. Waarom komt dat niet, vraagt hij zich af, doch hij beseft ook dat hij de wal niet de schuld 
kan geven... 
Enkele Japanse vliegtuigen komen aanronken en werpen bommen af, die een eind van de De 
Ruyter in zee neerkomen. Het is de moeite niet waard, en niemand die er zich druk over maakt. 
Het geeft wat afwisseling en het breekt tenminste even de spanning. 
Er komt een bericht van de wal door, en het wordt aan Doorman overhandigd. Het luidt: „Geen 
vliegtuigbescherming kan gegeven worden”. De eskader-commandant lacht sarcastisch. Alsof 
men hem dit nog speciaal moest mededelen. Of hij dit niet wist... Motief: het restant van de 
luchtjagers is te zeer nodig voor de verdediging van Soerabaia, Malang, Batavia en Bandoeng. 
Het volk op de vloot is moe. De inspanning, het gemis aan slaap, de hitte en de emoties laten 
zich gelden. Zal er dan nóóit een einde komen aan dit varen? Om 5 uur in de morgen, ter hoogte 
van het Westervaartwater, blaast de tamboer het signaal „alarm”. 
Iedereen staat op zijn alarmpost het daglicht af te wachten, en langzaam begint het te dagen. De 
nieuwe dag is er. Het is de 27ste dag van de maand Februari. Het zal een historische dag worden, 
maar niemand weet dit dan nog. Misschien dat de meeuw het weet, die schel-krijsend over het 
vlaggeschip van de Striking Force scheert. 
Een nieuwe, grijze dag. Grauw is de zee, grauw de hemel. Honderden ogenparen zoeken de zee 
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af, want men weet: dit is het gevaarlijkste moment voor aanvallen van onderzeeërs. Maar de zee 
blijft glad en vlak, en niets verstoort de eenzaamheid van het watervlak. 
De tamboer blaast „aftrap”. 
Onder een bewolkte lucht wordt de verkenning voortgezet in de richting van Bawean. Er zitten 
nu, ver weg, Japanse verkenningsvliegtuigen in de lucht. Doorman ziet ze onbewegelijk boven 
de horizon hangen, en hij voelt het hopeloze gemis van eigen vliegtuigen. Wat zou hij graag een 
paar Nederlandse jagers naar die loerende schavuiten zenden! Wat zou hij er voor geven zelf in 
een der kisten te kruipen en ze de volle laag te geven. Maar er zijn geen vliegtuigen voor hem, 
en ze zullen er nooit zijn. 
De verkenners blijven aan de hemel hangen, en de Striking Force raakt ze niet meer kwijt. Van 
seconde tot seconde wordt iedere beweging van haar gevolgd, en iedere koersverandering zal 
terstond doorgegeven worden aan de Japanse vloot. Om 10 uur in de morgen seint de Exeter: 
„vliegtuigen gepeild in Noordelijke richting, afstand 40 mijl”. Op de De Ruyter zien de waarnemers 
niets, maar de Exeter heeft ook de beschikking over radar. Het schip geeft al vol lucht- afweervuur 
af, terwijl de anderen nog niets zien. Een paar salvo’s bommen komen dicht bij ’t schip in zee 
terecht, doch veroorzaken geen schade. Later volgt nog een korte aanval, die overigens weinig 
om het lijf heeft. Om 10 uur geeft Karel Doorman order ter hoogte van Rembang, op tegenkoers 
te gaan met de bedoeling naar Soerabaia terug te stomen en te bunkeren. Het heeft weinig zin 
thans voort te gaan met het afzoeken der zee. De sweep is weer voor niets geweest. 
Het gezicht van den eskadercommandant staat thans ernstig. Het gaat hem alles niet naar de 
zin. Hij heeft ogen in zijn hoofd, en die ogen hebben hem verteld dat zijn mannen rust nodig 
hebben. Zo kan het niet langer en als hij die ochtend uit de Javazee stoomt laat hij een telegram 
naar de wal seinen. Het luidt: 

 

,.Grens uithoudingsvermogen personeel bereikt’’ 

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

 

,.Grens uithoudingsvermogen personeel overschreden’’ 

 
Aan de wal ontvangt vice-admiraal Helfrich de telegrammen. Hij leest ze, en beseft in welk een 
ontzaglijk moeilijke positie hij verkeert. Hij weet dat Doorman deze telegrammen niet dan na 
uiterste noodzaak afgegeven heeft, maar hij weet ook, dat hij machteloos is om hier te helpen. 
Niemand kan meer helpen. Hier moet het volk van de vloot doorheen; er is geen keus, er is geen 
oplossing. En hij seint terug: 

 

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

 

Tegelijk met het laatste telegram ontvangt viceadmiraal Helfrich een verkenningsvlucht van een 
vliegtuig. Het deelt mede dat de voorhoede van de grote vloot die Java naderde, op 80 mijl 
Noordwest van Soerabaia gesignaleerd is. Daarbij waren minstens twee zware kruisers van het 
Nati-type, zes kruisers van het Mogami-type en 12 jagers. 

Karel Doorman wacht op berichten van de wal. Om 2 uur stoomt hij met zijn vloot het 
Westervaarwater binnen de Nederlandse jagers aan de spits. Hij is van plan snel binnen te lopen, 
en dan verder te zien. 
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Het blijft rustig op zee, en het zijn alleen de „spotters”, de aan de kim hangende vijandelijke 
verkenners, die hem voortdurend hinderen met hun tergende aanwezigheid. 
Dan komt een telegram van de wal binnen, en het wordt den eskader- commandant terstond 
doorgegeven; het is van vice-admiraal Helfrich en vermeldt de gegevens van de Nederlandse 
verkenner. En het besluit: 

 

,, Onmiddellijk aanvallen’’ 

Karel Doorman kreeg vrijwel terzelfder tijd een volkomen gelijkluidend telegram, en hij heeft geen 
seconde nodig om zich te bezinnen. Er valt trouwens voor hem niets te bezinnen. Hij hoopt dat 
er een kans is. Nu of nooit, hij gaat er op af. Hij gaat op tegenkoers en seint zijn commandanten 
de berichten door. Er wordt gevechtsformatie aangenomen door de vloot, en met hoge vaart jaagt 
het eskader terug. De Nederlandse jagers als beschermers van het vlaggeschip en de andere 
kruisers voorop. Niemand maakt zich op dat ogenblik nog een enkele illusie. Op de De Ruyter 
heeft men het gezicht van den schout-bij-nacht gezien en hoewel het ondoorgrondelijk is als altijd, 
voelen de jongens dat de beslissing gaat komen. Een formatie Japanse bommenwerpers doet op 
grote hoogte een aanval op de vloot, doch treffers blijven uit. 
Dat is dan het voorspel van de finale. 

De commandotoren van Hr. Ms. kruiser De Ruyter wordt geen ogenblik meer verlaten door de 
leiders van het schip en van het eskader. Daar staan ze, in hun grauwe uniformen, met de 
helmen op: eskadercommandant Karel Doorman, overste Lacomblé, overste De Gelder, de 
1ste officier van de kruiser overste Vermeulen, de officier van artillerie: luitenant ter zee 1ste 
klasse De Gelder, de adjudant van Doorman: de luitenant ter zee 2e klasse Van Tuyll van 
Serooskerken. Bij hen staan een Brit en een Amerikaan. De Brit is Mr. Jackson, liaisonofficier, 
de Yankee is Mr. Kolb, eveneens liaisonofficier. En daar zijn tevens de officier van de wacht, 
het bedieningspersoneel van de telefoons, van de afstandmeters, van de telegrafen, de 
mitrailleurs. 

De De Ruyter loopt 25 mijl. Het schip vibreert licht als het zich met zijn duizenden P.K.’s door 
de zon doorstoven Indische zee boort.  
Overste Lacomblé maakt bekend dat verwacht wordt dat men den vijand te omstreeks half 4 kan 
verwachten. Eerder zal hij wel niet in zicht komen. 
Het bericht wordt besproken. Sommigen kankeren, anderen draaien nog gauw een sjekkie. De 
stemming is uitstekend, zelfs bij de kankeraars. Iedereen is doodmoe, maar geen enkele 
oorlogsmoe. Men wil er graag tussenuit, maar eerst moet de Jap z’n portie gekregen hebben. Er 
is niet één aan boord van al die schepen die er anders over denkt. 
In het tussendek van het vlaggeschip zitten de mannen van de sleepboot, die de vorige avond 
opgedregd zijn. Ze draaien cigaretten, en hebben er geen idee van dat ze tegen wil en dank een 
historische gebeurtenis gaan beleven. 
Het slaat 7 glazen: half 4. 
De uitkijk, staande op het uiterste puntje van de commandotoren, ontdekt vrijwel tegelijkertijd op 
ongeveer 2 streken aan stuurboord enkele schepen. Hij geeft zijn waarneming door en ze wordt 
juist bevonden. 
Daar zijn dan de Jappen! 
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De Britse jagers stomen met hoge vaart vooruit, en vormen op deze wijze een scherm voor de 
kruiserlinie. Achter de kruisers volgen de Nederlandse en Amerikaanse jagers. Er wordt koers 
Noordwest gevaren, snelheid 25 mijl. Karel Doorman laat via de ultra kortegolftelefoon van de 
schepen van het eskader en per radio aan den Commandant Zeemacht weten: 

,,Vele schepen op 2 streken stuurboord’ ’ 

Even over 4 uur zien de Britse jagers de vloot van den vijand. Er blijken twee groepen te zijn, 
ieder bestaande uit een lichte kruiser en zes grote jagers, benevens een aparte groep van twee 
zware kruisers. Er zijn geen transportschepen bij.  
Blijkbaar heeft men te doen met een dekkingseskader. 
De laatste bevelen worden gegeven, iedere alarmpost wordt voor de laatste maal gecontroleerd. 
Op elk schip staat alles op haren en snaren. 
De stemming aan boord van het vlaggeschip wordt grimmig. De mannen bij de kanonnen, achter 
de mitrailleurs, wachtten de naderbij- komende vloot der Jappen met ongeduld. Als ze maar 
treffers kunnen maken... als ze die vervloekte zeerovers maar in de roos zullen raken... als ze 
maar wat geluk hebben...! 
Het scheepsgeschut volgt iedere verandering van richting, hoe gering ook en dan, nog 
onverwachts, opent de vijand het vuur, op ongeveer 12,5 mijl. 

Karel Doorman ziet het mondingsvuur bij de kanonnen opflitsen en z’n vingers jeuken. Maar hij 
is nog te ver. Nog enkele mijlen moet hij dichterbij komen om enige trefzekerheid te hebben. Het 
heeft geen zin om nu al te vuren. 
Hij ziet meer schepen dan de verkenningsberichten hebben opgegeven en hij denkt: ook dat kan 
er nog bij. Maar een paar meer of minder maakt nu geen verschil meer. 
Het eskader jaagt voort, en enkele minuten later is het zover dat het vuur geopend kan worden. 
Eerst door de Houston, dan door de Exeter. Het sein „vuren” wordt dan ook op de De Ruyter 
gegeven. Als donderslagen tijdens een hevig onweer braakt de kruiser zijn granaten uit. Alle 
batterijen zijn in actie en het schip trilt en steunt van de enorme kracht die de kanonnen 
ontwikkelen. 
De afstand is nu 27.000 meter en de 2 zware vijandelijke kruisers schieten met hun 
hoofdbatterijen van 20,5 kanons. De Exeter en de Houston beantwoorden het vuur, doch zij 
kunnen slechts schieten met in totaal 12 kanons, terwijl de vijand er 20 tot zijn beschikking 
heeft. De beide vloten lopen gelijke koers en hoge vaart. 
In de machinekamer van de De Ruyter staat officier M.S.D. Van Rijsbergen. 
Hij is officier van de wacht en weet waar het om gaat. Ze hebben hém niets wijs te maken. De 
machinekamer-telegraaf vertelt hem wat zijn machine moet doen. Als er uiterst vermogen 
gelopen moet worden ziet hij met ontzag en bewondering naar de installatie, die dit alles moet 
verstouwen zonder in duizend stukken uit elkaar te barsten. Het schip loopt 25 mijl, en uiterst 
vermogen betekent 32 mijl. Volgens de voorschriften moet dit opvoeren in snelheid geschieden 
in 40 minuten. Thans in... 30 seconden, wil men kans maken aan de bellenbanen te ontkomen. 
In 30 seconden... dat wil zeggen een vermogenstoename van 40.000 paardenkrachten in een 
halve minuut. Van 29.000 P.K. tot 70.000 P.K. Dat kan alleen een goede machine, een machine 
die weet wat van haar verlangd wordt in de meest kritieke ogenblikken van haar bestaan. Dat kan 
alleen de machine van het vlaggeschip der Striking Force, die eens, jaren tevoren, gebouwd werd 
door Nederlandse handen van Nederlandse arbeiders in een Nederlandse fabriek. 
De waarde van dit schip blijkt uit meer: noch de near misses gedurende de bombardementen, 
noch de geweldige ontploffingen van de in het water exploderende granaten en torpedo’s van 
den vijand hebben tot gevolg dat er ook maar één druppel water in het schip dringt. Er ontstaan 
géén lekken. 
Ja, het is wel een goed schip, denkt officier M.S.D. Van Rijsbergen. Doorman probeert de situatie 
van zijn schepen te overzien, doch dat is niet eenvoudig. Het gehele eskader gaat nu schuil in 
wolken rook van het geschut. Fonteinen spuiten op, veroorzaakt door de in zee ontploffende 
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granaten van den tegenstander, die zich niet onbetuigd laat, en een regen van kogels doet 
neerdalen op de geallieerde vloot. Ze fluiten over de mannen van de De Ruyter. Er worden treffers 
gemaakt en geïncasseerd. Een Japanse kruiser staat al in lichter laaie en zinkt, doch het gejuich 
verstomt op het vlaggeschip als dit zelf getroffen wordt. 

Het is 4.31 uur. De treffer is van een steil-invallende granaat. Hij doorboort de beide dekken en 
explodeert daarna. Het is een 20 cm projectiel, en het brengt een ernstige verwoesting teweeg, 
die haast fataal wordt. Terstond worden buiten werking gesteld de dieselnood- dynamo, de 
voorste electrische centrale en het voorste pompstation. Een benzinebrand breekt uit en 
Doorman verneemt dat er één dode en gewonden zijn. De brand kan direct geblust worden 
door snel en handig ingrijpen. 
Door deze treffer kan een deel van het schip echter niet meer geventileerd worden en dit is 
catastrophaal voor het volk beneden. Door de hevige hitte voor de turbines en het ontbreken van 
ventilaties, vallen stokers en olielieden flauw en moeten naar dek gedragen worden. Iedere 20 
minuten moet het personeel in de machinekamer verwisselen en elkaar boven aflossen. Het is 
moordend heet en de vuurplaat is het vagevuur. 

De De Ruyter vuurt intussen door. Alle zeven kanonnen van 15 cm spuwen hun granaten weg. 
Steeds is de gehele „brede zijde” in actie en het vuur, centraal vanuit de gevechtstoren geleid, 
ligt uitstekend gericht. 
Terzelfder tijd wordt er prachtig werk verricht door de herstellings- brigade, die bezig is het volk 
uit de getroffen compartimenten te halen. Onder leiding van den officier M.S.D. Jansen wordt 
gedaan wat mogelijk is. Met z’n twaalven duiken de redders, voorzien van gasmaskers, in de 
getroffen gedeelten en sleuren de slachtoffers die er deels verbrand, deels bedwelmd liggen, uit. 
Ze worden echter zelf beneveld door de gassen en dampen die zich ontwikkelen, en enkelen 
wankelen terug. Een ziet geen kans er meer uit te komen. Hij valt om en blijft liggen. Hij sterft met 
de anderen. 

Granaten slaan naast het schip in. Groen-oplichtende waterzuilen spuiten omhoog, en ze 
vormen tonnen gewicht, die herhaaldelijk tegen de flanken van de De Ruyter slaan. Het schip 
steunt en trilt in alle spanten, doch er is méér voor nodig om het te vernietigen. Het is een goed 
schip, het vlaggeschip van de Striking Force, en niet voor niets heeft vice-admiraal Helfrich het 
zo dringend aanbevolen... 
In het schip rolt alles door elkaar. Hier en daar breken glazen en delen van het kommaliewant. 
Bij hevige trillingen en bij het incasseren van treffers breken gloeilampen en vibreert het schip 
hevig. Even is het alsof heel de De Ruyter één ontzaglijke violoncel is. 
Doorman ziet de granaten komen, in vlakke gestrekte banen. Hij ziet er enkele inslaan, en hij 
verwondert er zich over dat hij dit alles zo onbewogen kan aanzien. Het is net alsof hij het in 
een droom beleeft, het al vele malen eerder heeft meegemaakt. En dan realiseert hij zich, dat 
dit ook inderdaad zo is. Hij heeft het warm onder zijn helm en zet het ding af. Hij heeft er altijd al 
iets tegen gehad. Een waarschuwing van overste Lacomblé hem weer op te zetten, negeert hij. 
Tot hij beseft dat het dragen der helm tijdens het gevecht verplicht is en hij hem weer opzet. 
Hij ziet bellenbanen aankomen. Het schip ontloopt ze, en het is een wonder zo snel als het weet 
uit te wijken. Hij ziet drie... vier... vijf bellenbanen naderen. De torpedo’s komen uit de golven 
opduiken, breken de oppervlakte open en vliegen voorbij. Een ervan is voldoende voor de 
ondergang van het schip, maar dat schip heeft geluk. 
Er volgen nog enige treffers en het doet denken alsof bij een zwaar stampend schip de schroeven 
boven water staan. 
Gedurende enige tijd wordt er hevig over en weer gevuurd, terwijl beide vloten in Zuidwestelijke 
richting blijven varen. 
Om kwart over 4 heeft de vijand er dan blijkbaar genoeg van. Hij legt een rookgordijn en even 
later blijkt dat de bedoeling is door dit scherm heen jageraanvallen op het Nederlandse eskader 
uit te voeren. Dan legt ook de Striking Force een rookgordijn en Karel Doorman laat zijn jagers 
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seinen:  ,, Vijand aanvallen' ’ 

Met volle kracht schieten ze door het rookgordijn heen en voeren de opdracht uit. De Japanse 
jagers lanceren enkele bundels torpedo’s op de De Ruyter, doch overste Lacomblé laat zo keurig 
manoeuvreren dat geen enkele de kans krijgt zijn doel te bereiken. Een paar bellenbanen gaan 
weliswaar rakelings langs, doch dat is ook alles. 
 

Het wordt half vijf. De nevel van het rookscherm trekt op en op de commandotoren van het 
vlaggeschip zien ze den vijand zich in Noordelijke richting terugtrekken. Dan is het moment 
aangebroken om de winst en verliesrekening op te maken. Het vlaggeschip heeft vier voltreffers 
gekregen. Een der treffers raakte een pompkamer, waardoor de voormachinekamer buiten 
werking is gesteld. De andere treffers raakten het voorschip, de wasserij en het achterschip. 
Er zijn echter erger verliezen geleden. De Kortenaer is vernietigd, de Exeter zwaar beschadigd 
en de Electra heeft zijn einde gevonden. Het is een zware prijs, veel te zwaar voor de kleine 
Striking Force van schout-bij-nacht Doorman. 

Om 5.07 uur wordt de Exeter getroffen door een 20,5 cm granaat. De gevolgen zijn rampzalig. 
Zes van de acht ketels vallen uit en 14 man worden op slag gedood. De vaart loopt sterk terug 
en zware rookwolken uit z’n beide schoorstenen blazend, draait de kruiser naar bakboord uit de 
linie. De hoofdstoomleiding in het ketelruim is getroffen. 
Als de Exeter afdraait, weten de Houston, de Perth en de Java niet, dat hem geen andere keuze 
overblijft dan weg te strompelen en een goed heenkomen te zoeken. Misschien kan het schip z’n 
huid nog redden. 
Maar de Houston, de Perth en de Java veronderstellen dat het een manoeuvre is, door den 
eskadercommandant bevolen, en ze volgen trouw in de bevolen kiellinie de Exeter. 
Karel Doorman ziet tot zijn verbazing deze manoeuvre. Hij voelt intuïtief wat de oorzaak is, en 
ogenblikkelijk laat hij het radiostation uitseinen: 

, , Ik val aan, volgt mij’’ 

En terstond nemen de drie schepen van de Striking Force hun vorige positie in de kiellinie weer 
in en zetten de strijd voort. Om 5.15 uur wordt de Kortenaer getorpedeerd midscheeps in de 
machinekamer. Het schip is verzeild geraakt in een waar woud van bellenbanen en periscopen, 
en een torpedo treft de jager. Een ontzaglijke explosie volgt, die het schip plat op zijn 
stuurboordzijde werpt. De uitkijk in het kraaiennest beschrijft een grote boog en kwakt dan, ergens 
ver weg, in zee neer. Het schip dreigt te kapseizen, met de kiel naar boven, doch heeft nog een 
beetje geluk en dit gebeurt niet. 

Er is geen seconde te verliezen, en het volk springt overboord. Een matroos 3e klasse heeft bij 
het verlaten van Soerabaia tegen een maat gezegd: „Hein, we worden door de molen gedraaid, 
wat ik je brom”, en de maat heeft zijn schouders opgetrokken en het niet willen geloven. In het 
voorbijrennen roept de matroos 3e klasse tegen den ander, dien hij net over boord ziet vliegen: 
„Nou Hein, waar blijf je nou?” 

Het voorschip zinkt weg, en met een verbijsterende snelheid verdwijnt de brug al onder water. De 
twee helften van de jager staan, als de torens van een kerk, en als apen hijsen de mannen zich 
langs de staaldraad railingen omhoog. Het roer en de twee schroeven steken grotesk boven het 
water uit. Dan valt het achterschip opzij en het verdwijnt in de golven. Het andere gedeelte blijft 
nog vrij lang drijven. Er is één meevaller: er dobberen voldoende vlotten nabij het wrakstuk van 
de jager, en vrijwel al het volk weet een plaatsje te veroveren. Commandant Kroese geeft 
opdracht bij elkaar te blijven met de vlotten, hoewel hij zich terdege realiseert dat dit ook betekent 
dat hij den Jappen een goed mikpunt bezorgt. Maar tenslotte moet men i e t s doen. 
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Het is een verschrikkelijke bezoeking, het verblijf in het water, dat bedekt is met stookolie. Nog 
brandt het niet, doch ieder ogenblik verwachten de drenkelingen dit, en uit alle macht wordt 
gepoogd zover mogelijk van het wrak te komen. De stemming onder de mannen is niet slecht. 
Integendeel, ze zijn verheugd het er nog zo af gebracht te hebben. Wat er nu met hen zal 
gebeuren...? Ze weten het niet. Maar dat zal wel blijken. Voorlopig hebben ze hun lijf gered. En 
dat is alles wat ze hebben. 
De zee biedt nog afwisseling te over. Overal hangen rookgordijnen, kanonvuur dondert over het 
water, en ergens in de verte brandt een groot schip. 
Even later breekt een divisie Japanse jagers uit een nevelgordijn te voorschijn. De drijvende 
zeelui zien haar van heel nabij. Ze zien de grote oorlogsvlaggen met de Rijzende Zon van de 
masten waaien. De divisie schiet uit al haar batterijen, om dan snel te verdwijnen. 
Het wordt stil rondom de mannen van de Kortenaer. Er zijn heel wat drenkelingen die water en 
stookolie naar binnen hebben gekregen en het benauwd krijgen. Ze zijn er ellendig aan toe en 
vrezen het niet lang vol te houden. Ze zijn ook heel moe. 

Op de korte golfslag van de Javazee drijft een plukje mensen rond. Het wordt avond. Een van 
hen sterft. 
Het wordt donkerder en donkerder, en de nacht legt zich over de vlotten. De stemming wordt 
gedrukt. Men wil wel weer een kiel onder zich voelen. En men zou wel eens willen weten: wat is 
er van de vloot geworden en wat van Doorman? 
Het wordt steeds later. Dan... zien ze het goed...? of is het een fata morgana... een bedriegelijk 
visioen...? Zijn dat geen schepen? Wat nadert daar in razende snelheid...? 

Het zijn schepen, varend in kiellinie. En het zijn 
Hollandse schepen, de eigen kruisers. 
Een fantastisch beeld voor de mannen van de 
Kortenaer, een beeld dat ze hun leven lang niet 
meer zullen kunnen vergeten: de vloot van Karel 
Doorman onder een bijna volle maan in de 
tropennacht. 
 
De mannen van de Kortenaer roepen, maar hun 
stemmen worden niet gehoord. Ze brullen en 
schreeuwen om de aandacht te trekken. Ze 
móeten toch gehoord worden! Hun eigen 
schepen... de eigen vloot...! Rakelings vaart de 
vloot langs de vlotten heen, die deinen in de boeg- 
en hekgolven. Sommige worden om en om 
gesmeten. 
 
Daar gaan ze... koers Noord, récht op den vijand 
af, uiterst vermogen lopend. Maar ze zijn gezien, 
de drenkelingen. En de mannen van de Striking 
Force laten hun maats niet in zee verdrinken. Van 
het achterschip van de De Ruyter wordt een 
reddingslicht uitgeworpen, een dansende vlam op 
een bewogen zee. Het licht geeft de plaats aan 
waar de mannen drijven, en later in de nacht wijst 
het de Encounter de weg om hen te vinden. 

 
Hij neemt hen op, en brengt hen in Soerabaia aan wal. 
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Karel Doorman wijkt niet van de commandotoren van het vlaggeschip, en hij doet zijn uiterste 
best een overzicht te verkrijgen van de stand van zaken. Maar het is vrijwel ondoenlijk in de chaos 
van nevel, bellenbanen, smook en waterzuilen. En er wordt nog steeds op de schepen van de 
Striking Force gevuurd, hoewel de tegenstander onzichtbaar is. 
Hij geeft per ultra kortegolf opdracht aan de Witte de With om de aftocht van de mishandelde 
Exeter te dekken, omdat hij er van overtuigd is dat het schip het alleen niet zal halen. 
Ook de Electra vergaat het slecht. Hij stoot op drie Japanse jagers en wist een er van zwaar te 
treffen.  
Dan echter wordt de jager zelf door talrijke treffers geraakt en vindt zijn einde in de golven. 
Een kort vuurgevecht ontstaat tussen de kreupele Exeter, de Jupiter en de Witte de With, als het 
trio in contact komt met een lichte Japanse kruiser en enige jagers. De vijand ruimt echter vrij 
snel het veld en verdwijnt achter een nevelgordijn. 

Doorman verzamelt inmiddels achter de De Ruyter de Perth, de Houston en de Java. Hij laat zijn 
smaldeel hoge vaart lopen, met Oostelijke koers. Als het door een nevelgordijn heen jaagt, 
worden drie Japanse kruisers, waaronder wee van zwaar kaliber, en vijf grote jagers, ontdekt. 
Ook deze vloot vaart in Oostelijke richting. Er ontstaat een vuurgevecht, hetwelk van beide zijden 
weinig resultaat oplevert. Aan de Witte de With wordt opgedragen bij de zwaar-toegetakelde 
Exeter te blijven, en deze zo snel mogelijk naar Soerabaia te begeleiden. Daarna laat hij afdraaien 
op koers West Zuidwest, teneinde de zware Japanse kruisers af te schudden en zijn eigen jagers 
gelegenheid te geven zich bij hem aan te sluiten. Inderdaad kunnen de overgebleven Jupiter en 
Encounter, benevens de vier Amerikaanse torpedobootjagers, zich weer bij de formatie 
aansluiten. Om zes uur gaat de Striking Force dan op Oostelijke koers. 
Om 6.22 uur bereikt een verontrustend bericht den eskadercommandant: de Exeter schijnt binnen 
zichtafstand van den vijand te zijn en dat betekent dat het schip dringend hulp nodig heeft. 
Doorman bedenkt zich niet en hij besluit de aftocht van de Exeter te dekken. 
Hij geeft tevens opdracht aan de Amerikaanse jagers om een torpedo- aanval op de vijandelijke 
vloot uit te voeren. Zelf draait Doorman met de hoofdmacht op tot koers N.W. om de Jappen 
van de terugtrekkende Exeter weg te lokken. 
De Amerikanen hebben zin in de opdracht. Ze jagen recht op den vijand aan en zodra de afstand 
van 18 tot 11 kilometer gereduceerd is, lanceren ze eerst hun stuurboord-torpedo’s en vervolgens 
de bakboord- buizen. Daarna vliegen ze met recordsnelheid zuidwaarts terug, zich dekkend met 
een rookgordijn, om zich weer bij de hoofdmacht aan te sluiten. Ze mogen tevreden zijn, een der 
torpedo’s heeft zo goed doel getroffen dat in de vijandelijke linie een enorme ontploffing is 
waargenomen. Naar alle waarschijnlijkheid is een der Jappen uitgeteld. 

Op de commandotoren staat, dicht bij Karel Doorman, een luitenant ter zee 2e klasse K.M.R. Op 
een gegeven moment brult een stem van een der officieren die naast den eskadercommandant 
staan: „Kijk daar... bellenbaan aan stuurboord...!!!” 
Daar nadert inderdaad een bellenbaan. Op enkele tientallen meters van het vlaggeschip wordt 
de oppervlakte even bewogen door een razendsnel aankomend projectiel. Het is een projectiel, 
dat de dood komt brengen. Over enkele seconden zal het de De Ruyter raken, het pantser 
doorboren en een ontzaglijke vernieling veroorzaken. 
Bliksemsnel is de order „uiterst vermogen”, doorgegeven naar de machinekamer en wild bruist 
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de schroef in het kokende water. Het roer wordt aan boord gelegd om te trachten het naderende 
projectiel te ontwijken. 
De luitenant ter zee 2e kl. K.M.R. ziet in die ogenblikken Karel Doorman, en hij merkt dat de 
emotie van die ogenblikken aan den eskader- commandant voorbijgaat. Rustig, onbewogen, 
volkomen kalm, staat hij op de brug, nauwelijks geïnteresseerd de komst van de torpedo 
wachtend. De torpedo gaat voorbij, op enkele meters afstand. De De Ruyter is gered en het schip 
vaart verder. De mannen voelen de benauwenis van zich afglijden. De luitenant ter zee weet, dat 
de eskadercommandant van de Striking Force geen zenuwen heeft. Als hij het nog niet eerder 
geconstateerd heeft, weet hij het nu. 

Alle uren van die dag blijft Karel Doorman zichzelf. Tijdens de acties, ervoor en erna blijft hij 
uiterlijk volkomen onbewogen. Koel en beheerst geeft hij zijn aanwijzingen. Als men hem iets 
vraagt is hij welwillend, soms zelfs vriendelijk. Toch bewaart hij afstand. 
Tussen de middag- en avondacties verzoekt Doorman overste Lacomblé dat deel van het volk, 
wat maar even gemist kan worden, permissie te geven een luchtje te scheppen op de 
commandotoren. Hiervan wordt graag gebruik gemaakt door de uitgeputte bemanning. 

Als het 6.30 uur is en de vijand geen bewijs van activiteit geeft, wil Doorman weten waar zich de 
landingsvloot van den vijand bevindt. Daar is het om begonnen, maar de verkenningsberichten 
laten op zich wachten. 
Hij is ongeduldig. Hij wil vooruit, hij wil iets doen, maar hij kan niets doen. Hij tast als een blinde 
rond met zijn schepen. 
Opnieuw laat hij een telegram verzenden naar Abda-float: 

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

Er komt geen antwoord en om 7.15 uur besluit Doorman dan weer om de Noord te stomen in de 
hoop de transportvloot tegen het lijf te lopen. Groot is de kans niet, maar je kunt niet weten. 
Het is donker geworden over de Javazee. Doorman ziet geen vijandelijke schepen, maar het is 
zijn tragiek dat de vijand de vloot van hém w e l ziet. Aan de hemel hangen de verkenners van 
den Jap, de ogen van de vloot, en iedere beweging geven zij snel en nauwkeurig door. Hij -wordt 
van beweging tot beweging gevolgd en is nooit alleen. 
Ieder ogenblik ontvlammen in de nachthemel de parachuteflaires, die van de nacht dag maken. 
De donkere hemel wordt melkwit verlicht en de Striking Force wordt door de vliegtuigen gezien 
als een aantal scherp-getekende silhouetten tegen de dofglanzende achtergrond van de zee. 

In de radiohut proberen ze op alle manieren en met alle middelen verbinding te krijgen. Het lukt 
niet, en dat is om wanhopig te worden. Ze weten, dat de eskadercommandant op de brug 
dringend bericht nodig heeft.  
Dat hij zonder die berichten niets kan doen. 
Ze draaien aan de knoppen, terwijl het zweet hen langs het gezicht stroomt. Ze luisteren, intens, 
in grote spanning, doch het levert niets op. Heel de dag is de verbindingsdienst op de De Ruyter 
al zwaar gehinderd doordat de vijand op de frequentie van den Commandant Zeemacht en op 
die van het eskader voortdurend stoort. Verscheidene malen worden eindeloze cijfertelegrammen 
uitgezonden die opgesteld blijken volgens de geallieerde seinmethode, doch die na de letter P 
ophouden ontcijferbaar te zijn*). 

En telkens laat Doorman vragen: „Waar blijven de verkenningsberichten?” De 
verbindingsofficieren kunnen hem niet helpen, voor al het goud van de wereld niet. Ze staan 
machteloos. Soms voelt Karel Doorman het van binnen bij zich gaan gisten. Moet hij zó vechten? 
Zonder vliegtuigen en zonder verkenningsberichten? Koortsachtig werkt zijn brein. Is er dan geen 
middel, geen methode te bedenken? Maar misschien komt er direct een bericht binnen dat alles 
opheldert... 
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Dan realiseert hij zich dat ook een binnenkomend bericht niet geheel afdoende is. Het zal niet de 
eerste maal zijn, dat de Jappen een vals telegram uitzenden. Ze weten genoeg van de code af, 
om met gefingeerde telegrammen de boel in het honderd te sturen. 
Af en toe voelt hij dat de moed hem dreigt te ontzinken. Wat zou hij deze vloot graag ter 
overwinning voeren! Wat zou het hem niet waard zijn om zijn mensen, na alles wat ze de laatste 
weken doorstaan hebben, de genoegdoening te geven van een overwinning. Is daar nog op te 
hopen? 
Hij gelooft het niet meer. Hier is geen hoop meer op een overwinning, tenzij er een mirakel 
gebeurt. En mirakels gebeuren zo zelden in de oorlog. 
Opgeven...? Even flitst het denkbeeld door zijn brein, maar hij vindt de gedachte zo ridicuul, dat 
er even een grimmige lach om zijn mond speelt. Dat nooit. En het stelt hem gerust, dat de geest 
bij zijn mannen hier en op de andere schepen niet anders is. 
En wat zei Coen ook weer...? Hij herinnert zich de zin: „Siet en considereert toch wat een goede 
couragie vermach”. 

Er wordt nu gekoerst op de ingang van het Westervaarwater. De alarmtoestand blijft 
gehandhaafd, hoewel er 
geen vijand te zien is. Doorman verwacht echter torpedo-aanvallen. Hij ruikt onderzeeërs. 
Om negen uur komt er eindelijk, eindelijk een bericht door over een vijandelijke landing tussen 
Kragan en Lasem. 

Terstond wijzigt de eskadercommandant de koers van zijn kleine vloot: Westwaarts. Opnieuw 
gaat het er op los, en de alarmtoestand op de schepen blijft gehandhaafd. Op de De Ruyter wordt 
toestemming gegeven, dat van iedere post een der manschappen om de beurt naar het 
benedenschip mag gaan om een boterham te eten. Ze zijn er hard aan toe. Voor thee, koffie en 
belegsel is geen tijd meer. 
Een half uur daarna duiken de Japanse kruisers weer op, bevreesd voor het convooi, nu de 
Striking Force nadert. Even later ontstaat opnieuw een artilleriegevecht met 4 kruisers op een 
afstand van 8000 meter. De Jappen schieten verscheidene bundels torpedo’s af op de Striking 
Force en aan boord ziet het volk ze voorbijflitsen zonder echter te raken. Er worden door het 
geschut geen treffers geboekt, noch van Japanse noch van geallieerde zijde. 
Het is een heldere nacht. Vervloekt helder, denkt Doorman. Zelfs de weergoden zijn tegen hem. 
Er is geen regen, er zijn geen wolken, er komt geen storm opzetten. 
Somber staart hij voor zich uit. 
Hij realiseert zich glashelder op dat ogenblik, dat er geen enkele kans voor hem is overgebleven 
om den vijand te verrassen. 
En hij weet wat dit voor zijn mannen en zijn schepen betekent. 

 

Een bijna volle maan hangt aan de tropenhemel, waaronder de Striking Force voortjaagt. Op 
zoek naar de landingsvloot, die vernietigd moet worden, opdat Java gespaard blijft voor een 

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

De schepen rennen door het donkere water. Een spookvloot, met gedoofde lichten. De machines 
gonzen, en de maan maakt van de schuimende boeggolven zilver-doorlichte sluiers. 
Doorman krijgt bericht dat de olievoorraad van de Amerikaanse jagers lelijk begint te minderen 
en hij weet dat er niets anders opzit dan hen terug té zenden naar hun basis: Soerabaia. 
Trouwens, ze bezitten geen enkele torpedo meer na hun laatste aanval op den vijand, en dus 
heeft het weinig zin hen vast te houden voor de komende actie. Toch voelt Karel Doorman zich 
weer eenzamer en verlatener als de Amerikanen de weg naar Soerabaia inslaan. 
Er is te weinig voor hem overgebleven om aan te vallen; zijn vlaggeschip De Ruyter, de Perth, de 
Houston en de Java. En de linie wordt gevolgd door de Britse jager Jupiter. De Encounter is het 
verband kwijtgeraakt. 
De Jupiter is onder de Java-wal, achter de kruisers stomende en gemakkelijk voor hen zichtbaar, 
door een torpedo getroffen. 

Opnieuw een slag voor Doorman, opnieuw een schip verloren, dat niet gemist kon worden. Het 
wordt hachelijk voort te gaan met zo weinig schepen. Maar zijn orders laten aan duidelijkheid 
niets te wensen over, en hij zoekt verder naar de Japanse landingsvloot. „Met inzet van alles”, 
maar „alles” is nu wel heel weinig. 
Vliegtuigen ronken boven hem en hij wenst dat het Nederlandse jagers zijn. Om 10.30 uur seint 
de Encounter dat zijn olie begint op te raken, en ook dit schip wordt naar Soerabaia 
teruggezonden.  

Het krijgt tevens opdracht de drenkelingen van de Kortenaer, die zojuist gepasseerd zijn, op te 
pikken en aan land te brengen. 

Nadat nog een bellenbaan ontweken is, die opnieuw bewijst dat ze gevolgd worden door Japanse 
onderzeeërs, ontvangt Doorman achtereenvolgens 3 telegrammen van den Commandant 
Zeemacht. Het eerste deelt hem mee dat het vorige telegram over het landingsbericht onjuist 
was, en gecanceld wordt; dit bericht was nl. ook door de radiodienst van den Commandant 
Zeemacht ontvangen. Het tweede bericht dat het vijandelijk convooi Noordelijk van Bawean 
gesignaleerd is, en bestaat uit een groot aantal schepen, benevens een oorlogsvloot. En het 
laatste telegram voegt er aan toe, dat ten Noorden van Bawean twee slagschepen en drie kruisers 
verkend zijn. 

Dat betekent dat de vijand zich westelijk van de Striking Force bevindt. Het betekent ook, dat men 
weg kan. Er is een mogelijkheid tot wijken, doch Doorman herinnert zich opnieuw de opdracht: 
„Met inzet van alles.” 
Nauwelijks heeft hij het telegram gelezen, of hij laat de koers veranderen en opstomen in de 
richting van Bawean. Daar is de vloot, dus daar zal hij aanvallen. 
Er wordt kruissnelheid aangezet tot 25 mijl en volgens schema gezigzagd. Opnieuw nadert een 
bellenbaan de De Ruyter en opnieuw wordt hij ontweken. Het is een narrow escape. Het volk op 
de De Ruyter vindt dat het er op gaat lijken of ze toch een beetje geluk hebben. Misschien zal het 
zo blijven, denken de optimisten. Wie weet, zien ze de wal morgen terug. 
De torpedo is ontweken door scherp naar bakboord af te draaien, en mede dank zij het scherp 
reageren van de machinekamer. Ook Doorman vindt dat ze geluk hebben. 
Enkele minuten later ontdekt men op de commandotoren van de De Ruyter aan bakboord een 
vijandelijk schip. Door de afstandmeters der geschuttorens is het nog niet te verkennen, maar er 
valt niet aan te twijfelen. 
De vijand opent het vuur, doch verdwijnt even later weer uit zicht. Doorman heeft het in deze 
ogenblikken moeilijk. Hij wordt op talloze manieren zwaar gehandicapt in zijn bewegingen. De 
automatische telefoon is door de gebeurtenissen in de middag-actie uitgevallen, en dat betekent 
dat een der zenuwknopen van het schip niet meer reageert. De vuurleiding is beschadigd, zodat 
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er weinig controle meer op het vuren is. En er is practisch geen ventilatie meer in de De Ruyter, 
zodat er onder het pantserdek een moordende temperatuur heerst. Steeds opnieuw vallen 
mensen flauw en moeten naar boven gedragen worden. Om 10.45 uur verschijnt dan, 
onheilspellend als het naderend noodlot, de vijandelijke Japanse vloot. De silhouetten van 
verscheidene oorlogsschepen duiken op. De vloten varen elkaar tegemoet, en Karel Doorman 
weet dat het spannen zal. Het is alleen zo jammer dat hij zo hopeloos weinig te verliezen heeft. 
Hij laat een telegram uitseinen aan den Commandant Zeemacht. Het wordt een der laatste die 
hij opgeeft. Het luidt: 

 

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

 

Mogamis zijn kruisers van 8500 ton, beschikkend over geschut van 20 centimeter. Dan ontbrandt 
de strijd met den vijand, die aan bakboordzijde voorbij jaagt. Salvo na salvo wordt afgegeven en 
de granaten vliegen over de schepen van de Striking Force. Ze vallen ver vóór en ver achter de 
schepen in zee, doch sommigen naderen angstwekkend dicht. 
Het wordt een zwaar gevecht, waarin Doorman verscheidene treffers bij de Jappen kan 
vaststellen. Het doet hem goed dat het vuur, ondanks het moeilijke richten, zo goed ligt. Het zijn 
toch voortreffelijke kerels, zijn kanonniers! De De Ruyter zelf krijgt ook zijn deel. Een 20 cm 
granaat treft het achterschip, zonder echter belangrijke delen te raken. De kruiser vaart door en 
blijft hevig vuren. 
Dan verliezen de partijen het contact, en opnieuw daalt de stilte over de Javazee. Een vreemde, 
onheilspellende stilte na het ontzaglijk gedonder van het geschut. Een stilte, die haast tastbaar 
de aanwezigheid van het noodlot aanduidt. 
Sommige matrozen staren in de verte. Ze zien wonderlijke dingen in het water. Onder de horizon 
en dichterbij drijven vreemdsoortige groenachtige lichten op de oppervlakte. Ze doen denken aan 
het licht van zwakke gloeilampen. 
De mannen vragen elkaar wat het kan zijn. Ook Karel Doorman, steeds op de brug, ziet ze. Hij 
weet dat het geen St. Elmsvuur is en ook dat het niets te maken heeft met de restanten van 
parachute- fakkels. Maar wat dan? Hij ziet ze liggen in een lijn, loodrecht op de koers. 
Ergens op de De Ruyter vraagt een luitenant ter zee aan zijn Britsen collega Jackson, of hij weet 
wat dit voor lichten zijn. Neen, Jackson weet ook niet wat die „floating candles” betekenen, maar 
hij vindt ze „most uncanny”. 

Het is nu even over 11 uur. Een zeldzaam mooie avond voor deze tijd van het jaar. De zee is 
bijna vlak, en de maan zeilt plechtig langs de hemelkoepel. Het water bruist onder de rondjagende 
schroef van de voortijlende De Ruyter, en het schip vibreert licht. 
Karel Doorman staat gebogen op zijn oude plaats in de commando- toren. Hij heeft zijn helm 
afgezet, omdat die hem te warm wordt. Af en toe trekt hij met zijn vingers aan zijn neus. Hij denkt 
diep na. 
Hij rekent na waar en wanneer de volgende aanval kan plaats hebben. Hij laat zich inlichten over 
enkele dienstonderdelen, die hem verschaft worden door overste Lacomblé. Het gezicht van zijn 
Chef Staf, overste De Gelder, staat ernstig, evenals dat van zijn adjudant, luitenant ter zee Van 
Tuyll van Serooskerken. Het is stil en eenzaam op de zee. Veel te stil en veel te eenzaam, denkt 
Karel Doorman. Hij vertrouwt het niet. Hij proeft gevaar. Er moet direct iets gebeuren... maar 
wat... en waar...? 

Plotseling wijkt de duisternis rondom hen. Ineens is het klaar dag. Zó klaar, dat het is alsof er 
door een onzichtbare hand duizend electrische lampen boven de De Ruyter zijn ontstoken. 
Doorman weet, dat het niets bijzonders is. Niets anders dan een uitgeworpen lichtfakkel, zoals er 
reeds zoveel boven hen uitgeworpen zijn in de laatste weken. Het licht siddert en beeft. 
Ontzaglijke schaduwen wentelen en wieken door het licht heen. Langzaam drijft de fakkel naar 
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beneden, heel langzaam en rustig. Nog even en zij zal geheel uitgedoofd zijn, en de nacht zal 
zich weer als een veilige mantel hullen om de voortjagende schepen van de Striking Force. 
Het wordt nacht. Even is het volmaakt donker. De ogen van de mannen op de brug van de De 
Ruyter moeten er aan wennen. Het was ook zulk een schel, verblindend licht, dat van die fakkel. 
Drie seconden later hoort schout-bij-nacht Doorman een ontzaglijke ontploffing. Het is niet zijn 
schip, maar hij weet direct dat het de Java is. 
Het is de Java. 
Ogenblikkelijk laat Doorman het schip radiografisch oproepen, maar de mannen in de radiohut 
krijgen geen antwoord. 
Hr. Ms. Java antwoordt niet meer. 
Het schip is uitgestreden en gaat ten onder. 

Schout-bij-nacht Karel Doorman bijt zich op zijn lippen. Diepe rimpels graven zich in zijn harde 
kop. En het hamert in zijn brein: De Java verloren... de Java verloren... de Java verloren... 

Maar hij moet vóórt. Er moet gehandeld worden. Met inzet van alles. Het leven gaat voort, ook al 
is de dood nabij. Hij laat een telegram uitzenden aan den Commandant Zeemacht in Bandoeng. 
Een telegram, in al zijn kortheid en sobere beslotenheid een beeld gevend van de bittere tragiek 
van het ogenblik. 
Door de ethergolven boven de Javazee wordt dat telegram gezonden. Het is een vreemd, treurig 
telegram. Het treurigste van de gehele dag. Het vertolkt de eenzaamheid van Karel Doorman op 
dat ogenblik van uiterste verlatenheid. 

Het luidt:  

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

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

„Java” getorpedeerd en gezonken.’’ 

Waarschijnlijk is de torpedo afkomstig van een der zware kruisers, die in de buurt zijn, hoewel dit 
niet met zekerheid is vast te stellen. Kort erop wordt er echter weer gevuurd op de De Ruyter, 
doch treffers worden niet gemaakt. Dan trekt zich de Japanse vloot terug, vermoedelijk uit angst 
getroffen te worden door de torpedo's der eigen onderzeeërs, die opereren. 
Doorman staat machteloos. Hij wil den vijand achtervolgen, omdat dit zijn taak is, maar hij kan 
niet achtervolgen. De De Ruyter wil niet meer zoals zijn commandant wil. Hij is zwaar gehandicapt 
in zijn snelheid, en zoals een stoker kankert: „De schuit moet nou ook z’n lamme poot nog 
meeslepen”. 
Opnieuw daalt de stilte over de Javazee. Opnieuw een lugubere, spookachtige stilte. Opnieuw 
gevuld met de aanwezigheid van onheil en naderend noodlot. Het vlaggeschip vaart 28 mijl, koers 
Noord. 
Het volk is „gaar”, en het heeft de hoop zo langzamerhand opgegeven nog thuis te varen. Aan 
aftrap wordt al niet meer gedacht. Er is alleen maar spanning. Spanning, die zich een uitweg wil 
zoeken. Iedereen weet dat ergens achterheen wordt gezeten. In de seinhut informeren ze op de 
commandotoren en horen dat een vijandelijke kruiser zich van zijn vloot heeft afgescheiden en in 
Zuidoostelijke richting vaart. De tijd is 10 minuten over elf. Op de instrumenttafel ligt een 
koptelefoon. Een seiner luistert nerveus naar het gemurmel in het ding. Hij vraagt zich af, waarom 
hij het niet eens zal opzetten. Hij verstaat stemmen van de brug als hij het aan zijn oor heeft. 
Vreemde, onbegrijpelijke dingen. Maar dan: „nevelapparaat In werking stellen”. Het antwoord 
komt ook: „Niemand op post bij nevelapparaat”. Waar is de sergeant?” „Hoogstwaarschijnlijk 
getroffen, nevelapparaaat onklaar door voltreffer”. Daarna volgt er iets over mierenzuur. 
„Mierenzuur overboord”. En „machinist rookgordijn leggen”. 
Het is dan precies 10 minuten voor half 12. 
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Op dek is het weer helder daglicht. Opnieuw is een lichtfakkel ontstoken boven de De Ruyter, 
opnieuw baden de zee en het schip in helder daglicht. Het vlaggeschip rent verder, zigzaggend 
en er wordt overal scherp uitgekeken. Zwaar is de sfeer van naderend noodlot. 
Dan dooft de parachute, en het wordt nacht over de De Ruyter en de Javazee. 

Karel Doorman is tot het uiterste gespannen. Er is iets dat hem zegt dat een catastrophe nadert. 
Hij staart scherp voor zich uit, en probeert de duisternis met zijn ogen te doorboren. Er wordt 
weinig gesproken op de commandotoren. Doorman ziet den Chef Seinbrug, korporaal- telegrafist 
Van Esveld van bakboord naar stuurboord lopen, om op alle punten van de brug zo nauwkeurig 
mogelijk controle uit te oefenen. Dan blijft de man even staan. De schout-bij-nacht ziet dat de 
korporaal een moment verstijft. En hij ziet hem zich oprichten en naar de spreekbuis rennen die 
de seinbrug met de commandotoren verbindt, en hoort hem schreeuwen, met schor-overslaande 
stem: „Bellenbaan aan stuurboord, twee streken achterlijker dan dwars!” Doorman buigt zich over 
de toren, wil die bellenbaan zien... 
In de machinekamer staat officier M.S.D. Van Rijsbergen. Hij voelt dat er iets gaat gebeuren 
waaraan niet te ontkomen is. Hij wacht er op. Hij wacht er eigenlijk al de gehele dag op. Als het 
komt zal het hem niet verrassen. 

Plotseling is het alsof het schip even stopt. Van Rijsbergen voelt een schok... een schuivend doffe 
klap... er schokt iets in de De Ruyter... Hij draait zich om naar een stoker en zegt: „Dat is ’m, m’n 
jongen”.   

Op hetzelfde ogenblik richt Karel Doorman zich op uit zijn lichtgebogen houding, en hij kijkt den 
commandant van het vlaggeschip Hr. Ms. kruiser De Ruyter aan. 
Het schip trilt na en maakt licht slagzij over stuurboord. 
 Karel Doorman zegt niets, maar hij weet dat het afgelopen is. Hij zucht diep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De in kiellinie achter de De Ruyter varende Perth ziet ternauwernood kans door hard 
bakboordroer te geven en te stoppen vrij te komen van het getorpedeerde vlaggeschip. Met 
ontzetting heeft men aan boord van de Australische kruiser gezien wat er gebeurd is, en hij tracht 
uiterst vermogen lopend van de onheilsplaats weg te komen. Het blijkt dat de torpedo de achterste 
electrische centrale en de achterste pompkamer geraakt heeft. De gevolgen zijn uiterst noodlottig, 
want nauwelijks heeft het projectiel de De Ruyter geraakt of er breekt een laaiende brand uit. Het 
buiten werking zijn van het pompstation betekent, dat er geen pompen meer zijn om de 
uitgebroken brand te blussen en dat er evenmin pompen zullen zijn om het schip recht te houden, 
nu het water de getroffen compartimenten binnenraast. Voorts betekent het buiten dienst zijn van 
de electrische centrales dat de grote lenspompen, die electrisch gedreven worden, evenmin 
gebruikt kunnen worden. Het schip zal vollopen, en er is niets aan te doen. Brandend loopt het 
vol, slagzij makend naar stuurboord. Karel Doorman neemt de situatie op zijn schip op, en hij 
hoort dat de torpedo juist het waterdichte schot tussen tandwielkamer en achterste 
machinekamer geraakt heeft. Een van de brandstoftanks is opengerukt, en de wegstromende 
stookolie explodeert en vat vlam. De druk der ontploffing perst een grote hoeveelheid olie naar 
boven, die als een brandende fontein het vuur wegsproeit over het luchtafweerdek. Ook dat staat 
direct in lichter laaie. De hel wordt ontketend op Hr. Ms. kruiser De Ruyter. Het schip ligt stil. In 
de machinekamer staren de mannen elkaar aan. Even weten ze niet wat er nu gebeuren moet. 
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Alle manometers zien ze tegelijk terugvallen op 0. In één seconde. Het licht valt uit, en de 
noodverlichting wordt aangestoken. Kleine, mistroostige acculampjes. Er heerst een onwerkelijke 
stilte. De machine, die uur na uur, anderhalve dag lang, haar lied gezoemd heeft, loopt uit. Ieder 
ding dat draait, wentelt, snort en beweegt komt tot rust. Alles draait uit, stopt. Alle geluiden 
beginnen op te houden. Het schip sterft. Een paar stokers kijken den officier M.S.D. Van 
Rijsbergen aan en zeggen: „Wat nu, mijnheer?” „’t Is afgelopen, jongens”, antwoordt mijnheer 
Van Rijsbergen. Het zwarte koor steekt een cigaret op. Wat moet het anders doen? Aan dek 
aanschouwt Karel Doorman een beeld dat hem ontroert; hij ziet mannen over boord springen. 
Brandende mannen, levende fakkels. Ze zijn doordrenkt van brandende stookolie 
bovengekomen, en radeloos springen ze in het donkere water van de Javazee. Ze hebben geen 
kans en verdrinken op slag. De moderne zeeoorlog. De hel. Op dek bij de batterijen ligt veel 
munitie. Een deel ervan begint vlam te vatten en granaten exploderen met harde knallen. Even 
later vliegt een gehele kist munitie in de lucht, met een oorverdovend lawaai. Tegelijk ontbrandt 
de luchtspoormunitie, en het is een fantastisch schouwspel de rode, witte, groene en blauwe 
munitie de lucht te zien ingaan. De order: „Schip verlaten”, is reeds gegeven door overste 
Lacomblé. Op de commandobrug staat de eskader-commandant.  

 
De rug gebogen. Niets ontgaat hem. 
Hij is niet meer ontroerd. Dit alles moet 
zo zijn. Het moest komen. Ze hadden 
ook geen kans. Maar het gaat hem aan 
zijn hart dat dit mooie schip... Hij ziet 
de mannen in zee. Hij ziet ze rennen 
over de dekken. Hij hoort de 
ontploffingen. Overste Lacomblé staat 
doodsbleek naast hem en spreekt tot 
hem. Hij hoort de woorden van heel ver 
en antwoordt er niet op. Officier M.S.D. 
Van Rijsbergen spreekt met den chef 
machinekamer, overste Steernberg. 
Hij vraagt hem wat er nog te doen valt. 
„Hier is niets meer voor ons te doen”, 
antwoordt Steernberg. „Zullen we dan 
maar naar boven gaan?” vraagt Van 
Rijsbergen. „Ja, laten we dat maar 
doen”. Het volk is al naar boven, en 
Van Rijsbergen is de laatste. Als hij 
halverwege de stalen trap is gaat hij 
nog even terug. Hij is iets vergeten: zijn 
blikje Lucky Strike. Wat is officier Van 
Rijsbergen    zonder cigaretten op 
een ten ondergaand schip? Hij ziet het 
niet... maar als hij zoekt, merkt hij dat 
het door de schok van de torpedo van 
de ijzeren rand is gevallen. De 
cigaretten liggen verspreid op de 
grond, en hij raapt snel een handjevol 
op. Dan gaat hij naar boven en steekt 
een Lucky Strike op. Hij ziet om zich 
heen.  

 
Op de dekken mensen die bezig zijn over boord te gaan. Er liggen al heel wat vlotten naast de 
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De Ruyter. Op het dek lopen ook schout-bij-nacht Doorman, met de oversten Lacomblé en De 
Gelder. Ze zien er alle drie ernstig uit en spreken ergens over, dat hij niet verstaan kan. Het schip 
maakt steeds meer slagzij, merkt Van Rijsbergen. Een matroos gaat voorbij den schout-bij-nacht 
en wil overboord. Ineens grijpt Doorman hem in zijn schouder en zegt met een droge stem: „Zeg 
vent, waarom heb je, voor de donder, geen zwemvest aan, wil je met alle geweld verdrinken?” 
Dan loopt hij verder en gaat de commandotoren op. De beide oversten volgen hem. Van 
Rijsbergen kijkt naar de sloepen. Hij weet dat die electrisch met een laadboom te water gelaten 
moeten worden, en hij weet ook dat er geen stroom meer is. Toch worden de sloepen losgemaakt, 
in de hoop dat ze, bij het wegzinken van het schip, loskomen en zullen opdrijven. Van Rijsbergen 
ziet nog meer. Daar staat, boven op de gevechtstoren, de luitenant ter zee Storm van ’s-
Gravensande. Hij heeft zijn filmtoestel bij zich en staat als een razende te draaien. Het is een 
zonderling gezicht, en Van Rijsbergen vraagt zich af of deze film ooit vertoond zal worden. Hij wil 
naar het achterschip, doch dat staat al in brand. Hij loopt dan tussen de persende mannen door 
in de hoop een glimp op te vangen van den chef der herstellingsbrigade. Misschien is er nog iets 
te doen aan de die middag uitgevallen voor-centrale. Wie weet of daar niet wat mee te dokteren 
valt... maar hij ziet den chef niet, en het is erg donker. Daarna loopt hij naar het opperdek, waar 
niemand meer is en dat is geen wonder, want de De Ruyter gaat steeds meer slagzij maken. De 
zee rondom de kruiser is bedekt met vlotten en vlotjes. Daarop, daarbij en daaronder krioelt het 
van het volk dat overboord gegaan is. Het water is heftig bewogen rondom het brandende schip. 
Van Rijsbergen merkt, dat er niet veel meer te doen valt. Officieren, onderofficieren en 
manschappen zijn reeds overboord, en hij vindt dat het ook zijn tijd begint te worden. Zijn oog 
dwaalt over het schip dat hij zo lang heeft helpen voortstuwen. Daar staan op de commandotoren 
schout-bij-nacht Doorman en overste Lacomblé. „Lakkie” heeft weer eens pech gehad, denkt Van 
Rijsbergen en het spijt hem uit de grond van zijn hart, dat dezen meest geschikten commandant 
waarmee hij ooit gevaren heeft dit lot beschoren is. Maar hij was dan ook een geboren pechvogel, 
„Lakkie”. Overste Steerenberg gaat het schip verlaten. Hij staat aan de railing en de bootsman, 
die het afdalen op de vlotjes een beetje regelt, zegt, als moet overste Steerenberg in een 
statiekoets stappen die hem naar een trouwpartij leidt: „Overste, U ken instappen, Uwes vlotje 
legt klaar”. De overste grijpt een lijntje en gaat naar beneden.  
 
Van Rijsbergen zoekt een zwemvest. Die zijn er genoeg bij de gevechtstoren. Door de brand kan 
weliswaar een deel niet bereikt worden, doch gelukkig het kleinste deel. Uit de nacht jagen twee 
schimmen aan. Van Rijsbergen herkent de silhouetten: het zijn de Houston en de Perth die 
bijdraaien en willen assisteren. Maar Doorman vindt het blijkbaar beter dat ze zich zo snel 
mogelijk verwijderen, en met een handlamp laat hij de schepen seinen dat ze terstond moeten 
opstomen naar Tandjong Priok. Daarop verdwijnen ze in de nacht, even snel als ze gekomen 
zijn. Van Rijsbergen slaat een blik naar beneden: daar onder de De Ruyter wankelen vlotten, 
andere slaan om, té bevolkt als ze zijn. Drenkelingen zwemmen in panische angst zo snel 
mogelijk van het schip weg, niet anders verwachtend dan dat elk ogenblik de 15 cm munitie in de 
bergplaatsen tot ontploffing zal komen in het brandende schip. Hij loopt verder het dek over. In 
deze duisternis moet hij goed uitkijken niet te struikelen over de duizenden lege hulzen die 
verspreid liggen. Het dek is er mee bezaaid. Van de navigatiebrug zijn ze nog doende met het 
neerlaten van vlotten, die aan de hoge zijde te water gaan. Ze zijn direct bezet met volk. Het is 
jammer, vindt Van Rijsbergen, dat geen enkele motorsloep gestreken kan worden van het 
sloependek. Alleen de bakboordsloep (B II), omdat ze hangt in gewone davits, die niet electrisch 
bediend worden. Ze is gestreken in persoonlijke opdracht van Doorman, om de gewonden 
gelegenheid te geven het schip te verlaten. Het wordt heel stil op de De Ruyter. De 
achterkabel van de sloep begint al te schroeien door de geweldige hitte van de 
brand. Links en rechts ontploffen nog steeds bij het afweerdek 
de 40 mm granaten, en bij het strijken der sloep vliegt een 
gehele 40 mm batterij de lucht in. Dan is de sloep te 
water, en tegelijk is ze al weer overbemand ook. Ze is 
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bestemd voor 50 man, doch er kruipen er maar liefst 70 in. Van Rijsbergen ziet mensen vechten 
tegen stookolie die op ’t water drijft, en hij vindt het maar weinig aanlokkelijk om er in te duiken. 
Hij heeft helaas geen keus, en het is de hoogste tijd voor hem. Hij staat aan de hoge kant en 
besluit te gaan. Nog eenmaal laat hij zijn blik over het schip gaan, kijkt nog eenmaal naar schout-
bij-nacht Doorman en overste Lacomblé, die rustig op de commandotoren ijsberen, en dan laat 
hij zich snel naar beneden zakken langs een touwladdertje. Een paar mannen grijpen hem beet 
en duwen hem in een vlotje. Het is een licht, wankel ding. Zeskantig, met zijkanten van kurk. Aan 
een eronder gespannen netwerk hangt een bodempje van latjes. Hij gaat er in staan en zakt tot 
zijn borst in het water. Het is lauwig en het stinkt smerig naar stookolie. Het wordt weggeduwd 
van het schip. Van Rijsbergen zwalkt de nachtzee op, en hij gaat zijn grote avontuur tegemoet. 
Laaiend ligt het vlaggeschip van de Striking Force voor hem. De vlammen loeien omhoog en het 
is een indrukwekkend gezicht. Hij kan er z’n ogen maar niet van afhouden. Het vlotje wordt 
weggepagaaid met de twee paddels die er in liggen. Van Rijsbergen weet dan dat er zich nog 
twee mannen op den commandotoren bevinden. Karel Doorman, de eskader-commandant en 
„Lakkie”. Wat zal er van die twee worden? Misschien komen ze ook wel van boord af, denkt hij. 
Hij hoopt het maar.  
 
Karel Doorman ziet het laatste vlotje verdwijnen, en hoort het geluid van de stemmen der mannen 
verstommen. Het wordt stiller en stiller, en eindelijk is er alleen nog het geluid van het vuur, dat 
loeiend voort vreet over de dekken. Een enkele maal explodeert nog een granaat. Hij luistert naar 
het loeien van het vuur, dat meter na meter bezit neemt van het zinkende schip. De slagzij neemt 
hand over band toe en Doorman vraagt zich af hoe lang het nog zal duren eer de golven zich er 
over zullen sluiten. Maar zover is het nog niet. Het kan nog wel een paar uur duren. En dat is 
lang, zelfs onder deze omstandigheden. Hij staat gebogen op de gevechtstoren, en kijkt over de 
donkere Javazee. De maan drijft langs de hemel en zal straks onder gaan. Er zijn veel sterren. 
Nooit heeft hij gezien dat er zóveel sterren aan de hemel staan. Hij denkt nauwelijks meer aan 
den vijand, nu de strijd uitgestreden is. En er is ook geen vijand meer. Geen bellenbanen, geen 
lichtparachutes, geen gedonder van geschut, geen gezoem van vliegtuigen. Het lijkt wel 
Zondagavond, op de ree van Nieuwediep, in volle vredestijd. Hij staat gebogen en tuurt wijd weg 
in de nacht. Het is alsof Karel Doorman daar iets ziet aankomen, maar de eenzaamheid wordt 
niet verstoord. Hij is alleen met zijn stervend schip, waarvan de vlammen naar de hemel lekken. 
Nee, niet helemaal alleen. Hij kijkt naast zich en daar staat zijn commandant overste Lacomblé. 
Ook die is diep in gedachten verzonken en zwijgt. Wat valt er ook nog te zeggen, in deze uren? 
Hij zou naar zijn kajuit willen gaan en de dingen zien waaraan hij zich toch gehecht heeft, in al 
die maanden dat hij voer op de De Ruyter.  
 
Maar hij kan niet naar zijn kajuit, want die staat in vuur en vlam, met alles er omheen. Hij hechtte 
niet aan heel veel dingen, maar nu merkt hij dat ze hem toch iets zeggen. Hij ziet in gedachten 
de portretten van zijn kinderen. De kinderen uit het eerste huwelijk en Theo. Theo...! Jammer dat 
hij den jongen niet meer zal zien. Wat moet er van hem worden in Soerabaia? Maar daar zal Isa 
wel voor zorgen. Ze is doortastend genoeg en zal wel een weg vinden om uit de chaos, die nu 
komt, te geraken. Hij heeft haar op het hart gedrukt in geval van nood iedere gelegenheid aan te 
grijpen uit Indië weg te gaan als de Jappen komen. Hij denkt aan elk van zijn kinderen en hij 
beseft dat hij aan elk van hen gehecht is. Vreemd, dat hij dit nu alles zo duidelijk voelt. Hij steekt 
een Philip Morris op, zuigt de rook naar binnen, en denkt aan zijn boeken. Het zijn er niet veel en 
het is niet erg als ze verbranden daar. Karel Doorman denkt veel. Hij vindt dat die inlandse 
matrozen, die hij zojuist in de olie zag vechten om een plaatsje te krijgen op een vlot, precies 
gelijk zijn aan hem. Er is geen verschil in dit uur tussen een Indonesiër die in de olie om zijn leven 
vecht en de eskader-commandant met zijn gouden distinctieven op het tropen-uniform, die op het 
naderende vuur wacht, dat zijn schip verteert. Ze staan beiden op de drempel die het leven 
scheidt van de dood. Er is één verschil: de Indonesiër heeft een kans ergens aan wal te komen, 
maar Karel Doorman vaart niet meer thuis, net zo min als overste Lacomblé. Hij heeft dit besluit 
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veel eerder genomen. Al weken geleden, toen de eerste acties inzetten. Zijn plaats is op het schip 
als het vaart, als het vecht met den vijand, maar ook als het ten onder gaat. Het zou laf zijn en 
onmannelijk als hij, die eskader-commandant is, dat schip zou verlaten. Nooit zou een Doorman 
dit kunnen doen. En daarbij: als hij dan toch moet sterven is de schoonste dood de zeemansdood.  
 
Welnu, die is zeer nabij. Het loeien van het vuur klinkt dichterbij. Hij ruikt de stank, hij hoort het 
springen van stukken staal, het kreunen van gepijnigd ijzer. En zwaarder wordt de slagzij die Hr. 
Ms. kruiser De Ruyter maakt. Het dek helt bedenkelijk, en hij moet zich vastgrijpen om zich 
staande te houden. Rook slaat over de gevechtstoren van de kruiser, en als hij op zijn horloge 
kijkt, ziet hij dat het schip al langer dan een uur zinkende is. Het zal nu niet zo heel lang meer 
duren. Ieder ogenblik kunnen de munitiebergplaatsen trouwens de lucht ingaan, en dan is het 
einde er onherroepelijk. Hij hoort niets dan het jagen van het vuur, het loeien der vlammen over 
de dekken, het springen van bouten, die met scherpe knallen loslaten. Kreunend en kermend 
trekken delen van het dek krom, rollen zich krullend op en strekken zich weer. Het schip lijdt 
onduldbare pijnen, en soms voelt Karel Doorman die pijn haast lichamelijk. Het was ook zo’n 
goed, trouw schip, dat vlaggeschip van hem. Hij denkt na en hij ziet de dingen vannacht helderder 
dan ooit voor zich. Als op een breed scherm projecteert zich zijn herinnering. Uit een grijze massa 
maken de beelden zich los. Harderwijk... de heerlijke jeugd met Peek. Peek... wat zou er van hem 
worden? Zijn broer, die zijn beste vriend gebleven is, heel dit leven door. Justien... Isa... de 
kinderen... Karei... Joop... Anneke... Theo. En wat zal zijn oude moeder ervan zeggen, als ze ’t 
hoort? Hij denkt over z’n carrière. Hij heeft niet te klagen gehad. De prach¬tige jaren op 
Soesterberg en de Kooi. Zijn tochten naar het blauwe hemeldak, zijn roekeloze stunts... ai... wat 
was het leven mooi! Ja, hij heeft een mooi leven gehad. Hij heeft gekregen wat hij hebben wilde, 
en hij is geëindigd als eskader-commandant. Zo had hij het uitgestippeld en zo is het uitgekomen 
ook. Maar dit wordt zijn einde. Hier is geen terug meer mogelijk en al was het mogelijk, hij zou 
niet terug willen. Als een schip ondergaat verlaat de commandant dat schip niet. Wat zullen ze er 
van zeggen? In Bandoeng, in Soerabaia, in Holland? Holland... zijn land, dat hij nog zo graag 
éénmaal gezien zou hebben. Holland, zo groot en zo klein tegelijk. Holland, gierig en royaal. 
Gierig met het geven van schepen. En nu de vloot ten onder is gegaan zal het waarschijnlijk nóg 
erger worden. 
Of zouden de ogen daar opengaan? Misschien, misschien; Holland! Hoe zou het oordeel over 
hem worden, als straks bekend wordt dat de vloot vernietigd is, zonder de landing belet te hebben. 
Zal men het niet zonde vinden van de dure schepen en zal men hem niet verwijten dat hij 
nodeloos zoveel mensen en zoveel duur materieel in gevaar gebracht heeft... ? Hij zou de eerste 
niet zijn om daarvoor door de Heren Staten ernstig onderhouden te worden. Het vuur loeit heviger. 
De hitte dringt door tot op de commandotoren  waar Karel Doorman en overste Lacomblé staan. 
Het zal niet lang meer duren. Het einde is zeer nabij. Opnieuw verschijnen de kinderen op het 
beeldvlak van z’n herinnering: Anneke, Joop, Karel en Theo.  
Kon hij ze alle vier nog ééns zien! Hij steekt een cigaret op. Inhaleert diep de rook, en overziet de 
zee rond de De Ruyter. Géén schip, géén vliegtuig. Niets. Volstrekt niets. Het is alsof alle schepen 
van alle landen ineens verzonken zijn, om het vlaggeschip van wat eens de Striking Force was 
in volle eenzaamheid te laten ondergaan. Maar het is beter zó, denkt Karel Doorman. Hij is op 
getuigen niet gesteld. Hij kijkt omhoog. Daar wappert zijn vlag. De vlag met de twee witte sterren. 
Hij weet nog dat hij trots was toen ze voor het eerst voor hem gehesen werd.  
Het was een der weinige keren dat hij zich trots voelde. Het was het bewijs, dat hij doelbewust 
zijn ideaal bereikt had De vlag golft licht in de zoele nachtwind, die over de Javazee waait.  
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Hij voelt dat het schip snel begint te zinken, en als hij op zijn horloge kijkt beseft 
hij dat het al 2 uur geleden is dat het getroffen werd. Het zinkt... water spoelt 
over het dek. Het sist en kookt in het laaiende vuur, dat nu bijna het gehele 
schip bedekt. Alleen het bovenste gedeelte van de hoge gevechtstoren heeft 
het nog niet bereikt. Meer water spoelt over het dek. In golven slaat het er 
over, en het schip zakt weg. Dieper en dieper. Karel Doorman geeft zijn 
commandant een hand. Ze zien elkaar aan en zwijgen. Er behoeft volstrekt 
niets meer gezegd te worden tussen deze twee Nederlandse officieren die 

samen met inzet van alles hun plicht gedaan hebben, en samen ten onder 
zullen gaan met hun schip.  

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

dodelijk gewond dier zich nog eenmaal tracht op te richten. En nóg 
eens en nóg eens vaart die siddering door het brandend karkas 

van de De Ruyter. Dan zinkt het schuin in de golven weg. En het 
neemt met zich mee twee mannen van de Koninklijke Marine, die faalden in de 

opzet den vijand te vernietigen doch die de eer van het land, in welks dienst zij 
waren, hoog hielden zoals de dapperste marinemannen van dat land door alle tijden 

been de traditie van dapperheid en eer hooggehouden hebben.      
De Javazee sloot zich boven het vuur van Hr. Ms. kruiser De Ruyter. Zij bluste in 

moederlijke barmhartigheid de vlammen die nog éénmaal hoog oplaaiden boven de donkere 
wateren om zich dan voorgoed te spreiden over het schip, dat dodelijk vermoeid eindelijk rust 
ging krijgen in het rijk der eeuwige stilte. Een nachtvogel vloog over de draaikolk, krijste eenmaal 
luid, om dan zwoegend naar hel nabije land terug te vliegen, als enige getuige van het grootste 
dram? der Nederlandse Marine in de Tweede Wereldoorlog.   

 

Wordt vervolgd…. 

 


