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EENZAME ZEE   
 
En hoe was het met de Java en het volk daarop gegaan? Als er één schip van de Striking Force 
zijn plicht heeft gedaan, dan wel de Java, met zijn hopeloos wrakke machine maar met z'n 
schitterende geest onder de meer dan 500 koppen tellende bemanning. „Het schip van mijnheer 
Van Geen”, met zijn strengen doch volmaakt rechtvaardigen commandant, met zijn humanen 
1sten officier, den luitenant ter zee Beckering Vinckers, en zijn bij uitstek deskundig Hoofd 
Machinekamer, officier M.S.D. Van der Velde, deskundig en onverwoestbaar optimistisch, met 
zijn beroemden officier van artillerie luitenant ter zee Jonkheer Van Geen, deed niet wat er 
mogelijkerwijze van gevergd mocht worden, maar het deed belangrijk méér.  
Het was een schip geladen met fighting spirit van de beste soort. Dat was de Java. Een schip met 
een prachtige bemanning en met een officierenkorps dat bestond uit louter democraten. Men kan 
niet zeggen dat de mannen van de Java verrast waren toen de torpedo zich door het pantser van 
het schip boorde en met een enorme explosie uit elkaar barstte. Ze hadden zoiets verwacht, en 
nu was het dan zover. Het was alleen jammer dat ze waarschijnlijk niets meer konden doen om 
den Jap schade toe te brengen, want ze waren nog lang niet met hem klaar. De torpedo raakte 
aan stuurboordzijde de achtermunitiebergplaats, en tegelijkertijd brak een zware brand uit op het 
afweerdek. Het achterschip brak af ter hoogte van de longroom, en de achtermachinekamer liep 
vol. De Java maakte snel slagzij over stuurboord, en de commandant, kolonel Van Straelen, 
berekende dat hij een klein kwartier de tijd zou hebben om het volk over boord te laten gaan. Dat 
was niet veel. Terstond gaf hij het bevel: „Schip verlaten”. Zeer snel en volmaakt ordelijk verliep 
de verlaatrol. Net zo snel en net zo ordelijk als tijdens de eindeloze alarm-oefeningen die er op 
de Java gehouden waren. Het volk wist slapend zijn plaats te vinden. Het was alleen jammer, dat 
slechts een deel van de beschikbare zwemvesten bereikt kon worden. Het andere deel was door 
de vlammen niet meer te benaderen. Op het moment dat de Java getroffen werd, bevond zich de 
1ste officier, de luitenant ter zee Beckering Vinckers, in de lekdienst- centrale. Het was daar dat 
hij de zware dreun hoorde, en begreep dat zijn schip getorpedeerd was. De lichten sloegen uit, 
en er kwamen geen telefoonmeldingen meer door. Gevolgd door zijn assistenten liep hij naar het 
opperdek om de situatie in ogenschouw te nemen. Heel wat leden der bemanning lagen al naast 
het schip te water en zij die nog aan boord waren, maakten zich gereed hetzelfde te doen. De 
luitenant ter zee Beckering Vinckers liep naar de brug en vond die verlaten. Hij zag dat het 
achterschip verdwenen was, en hij vond het een vrij luguber beeld. Hij zocht naar den 
commandant en zag dien in de midscheeps. Hij sprak even met hem om daarna een groep van 
30 man om zich te verzamelen, teneinde een aantal drijvende voorwerpen buiten boord te zetten. 
De sloepen waren niet te strijken: er was geen stoom meer en de Java maakte reeds meer slagzij. 
Het einde was heel nabij. Een flink aantal schijfbamboes ging het water in, en er werd in een hoog 
tempo gewerkt. Hierbij onderscheidde zich vooral de luitenant ter zee 2e klasse Bientjes op 
bijzondere wijze. De slagzij werd 40 graden, en kolonel Van Straelen gelastte dat de laatste 
aanwezigen op het schip zich ogenblikkelijk van boord moesten begeven. Zij gingen, en toen 
bevond zich alleen nog de commandant op het snel wegzinkende schip. Overste Van Straelen 
en luitenant ter zee Beckering Vinckers zwommen gelijk van de Java weg, die enige minuten later 
zonk; het was een onvergetelijk beeld dit schip, waaraan zoveel goede herinneringen verbonden 
waren, in de golven van de Javazee te zien verdwijnen. Allen die het zagen waren ontroerd, 
omdat „het schip van mijnheer Van Geen” voor verreweg de meesten een „tehuis” was geweest. 
Het was een zeer bijzonder schip. Het zonk weg, rechtstandig, met de voorsteven omhoog. 
Luitenant ter zee Beckering Vinckers zag zijn schip heengaan, en toen hij zijn ontroering de baas 
was, richtte hij zich in het water op en schreeuwde tegen het in de nabijheid zwemmende en 
drijvende volk om 3 hoezee’s op de Java uit te brengen. Het was een onvergetelijk ogenblik toen 
die mannen, strijdend met het water, met de olie en  velen met brandwonden overdekt, allen 
tezamen deze hoezee’s uitbrachten. En ze deden het uit de grond van hun hart.  Zó was de geest 
op Hr. Ms. Java, een geest die niet gebroken werd bij het zinken van dit schip. Mijnheer Van 
Geen werd aan dek gezien, doch daarna niet meer. Hij is met het schip, waaraan onverbrekelijk 
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zijn naam verbonden zal blijven, ten onder gegaan. Hetzelfde zal geschied zijn met het Hoofd 
Machinekamer, den officier M.S.D. Van der Velde en met opper- schipper Warmerdam. Zij zijn 
geen van drieën meer gezien. Luitenant ter zee Beckering Vinckers zwom, nadat de Java in het 
donkere water van de Javazee verdwenen was, weer naar deze plaats terug, in de hoop enkele 
drijvende voorwerpen te vinden. Kolonel Van Straelen bevond zich, voorzien van een zwemvest, 
naast hem. Hij zelf bezat geen vest. Hij zag kans den commandant aan een bamboe baleh-baleh 
te helpen, en een paar inlandse schepelingen die wel een vest hadden doch niet konden 
zwemmen, een stuk hout toe te duwen. Zwemmende was er echter weinig te regelen. Het was te 
donker en er stond enige zeegang. Hij hield zich enige tijd vast aan de baleh-baleh van zijn 
commandant. Aanvankelijk was dit wel te doen, doch er kwam steeds meer olie bovendrijven, die 
alles zo wanhopig glad en glibberig maakte, dat het ondoenlijk was zich langer vast te houden. 
Toen nam de 1ste officier afscheid van den commandant met de mededeling dat hij ergens in de 
buurt lotsverbetering ging zoeken. Hij voelde zich vrij eenzaam, doch was zo gelukkig een klein 
kanotje te vinden en later een leeg zwemvest. Dat gaf den burger moed, hoewel het bij elkaar 
nog niet zo heel veel was. Langzamerhand werd hij doordrenkt van olie, hetgeen hem in iedere 
beweging handicapte. Door vermoeidheid verloor hij enige tijd het bewustzijn, en hij moet door 
engelen bewaard gebleven zijn; want toen hij weer bij kennis kwam, hield hij zich nog steeds vast 
aan het drijvend stukje hout. Het was een lange nacht. Een nacht van vele uren, en er kwam 
maar geen morgen. Toen hij eindelijk aangloorde was de 1ste officier van de Java volmaakt 
alleen. Nergens was een schip of een mens te zien. Boven hem was de hemel, met de dovende 
sterren, onder, naast, voor en achter hem de zee. Er stond minder zee dan in het begin van de 
nacht, en na enige tijd ontdekte hij in verschillende richtingen vlotten. Hij zag kans zich naar  het 
dichtstbijzijnde te begeven en trof daarop aan den luitenant ter zee Bientjes, den Engelsen liaison 
officier Jenkins, een Britsen seiner en den matroos Vossenaar. Later werd nog een drenkeling 
opgepikt, die op een matras ronddreef en op sleeptouw werd genomen. Men bezat op dat vlot 
drie pagaaien, en er werd koers gezet op de Javawal. 
 
Het gegist bestek was 35 mijlen Zuidwest van Bawean. Bekering Vinckers was er niet zo best 
meer aan toe, want hij was doodop van de uren die hij in het water gelegen had. Erger was, dat 
hij van boven tot onder met olie was overdekt, terwijl de zon zijn ogen dichtbakte. Daarbij kreeg 
hij bij het rijzen van de zon een lichte zonnesteek. Er joegen 2 Japanse vliegtuigen over het vlot, 
en de mannen vonden het raadzamer geen risico te nemen en doken allen over boord. Ze kenden 
de methoden van den Jap.  
Deze beschoot hen niet, doch nam ook geen notitie van hen. Toen kropen ze maar weer op het 
vlot en de matras. Een kruiser kwam eveneens in zicht, die echter evenmin Iets zag of wilde zien. 
Het werd half 12, en op dat ogenblik naderden 4 Japanse schepen, die klaarblijkelijk aan het 
zoeken waren naar drenkelingen. Enkele malen lag een der jagers recht op het vlot aan, en men 
poogde het schip al pagaaiend te ontwijken, wat bij de geringe snelheid vrijwel ondoenlijk was. 
De 1ste officier van de Java besloot toen dat er in elk geval iets gebeuren moest, en dat men zich 
moest laten oppikken of wegzwemmen. Hij liet over de kwestie stemmen en de uitslag was vier 
voor en twee tegen oppikken. Ze lieten zich oppikken. Toen de drenkelingen aan boord kwamen 
was het eerste wat zij zagen de officier M.S.D. Bax met den sergeant schrijver Legrand en den 
majoor machinist Tameris. Verder bevonden zich nog een 25-tal korporaals en manschappen op 
de jager. De behandeling aan boord was vrij behoorlijk. Men kreeg kleding, voeding en ligging, 
terwijl de 1ste officier van de Java terstond in medische behandeling werd genomen. De officieren 
werden in de longroom aan een verhoor onderworpen, en ’t bleek dat de heren speciaal 
geïnteresseerd waren welke Amerikaanse schepen aan de actie hadden deelgenomen. 
Opzettelijk werden verwarde antwoorden gegeven en spraken de Nederlanders en Engelsen 
elkander tegen.  
Jane’s „Fighting ships” kwam op tafel, doch  men raakte maar niet tot een resultaat. Tenslotte 
namen de Jappen aan dat de opgepikte drenkelingen te moe en te suf waren om behoorlijk te 
praten. Die nacht sliepen de mannen aan het dek onder zeildoekse tenten. Af en toe regende het 
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een beetje. De volgende dag werd de groep plotseling door een officier met getrokken sabel en 
met geweren gewapende matrozen omringd en vervolgens naar het volksverblijf geleid. Hier bleef 
men enige uren. De oorzaak was dat de jager in gevecht ging met een geallieerd schip. Later 
bleek het de Exeter te zijn.  Na het gevecht werden de mannen weer aan dek gebracht en tegen 
de avond gingen zij over op een Japanse 10.000 ton kruiser, waarschijnlijk in de buurt van Poeloe 
Laoet. De volgende dag ging het gezelschap weer over op een andere jager die de mannen naar 
Makassar bracht, waar ze 4 Maart aankwamen en in een smerige inlandse gevangenis werden 
opgeborgen. Op de laatste jager was ook een groep officieren en minderen van de Exeter 
ingescheept. Toen luitenant ter zee Beckering Vinckers ongeveer een half uur in deze gevangenis 
had gezeten werd hij, als zijnde de oudste aanwezige geallieerde zeeofficier, met een Hollandsen 
en een Engelsen onderofficier naar het Residentiekantoor gebracht. Hier kwamen zij voor een 
commissie, bestaande uit vier Japanse marine officieren en een man die in burger gekleed was, 
waarschijnlijk een journalist. Een overste ondervroeg Beckering Vinckers. Twee Jappen-officieren 
dienden als achtergrond, in mooie witte jassen met samurai zwaarden.  
Een der officieren was tolk. Het was een schoon en verheven décor. Men zei Beckering Vinckers 
op grove wijze dat hij alleen de waarheid moest vertellen, waarop de 1ste officier van de Java 
protesteerde. Men ondervroég een officier niet! Hij beriep zich op internationaal vastgestelde 
rechtsregelen, doch de Jap beweerde zich daar niets van aan te trekken. En hij voegde er aan 
toe dat men hem alleen opgepikt had om inlichtingen te geven, en anders nergens om. Toen zei 
de 1ste officier van de Java dat het gewoonte was om drenkelingen op te pikken in ieder 
beschaafd land. De Japanner antwoordde daarop, dat het een Japanse gewoonte was om met 
het schip ten onder te gaan. Waarop de ondervraagde zei van die zienswijze af te wijken, 
aangezien de mogelijkheid bestond om een ander schip te krijgen. Het gesprek werd steeds 
onvriendelijker, vooral toen luitenant ter zee  Beckering Vinckers een opmerking maakte over de 
officierseed. Het antwoord was een aantal slagen op het gezicht van den 1sten officier van de 
Java. Deze weerde af, doch werd daarin belet door de andere Jappen. Hij moest nu zijn kleren 
uittrekken, als zijnde Japans eigendom, en kreeg handboeien om. Alleen het onderbroekje mocht 
hij aanhouden. Hierna werden de officieren weggestuurd en dreigde men Beckering Vinckers met 
onthoofden als hij niet terstond op de gestelde vragen antwoord gaf. De 1ste officier van de Java 
zweeg. Toen werd hij geboeid op een vrachtauto geladen en naar de gevangenis teruggebracht, 
waar men hem in een cel stopte en hij in geen vier dagen eten of drinken zag. In de nacht 
verschenen af en toe mariniers die hem mishandelden. De luitenant ter zee Beckering Vinckers 
vroeg zich steeds af wanneer hij geëxecuteerd zou worden. Maar na de vierde dag kreeg hij 
plotseling een glas melk. Wilde men hem vergeven...? Hij dorst nauwelijks te drinken. Maar het 
was zuivere melk. Die avond kreeg hij zijn kleren terug, en er werd voedsel gebracht. Een paar 
dagen later moest hij met enkele officieren van de Exeter en de Java op het Hoofdkwartier komen. 
Men kwam nu voor een geheel andere commissie, bestaande uit oudere marine-officieren. Het 
gesprek met Beckering Vinckers ging over diens positie aan boord van zijn schip. Hij behoefde 
echter niets te vertellen over dat schip en aan het eind zei de oude Jap, die hem ondervroeg: 
„You fought the battle brave but not very skilfully”. Nog enige tijd bleven de krijgsgevangenen in 
de gevangenis, om tenslotte afgevoerd te worden naar het algemene militairen-gevangen- kamp 
te Makassar. Dat was voorlopig het einde van de mannen van Hr. Ms. Java.  
Eind Maart 1942 verscheen in „The Atlanta Journal” en de „Chicago Daily News” een interview 
van de hand van den Amerikaan- sen oorlogscorrespondent George Weller, waarin een van de 
De Ruyter geredde Amerikaanse seiner bijzonderheden vertelt over de slag in de Javazee en 
schout-bij-nacht Doorman. Hier volgt het in zijn oorspronkelijke vorm: An American Army navy 
base in the Southwest Pacijic, March 27. 
 
Two American sailors came back from the dead to give the first account of what happened when 
Rear Admiral Karel W. F. M. Doorman, of the Dutch navy, led the remnants of the Allied fleet into 
this final battle with a force of Japanese cruisers and destroyers off Java. By what amounts to a 
miracle, the American seamen were rescued by an American submarine after hours afloat in the 
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single lifeboat which survived after Admiral Doorman’s flagship the De Ruyter, and another Dutch 
cruiser, the Java, went down about midnight February 27. Both Americans are signalmen who 
were aboard of the flagship. Marvin Edward Sholar, 29 years old, is from Cairo, Ga., and Jack 
Wilbur Penhollow, 21, is from Omaha, Neb. These two survivors represent half of the United 
States signal force placed aboard the De Ruyter in order to transmit orders to the United States 
cruiser Houston and the American destroyers participating in the battle. The other two, lieut. Otto 
F. Kolb, of Savannah, Ga., and a seaman named Folovitch, of San Pedro, Calif., still are missing. 
When the De Ruyter sank, Kolb paired off with Lieut. Jackson, of the British navy, a liaison officer 
to the cruisers Exeter and Perth and the destroyers Jupiter, Encounter and Electra. “I was 
swimming along in the moonlight in a heavy swell, trying to get as far as possible from ship”, 
Sholar said today as he leaned against  the wall of a warship to which he has been newly 
assigned. "I heard people talking Dutch all round; then suddenly I heard what sounded like 
English. I yelled: “Who’s that?” And a voice came back, "Hello, Sholar, this is Mr. Kolb”. Then 
Jackson cailed out: ‘Tm here, too. This is Mr. Jackson”.  ‘‘All of us were trying to make for the 
lifeboat which we knew had been launched. By now we were about a mile-and-a-half from where 
the De Ruyter had been struck, the momentum having carried her onward. „If you find a lifeboat 
come and piek me up, will you?“ I said. But somehow the current and swells seemed to take us 
apart and I lost them in the darkness. Then I found the lifeboat with Pennhollow already inside. 
While I was in the water I saw both the Houston and Perth go tearing past, still preserving the 
battle line, but they were too far away to hear our shouts". Sholar, who frequently saw Doorman 
during the battle, said that the Dutchman was a model of self-possession and, although he 
undoubtedly knew the fate in store for the ships and himself, still was seeking battle when the last 
of the destroyers were left behind, or sunk, and the four cruisers were unprotected when the final 
engagement began. “All the time we were actually firing, Doorman stayed on the conning tower 
directing manoeuvres for the fire”, said Sholar. ‘‘Then, when chasing the Jap battle line, he came 
down to the navigation bridge”. Just as Jap air reconnaissance during the day battle had decided 
that engagement, night reconnaissance, probably also by cruiser-based seaplanes, determined 
the fate of the De Ruyter and the Java. Before bombing the fleet — ineffectually — about noon, 
a Jap seaplane had shadowed the ships throughout the morning, thus enabling the Jap admiral 
to interpose his covering force between the United Nations fleet and the invasion-bound convoy 
of between 25 and 40 transports. During the afternoon engagement which deprived Doorman of 
the cruiser Exeter and the entire destroyer screen, Jap fire was directed from above by spotter 
seaplanes, which Doorman’s fleet entirely lacked. At 11.30 in the evening, when two heavy Jap 
cruisers were sighted, the Jap seaplanes had a different task overhead. They dropped long strings 
of carbide lamps which burst into white flame upon hitting the water. Every fiery string was laid 
along the course of Doorman’s cruisers. The Jap gunfire was in general poor and they had hit the 
De Ruyter only once. Like the Houston, the De Ruyter therefore went into action shortly before 
midnight almost unmarked  and co-ordinated attack by Jap spotter planes and destroyers decided 
the issue.  “I was proud, whenever I had time to see how our Houston was hitting”, said Sholar. 
„Her fire from the eight-inch guns she could use was faster than that of any other ship in our battle 
iine and I saw her making many hits. “Doorman had me send the Houston commander a signal 
suggesting that in as much as the shell supply was low he should go easy for a while because 
the furious rate of fire was depleting munitions.” The Allied cruisers were in view of Bawean Island, 
almost directly north from Soerabaja, when the final engagement occurred. Doorman, possible 
expecting or seeing a torpedo attack, ordered a 90-degree turn to starboard. All the cruisers 
executed the order in follow-the- leader sequence, but the Java, last in Iine, was too late. It was 
hit upon the port side and the stern burst into flames. The Allied ships continued for several 
minutes upon the new course at right angles to the Jap fleet. Then Doorman ordered another 90- 
degree starboard turn, bringing the cruisers once again parallel. The De Ruyter was struck almost 
instantly by a torpedo. „I saw the torpedo’s and yelled and heard Dutchmen who saw it also shout”, 
said Sholar. „The torpedo’s blow gave me a sensation like the Long Beach earthquake”. From the 
De Ruyter’s empty seaplane catapult at the stern, flames began licking the decks. Next fumes 
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and steam leaking into the bridge. „The Dutch officer said that the boilers were liable to blow up 
any minute and ordered all hand forward to the forecastle”, said Sholar. "They were about 300, 
all wearing life jackets over their white shorts and undershirts. “I believe Doorman must have 
remained upon the bridge of conning tower.” But the 40-mm. shells stacked astern now were 
exploding and showel- ing the ship with explosive. The decks became uninhabitable. The bow 
rosé as the stern settled. The officers had seen what havoc was created when 40-mm. shells 
similary got loose aboard the Java and all hands were ordered over the side. The flagship had 
been stripped for battle to three lifeboats and one launch, but Sholar saw only a single lifeboat 
after meeting Kolb and Jackson. About 11 o’clock the next morning 60 survivors in the lifeboat 
with Sholar and Pennhollow sighted land southward and began to row for it. This was apparently 
Bawean Island. About 2 p.m. a submarine periscope poket itself up from the choppy  waters and 
cautiously hailed the lifeboat. It was American. Being impossible to take so many through the 
destroyer-infested waters southward, the captain took the two Americans aboard. Then they 
placed five days’ food and water, and blankets and medicine in the lifeboat, and promised to 
transmit an S.O.S. The submarine captain told your correspondent that he came to surface when 
in somewhat dangerous water and sent a distress signal. Before bring Sholar and Pennhollow to 
safety, the submarine was attacked heavily by Jap destroyers with depth charges.    
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de torpedo het vlaggeschip van de Striking Force treft, bevindt zich de al eerder genoemde 
luitenant ter zee 2e klasse K.M.R. op de seinbrug, waar hij dienst doet als verbindingsofficier. Hij 
gaat naar beneden, komt op het dek en besluit maar overboord te gaan. Er zit werkelijk niets 
anders voor hem op. Hij kijkt eens in het water van de Javazee, dat spiegelglad is. Nauwelijks 
trekken er af en toe een paar rimpels over. En het licht van de maan maakt er soms vloeibaar 
goud van. Er is vuurwerk op zee van de wegsproeiende vonken der ontploffende munitie. Zware 
en lichte knallen begeleiden dat vuurwerk. Het is bijna een interessant schouwspel. Op de dekken 
gaat de hel open: over het gehele middenschip spuit brandende olie en het is uitkijken waar je 
loopt, merkt de officier. Hij ziet gewonden naar boven brengen, en het valt hem daarbij op dat er 
geen sprake is van een paniekstemming. De vlotjes gaan overboord. In zee drijven er al heel wat, 
en zelfs in deze benarde ogenblikken tussen dood en leven ontbreekt de humor niet. Zij het dan 
humor van een bar bitter allooi. Er is een matroos die tegen zijn maat roept: „Hé Gerrit, kom bij 
ons, je hebt hier een reuze stekkie”. En een ander zingt iets over „Hoe rustig glijdt ons bootje...” 
Maar het blijft een rare, dubieuze humor. Onze man kijkt rustig toe want hij heeft geen haast. Hij 
zal er wel af komen, denkt hij. Hij ziet hoe de enige sloep die beschikbaar is gevierd wordt. Meer 
dan 70 man proppen zich er in, en het is een wonder dat het kleine ding niet zinkt. Maar dat kan 
nog komen. Er gaan geen officieren in, want de ongeschreven ere-code verbiedt dat natuurlijk. 
Alleen de gewonde luitenant ter zee Bennink wordt er in getrokken. De officier vindt, dat het nu 
toch wel zo langzamerhand zijn tijd wordt. Het begint aardig stil te worden op de De Ruyter en hij 
besluit maar te gaan, hoewel hij het water niet erg aanlokkelijk vindt. Als hij naar de railing loopt 
zit daar op het dek de Engelse liaison  officier Jackson, met wie hij veel te maken heeft gehad op 
de sein- brug. Een aardige, geschikte kerel. Hij is bezig zijn witte schoenen uit te trekken, en als 
hij merkt dat de ander dit ziet zegt hij met een klank van verontschuldiging in zijn stem „Just in 
case, you see?” Waarmee hij maar wil zeggen dat hij er onder deze omstandigheden toch 
werkelijk niets aan kan doen dat hij zo maar in het openbaar z’n schoenen aan het uittrekken is. 
Van flegma gesproken... Zijn collega lacht en zegt hem vaarwel.  Dan gaat hij, met een zwemvest 
om z’n borst gebonden, over boord. De officier zwemt weg van het schip, en als hij ongeveer een 
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mijl gezwommen heeft kijkt hij eens om. Hij ziet de De Ruyter wegzinken. Het schip brandt als 
een fakkel, en hij vraagt zich af hoe lang het nog zal duren dat het zichtbaar zal zijn. Hij zwemt 
door, maar kijkt toch steeds weer om. Ineens zinken dan de vlammen weg en het wordt volkomen 
duister op de plaats waar het vlaggeschip gelegen heeft. Hij weet dan secuur dat zijn schip 
verdwenen is in het water van de Javazee. Hij zwemt door, denkende aan alles wat zich de laatste 
uren heeft afgespeeld. Wat is er veel gebeurd, en wat is het hun slecht vergaan. Jammer dat ze 
niet meer Jappen naar de grote bootsmanskist hebben kunnen zenden. Hij denkt terug aan 
schout-bij-nacht Doorman. Wat zal er van hem geworden zijn? Hij zal wel met zijn schip onder 
zijn gegaan, want dit lag precies in de lijn van den eskader-commandant.  
 
Hij was een onverzettelijke kerel, die het niet over zijn hart zal hebben kunnen krijgen van boord 
te gaan. Doorman... hij heeft hem heel wat keren gadegeslagen op de commandotoren van de 
De Ruyter, tijdens vijandelijke acties en tijdens perioden van betrekkelijke rust. Hij was iemand 
die hij niet meer zal vergeten. Hij heeft die laatste torpedo vast voelen aankomen. Hij is ervan 
overtuigd. Met dat snelwerkende zesde zintuig van hem zag hij hem als ’t ware naderen. Maar te 
laat... Maar die jonge officier gaat ook eens aan zichzelf denken, want z’n positie is niet zo heel 
erg genoeglijk. Hij vermoedt, dat hij een mijl of 60 van de kust van Java zwemt en dat hij, wil hij 
die kust bereiken, naar het Zuiden moet zwemmen. Dat doet hij dan ook maar, en als hij verkeerd 
zwemt is het ook zo erg niet, want dan blijft hij tenminste in beweging. Dat is voorlopig het 
voornaamste. De zee is glad, en er is nauwelijks een vlaagje wind. Een enkel regen¬  buitje 
ontlast zich over den eenzamen drenkeling. Hij herinnert zich de verhalen over haaien, maar 
gelooft niet dat ze er zijn. En als ze er wél zijn, nu, dan merkt hij het wel. Er is zoveel gebeurd de 
laatste dagen, dat die haaien er nog wel bij kunnen. Een paar vliegtuigen ronken over. Vriend of 
vijand? Hij weet het niet. Maar het zullen wel Jappen zijn, want Nederlandse vliegtuigen waren er 
niet al te veel boven de Javazee. In de na-nacht wordt het stikdonker als de maan wegzinkt achter 
de kim, en de zwemmer hoopt dat het niet lang meer zal duren voor het dag wordt. Dan kan hij 
tenminste zien waar hij is. Het wordt dag. En de man kijkt uit over een verlaten zee. Hij voelt zich 
een beetje eenzaam. Niet zo erg, want hij kan maar een klein stukje zee overzien. Het uitzicht is 
beperkt. Om ongeveer 8 uur in de morgen ziet hij een Catalina vliegboot op circa een mijl afstand. 
Hij verheft zich zo ver mogelijk uit het water, en zwaait met zijn armen. De mannen in de vliegboot 
zien niets, en 2 mijl verderop cirkelt het toestel laag over het water. Om daarna snel te verdwijnen. 
Hij neemt het den piloot hoogst kwalijk dat hij niet uit z’n doppen heeft gekeken, en hij vraagt zich 
nijdig af waarom die vent niet beter oplette. Er komt echter gezelschap, in de vorm van een vlot 
met een paar opvarenden van de De Ruyter erop. En daarna verschijnt een Japans jachtvliegtuig, 
dat heel laag over de oppervlakte van het water scheert, zo laag, dat de mannen niet anders 
verwachten dan dat ze gemitrailleerd zullen worden. Maar óf de Jap ziet werkelijk niets of hij doet 
alsof. En met een wijde boog verdwijnt het toestel weer uit zicht. De officier gaat de toestand 
langzamerhand nogal kritiek vinden, en hij wordt een beetje moedeloos. Een van de andere 4 
mannen is er beroerd aan toe. Hij spuugt gal en bloed uit en wanhoopt er aan ooit nog vaste 
grond onder zijn voeten te krijgen. De anderen beuren hem op, hoewel ze allemaal wat 
zwaarmoedig geworden zijn. En dat is geen wonder. Er is meer wind gekomen en meer stroom, 
en elk ogenblik slaan de golven over de drenkelingen heen, die zich nog maar nauwelijks kunnen 
vasthouden van uitputting. Twee van de anderen gaan weg, zwemmen door in een tegengestelde 
richting, en ook onze vriend zwemt weg. Hij krijgt het steeds kouder, ondanks de zengende zon 
boven zich. Het is een vreemde, ellendige kou, die het hele lichaam doordringt, die het ademen 
belet, en doet    buitje ontlast zich over den eenzamen drenkeling. Hij herinnert zich de verhalen 
over haaien, maar gelooft niet dat ze er zijn. En als ze er wél zijn, nu, dan merkt hij het wel. Er is 
zoveel gebeurd de laatste dagen, dat die haaien er nog wel bij kunnen. Een paar vliegtuigen 
ronken over. Vriend of vijand? Hij weet het niet. Maar het zullen wel Jappen zijn, want 
Nederlandse vliegtuigen waren er niet al te veel boven de Javazee. In de na-nacht wordt het 
stikdonker als de maan wegzinkt achter de kim, en de zwemmer hoopt dat het niet lang meer zal 
duren voor het dag wordt. Dan kan hij tenminste zien waar hij is. Het wordt dag. En de man kijkt 
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uit over een verlaten zee. Hij voelt zich een beetje eenzaam. Niet zo erg, want hij kan maar een 
klein stukje zee overzien. Het uitzicht is beperkt. Om ongeveer 8 uur in de morgen ziet hij een 
Catalina vliegboot op circa een mijl afstand. Hij verheft zich zo ver mogelijk uit het water, en zwaait 
met zijn armen. De mannen in de vliegboot zien niets, en 2 mijl verderop cirkelt het toestel laag 
over het water. Om daarna snel te verdwijnen. Hij neemt het den piloot hoogst kwalijk dat hij niet 
uit z’n doppen heeft gekeken, en hij 
vraagt zich nijdig af waarom die vent niet 
beter oplette. Er komt echter 
gezelschap, in de vorm van een vlot met 
een paar opvarenden van de De Ruyter 
erop. En daarna verschijnt een Japans 
jachtvliegtuig, dat heel laag over de 
oppervlakte van het water scheert, zo 
laag, dat de mannen niet anders 
verwachten dan dat ze gemitrailleerd 
zullen worden. Maar óf de Jap ziet 
werkelijk niets of hij doet alsof. En met 
een wijde boog verdwijnt het toestel 
weer uit zicht. De officier gaat de 
toestand langzamerhand nogal kritiek 
vinden, en hij wordt een beetje 
moedeloos. Een van de andere 4 
mannen is er beroerd aan toe. Hij spuugt 
gal en bloed uit en wanhoopt er aan ooit 
nog vaste grond onder zijn voeten te 
krijgen. De anderen beuren hem op, 
hoewel ze allemaal wat zwaarmoedig 
geworden zijn. En dat is geen wonder. 
Er is meer wind gekomen en meer 
stroom, en elk ogenblik slaan de golven 
over de drenkelingen heen, die zich nog 
maar nauwelijks kunnen vasthouden 
van uitputting. Twee van de anderen 
gaan weg, zwemmen door in een 
tegengestelde richting, en ook onze 
vriend zwemt weg. Hij krijgt het steeds 
kouder, ondanks de zengende zon 
boven zich. Het is een vreemde, 
ellendige kou, die het hele lichaam doordringt, die het ademen belet, en doet denken aan de kou 
van de dood. Een kou die tot in de knieën zit, die verstijft en verlamt. Hij krijgt het onbeschrijfelijk 
koud, hoewel het water waar hij in drijft, lauw is. Hij drijft. Verstijfd van kou, met de fel-brandende 
zon boven zich. Hij drijft en droomt. Vreemde, bizarre hallucinaties. Hij is thuis, in Holland, en hij 
zwemt in een groot zwembad. Als hij moe wordt wil hij zich vastgrijpen aan een paaltje, dat ergens 
achter hem moet zijn. Hij grijpt er naar... grijpt nog eens... en nóg eens... maar dan is er ineens 
geen paaltje, en hij slaat zijn ogen op. Hij knippert tegen het felle licht van de tropenzon, en weet 
dat er natuurlijk geen paaltje is waaraan hij zich kan vastgrijpen. Hier is alleen maar eenzaamheid, 
en een hopeloze lap zee met overal water en nergens land. Hij drijft voort. Telkens opnieuw 
wegzinkend in een coma, iedere keer opnieuw dromend van dat paaltje in het zwembad. En dan 
telkens opnieuw de teleurstelling dat het er niet is. Hij wordt vreselijk koud, en hij gelooft dat hij 
bevriezen gaat. Alleen zijn hoofd is gloeiend heet van de zon die er recht boven staat. Hij vraagt 
zich in zijn heldere ogenblikken af hoe lang dat nog zal duren. Het wordt tijd dat hij gaat slapen. 
Hij is zo onuitsprekelijk moe dat hij nergens anders meer zin in heeft dan slapen. Slapen en 
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vergeten. De ochtend gaat voorbij en het wordt middag. Een lange, hopeloze lange dag. Een dag 
met niets dan water, water, water. En nergens een schip, nergens een vliegtuig, nergens een vlot. 
De uren van de middag rijen zich aaneen, en nog steeds drijft de man van de seinbrug van Hr. 
Ms. kruiser De Ruyter in het lauwe water van de Javazee. Hij denkt soms, dat hij allang gestorven 
is, en in een ander leven voortleeft. Het gaat schemeren en dan wordt hij wakker. Vergist hij zich 
nu, of hoort hij werkelijk schieten en bommen vallen? Hij kent de geluiden precies, want hij heeft 
in maanden niet anders gehoord. Hij is expert in die geluiden. Nee, hij vergist zich helemaal niet. 
Hij weet nu dat er schepen in de buurt zijn, alleen nog niet of het vriend of vijand is. Maar dat zal 
hij spoedig genoeg weten. In hoge vaart jaagt een eskader aan. Het zijn vuile schepen, die recht 
op hem aanstuiven. Maar ze gaan voorbij, en hij heeft zich met de gedachte vertrouwd gemaakt 
dat ook dit een fata-morgana is. Het laatste schip van de linie is een klein korvet. En kijk... hiervan 
wordt een boei aan een lijntje over boord gesmeten, en de man grijpt die boei. Het schip loopt 
snel en komt recht op hem aan. Zo dicht, dat de bijna verdronken man niet anders denkt dan dat 
hij overvaren zal worden. De boeggolf neemt hem op, duwt hem diep onder water, en het is met 
het allerlaatste restantje wilskracht dat hij nog Kans ziet weer boven te komen. Dan voelt hij dat 
hij opgetrokken wordt, en even later staat hij aan dek. Hij is duizelig en slaat bijna tegen de grond. 
Maar een paar Jappen steunen hem. Hij kijkt wat verwezen rond, en merkt dat dit schip letterlijk 
uitpuilt van de Jappen, die hem met grote verbaasde ogen aanzien. Een paar opvarenden pakken 
hem beet en snijden de mouwen van zijn uniform af. Ze wijzen op zijn hoofd, zijn benen en zijn 
armen, die deerlijk verbrand zijn door de tropenzon. Hij krijgt droge kleren, een beschuit, een glas 
melk en een cigaret. Een Jap ziet hem aan en zegt: „Wunderbar”. De geredde denkt aan dat 
eerste vliegtuig dat hem niet gezien heeft. Had het hem maar gezien, dan zat hij nu misschien in 
Australië, inplaats van in dit Jappenpakhuis. Hij weet precies wat er zal gebeuren en waar hij zal 
eindigen, want deze officier is een nuchter en realistisch denkend man. Dan gaat hij, de luitenant 
ter zee 2e klasse K.M.R., verbindingsofficier aan boord van Hr. Ms. De Ruyter, eindelijk slapen. 
En hij vergeet de wereld, de oorlog, de Jappen en die gruwelijk eenzame zee, waarin hij het 
paaltje zocht.  
 
En dan is er ook nog de officier M.S.D. Van Rijsbergen, die op zijn vlotje vrijgekomen is van het 
brandende wrak van de De Ruyter. Hij telt z’n maats, en ze zijn met z’n zevenen. Een mooi getal, 
denkt hij. Is dat niet een heilig getal? Ze zitten lelijk in de stookolie, en alle zeven zijn het er over 
eens dat dit wel eens ongezond voor hen kan worden. Ze moeten zorgen er zo snel mogelijk uit 
te komen en dus peddelen ze haastig weg van het brandende schip, van welks dekken nog steeds 
ontploffende munitie in zee terecht komt, die ieder ogenblik de dikke laag stookolie in lichter laaie 
kan zetten. En dan behoef je niet meer te paddelen. In de verte ziet Van Rijsbergen schimmen. 
Dat zijn de andere vlotjes, waarvan de opvarenden net als zij om hun leven paddelen. Op een 
ervan wordt met een zaklantaarntje geseind. Ze komen dichterbij en het blijkt de dokter met vier 
man te zijn. Ze vragen of ze vast mogen maken, en daartegen is natuurlijk hoegenaamd geen 
bezwaar. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, nietwaar?  
Van Rijsbergen voelt dat het water lauw is en hij merkt ook dat hij moe is en óp van de slaap. En 
hij krijgt het koud in dat vlotje, want hij zit tot aan zijn borst in het water, al is dat lauw. Hij denkt 
af en toe eens aan den eskader-commandant en aan overste Lacomblé. Wat zou er na het zinken 
van de De Ruyter van hen terecht gekomen zijn? Hij gelooft niet, dat ze van boord gegaan zijn. 
Maar in dat geval zijn ze nu al niet meer in leven. Van Rijsbergen stelt vast, dat de stemming in 
het vlot goed is. Ineens zijn er geen afstanden meer. Er bestaat geen achteruit meer in dit vlot 
voor de officieren, geen vooruit voor de bemanning en geen midscheeps voor onderofficieren. Ze 
zitten in de meest lettelijke betekenis van het woord in hetzelfde schuitje, en ze moeten maar op 
wat geluk rekenen om uit de misère te komen. En dan beginnen de uren zich aan elkaar te rijen. 
Het ene aan het  andere. De nacht wordt morgen en de morgen middag. Uur na uur verstrijkt, en 
er gebeurt niets. Van Rijsbergen is verschrikkelijk moe. Zo moe dat hij zijn slaap niet kan 
tegenhouden. Ieder ogenblik zakt zijn hoofd weg, en raakt dit het water. De golfjes slaan dan over 
zijn slapen en gezicht, en dit maakt hem weer wakker. Dat is maar gelukkig, want anders zal hij 
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verdrinken. En er zijn ook maats die hem telkens terugtrekken. Vooral een stoker olieman houdt 
hem in de gaten. Een aardige, behulpzame vent, die aan zichzelf al meer dan genoeg heeft, maar 
toch tijd vindt op dien jongen officier M.S.D. te letten, die wel wil, maar niet goed meer kan. Er 
wordt een eenzame zwemmer opgepikt, die eerste nacht. De zee blijft glad, en de maan zinkt 
weg. Iedereen hoopt dat ze bij dag-worden nu eindelijk opgepikt zullen worden. Ze zullen toch 
wel vliegtuigen uitgezonden hebben om naar hen te zoeken?  Om 10 uur in de morgen zien de 
mannen in het vlotje een aantal koppen. Ze blijken te behoren aan mannen in een ander vlot, 
waarin zich bevinden de officier M.S.D. Van Marle met 5 man. Ook dat vlotje wordt vastgepikt en 
rustig wordt doorgepaddeld, naar het gevoel koers Zuid, op de Javawal. Waarschijnlijk dreven de 
vlotjes, die practisch onbestuurbaar zijn, echter naar het Oosten af. Een Japans vliegtuig komt 
overronken, maar verdwijnt weer even snel als het genaderd is. In de middag beleven de mannen 
een grote sensatie, die hen allen klaar wakker maakt.  
Ze zien de Japanse landingsvloot, waarover ze zoveel gehoord hebben, en die ze met inzet van 
alles moesten vernietigen. Het is een indrukwekkend schouwspel, deze 50 schepen. Ze vormen 
één lange linie van troepentransportschepen, en één andere linie van jagers, die er steeds 
omheen zwermen. Tussen beide linies drijven de vlotjes van de Nederlandse schipbreukelingen, 
die het een hard gelag vinden de vloot, waarop ze zo lang gejaagd hebben, daar nu rustig en 
ongehinderd te zien voorbijstomen. Ieder schip is stampvol met volk en kanonnen. De mannen 
op de vlotjes proberen de aandacht te trekken. Ze schreeuwen en zwaaien, maar de Jappen doen 
alsof ze gek zijn. Sommigen wuiven minzaam terug en schijnen het interessant te vinden, dit 
hoopje drenkelingen daar vlak onder hen in zee. Er is echter zowaar een jager die stopt. Hij draait 
bij, maar het duurt den commandant zeker te lang, en hij wordt bang te veel achterop te komen 
bij de andere schepen. Volle kracht jaagt hij weer voort.   
De mannen zijn diep teleurgesteld, maar ze troosten zich met de gedachte dat ze nu tenminste 
nog vrij zijn. Wie weet wat hun te wachten gestaan had aan boord van dat Jappenschip! Niet lang 
daarna ontmoeten ze weer twee vlotjes, en in het ene zit niemand anders dan Mr. Jackson, de 
Engelse liaison officier van de De Ruyter. Officier M.S.D. Van Rijsbergen is verheugd hem te 
zien. Dat was wel het allerlaatste wat hij verwacht had. En de vreugde is wederkerig. Hij vraagt 
Jackson wat hij ervan denkt, en deze zegt er eigenlijk helemaal niets van te denken. Het enige 
wat ze doen kunnen is bij elkaar blijven en trachten de aandacht te trekken van vliegtuigen of 
schepen. Van Rijsbergen bindt dan z’n zakdoek aan het kleine bootsmanshaakje en zet dit op als 
baken. Je kunt nooit weten... Dan gaan de uren weer een voor een voorbij. Die tweede nacht 
wordt de zee ruw. Er staat vrij veel wind, en het wordt de mannen in de vlotten wel moeilijk 
gemaakt. Sommigen verliezen de moed. Van Rijsbergen voelt zich veel beter. Hij bemerkt, dat je 
in het water staande geen honger en dorst ondervindt. Dat is een merkwaardige ervaring. Hij is 
wel erg slaperig, en telkens krijgt hij vreemde visioenen. Pijn heeft hij nergens. Alleen heeft hij 
het bitter koud. Maar hij is de enige niet, die kou lijdt. De mannen kruipen zo veel mogelijk tegen 
elkaar op, om te profiteren van elkaars restant je lichaamswarmte. Het wordt zo langzamerhand 
een armzalig stelletje mensen. De golven worden hoger. Steeds slaan ze over de mannen heen, 
die tot op hun botten verkild in elkaar gehurkt zitten. Ze wachten, maar weten niet goed meer 
waarop eigenlijk. Ze hebben de hoop opgegeven nog gered te worden. Dat betekent, dat de dood 
zal komen. De dood, die hen op de De Ruyter spaarde, zal hen vinden op deze eindeloze zee. 
Zo drijven de mannen voort, en ieder denkt het zijne. Officier M.S.D. Van Rijsbergen gelooft dat 
hij wel dood zal gaan. Misschien zal hij nog een dag drijven, misschien twee dagen en dan is het 
bekeken. Wel, als het niet anders kan, dan moet het maar. Hij kan er ook niets aan veranderen. 
Zo drijft dat armzalige hoopje mensen voort. Ze zijn met z’n twee en veertigen. Voor vier-vijfde 
deel ieder in het water hangend, zonder voedsel, zonder drinken. Het mat gevoel bij ieder neemt 
toe, en ze  merken nog nauwelijks hoe hun armen en benen ernstig verbrand zijn door de 
gloeiende zon, die heel de dag op hen neerschroeit. Hun slapen kloppen, hun lippen zijn 
gebarsten door het zoute water, hun ogen zitten toe, deels van de olie, deels van het zeewater. 
Ze zijn er ellendig aan toe. Vooral de luitenant ter zee Van Marle heeft last van zijn ogen. Van 
Rijsbergen soest maar wat voor zich heen. Van alles en nog wat maalt en tolt er door z’n kop, en 
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hij weet niet meer precies wat er om hem heen gebeurt. Soms weet hij het niet of hij nog leeft of 
al dood is. Alles verliest zijn vorm en betekenis. Een enkele maal ontwaakt hij uit de verdoving en 
ziet dan vaag de anderen, die er niet veel beter aan toe zijn.  Maar ineens is hij klaar wakker. Er 
gebeurt iets... hij hoort stemmen... er wordt geschreeuwd en geroepen... Hij slaat zijn ogen op en 
tegelijk worden die verblind door het felle schijnsel van een zoeklicht dat op de vlotten gericht is. 
En dan weet hij dat er een Japanse torpedojager gekomen is. En dat ze gered zijn. Want daar 
aan boord zijn ze al bezig met een touwladder langszij te vieren. Het is een grote jager, en de 
Jappen staan te schreeuwen langs de railing. Officier M.S.D. Van Rijsbergen wordt ook aan boord 
gehesen, want lopen kan hij niet meer. Hij is finaal óp. Als het meer dood dan levende stelletje 
mannen bij elkaar op het dek staat worden de officieren er uit gepikt. Van Rijsbergen kleden ze 
uit. Zijn overall die hij nog aan heeft wordt van hem afgescheurd en de gordel, waaraan zijn pistool 
nog hangt en een lang mes dat hij bij zich gestoken had, omdat hij het misschien gebruiken kon 
bij het landen op een eiland waar klappers opengebroken moesten worden, doorgesneden. Het 
gebeurt alles nogal ruw en onbehouwen, en Jackson en Van Marle ondervinden dezelfde 
behandeling. Even later staan ze spiernaakt naast elkaar, en veronderstellen dat ze meteen wel 
naar de andere wereld gezonden zullen worden. Hun makkers zijn naar het achterschip 
gezonden; ze zien hen niet meer. Dan geschiedt het wonder. Er komen 3 Jappen met dekens. 
Die worden over de schouders van de officieren geslagen. Ze worden op stoelen gedrukt en 
gedwongen een glas warm water te drinken. Er komt een andere Jap die een glas lauwe melk 
brengt. Een vierde Jap komt aanlopen met cigaretten, een vijfde met sokken die hij zélf aan de 
voeten van de officieren doet, een  zesde brengt slippers en een zevende een glas wijn. Van 
Rijsbergen en z’n collega’s begrijpen er niet veel van, doch ondergaan het alles werktuigelijk. 
Alles hebben zij verwacht, maar dit niet...  Er verschijnt een officier die informeert wie ze zijn, en 
waar ze vandaan komen. Van Rijsbergen vertelt dat hij van de De Ruyter afkomstig is, en de 
ander wil hem gaan uithoren. Daar voelt Van Rijsbergen echter niets voor, en hij hult zich in 
volslagen onwetendheid.  
 
Hoe kan hij nu iets weten, zegt hij, als hij aldoor in de machinekamer gezeten heeft? Neen, dan 
kun je niets weten van je schip. Ze worden met z’n drieën naar een badkamer gebracht, in warm 
water gebaad en zorgvuldig af gedroogd. Ze krijgen een schoon khaki hemd aan en shorts; om 
vervolgens naar de longroom getransporteerd te worden, waar een schotel rijst met corned beaf 
voor hen gereed staat, benevens doosjes cigaretten. Van Rijsbergen, Jackson en Van Marle zijn 
volslagen uitgeput en tollen rond in hun stoelen. Ze zijn duizelig van moeheid, en tot hun 
blijdschap merken ze dat de longroom in gereedheid gebracht wordt voor slaapvertrek. Er worden 
drie bedden met kussens en lakens neergezet, en dat alles onder leiding van een officier van 
administratie, die uiterst hoffelijk optreedt, en zich blijkbaar uitslooft om het zijn Europese gasten 
naar de zin te maken. Er ontstaat plotseling drukte op het dek, en Van Rijsbergen merkt aan alles 
dat er wat gebeuren gaat. Waarschijnlijk zijn er onderzeeboten in de buurt gesignaleerd, want er 
worden dieptebommen afgeworpen. Het valt hem op, hoe militair alles verloopt. Er heerst een 
enorme discipline, en de dienst verloopt opvallend rustig. Aan boord is een voorbeeldige orde. 
Om de twee uur wordt het dek geheel schoongeveegd, en elk ogenblik worden de posten bij de 
telefoons afgelost. Ieder bevel wordt in gezwinde looppas uitgevoerd. Overigens doen de 
Japanners alles om te laten blijken, dat ze zich de heersers der zeeën weten. Als ze wakker 
worden is er melk, en er worden opnieuw cigaretten gebracht. Van Rijsbergen ontvangt zijn 
overall terug, keurig gedroogd en opgestreken. Ook zijn schoenen mag hij weer in bezit nemen, 
en zelfs het blikje met geld en zijn aanstellingspapieren. Alles netjes gedroogd en gladgestreken. 
Er ontbreekt niets. En ze krijgen rijst met kerrie voor ontbijt.   Die dag ziet Van Rijsbergen dat 
de kruiser, waarop hij zich bevindt, geëscorteerd wordt door 7 jagers. Ze komen op een gegeven 
ogenblik vlak bij de Javawal, en hij ziet de landingsvloot liggen. Een eindeloze rij schepen, elk 
met de kop tegen de kant. Hij vermoedt, dat het een plaats even bewesten Semarang is. Aan het 
verblijf op de kruiser komt echter een eind. De mannen worden in een roeisloep gezet, en met 
z’n drieën naar een andere kruiser gebracht. Dat is de Zintsu. Een tentje wordt voor hen aan dek 
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opgesteld, en er komen wollen dekens en opnieuw cigaretten. Uitstekend eten volgt, en aan 
belangstelling ontbreekt het de Hollanders niet. De Jappen schijnen hen een interessant bezit te 
vinden en stoppen de officieren vol met cigaretten en lucifers, blikjes vruchten en limonade. Het 
wordt haast feestelijk, de ontvangst, en het geheel gaat lijken op een soort kampeertocht. De 
anderen komen ook en ze zijn weer met z’n 42en aan boord van hetzelfde schip. De dag daarop 
verandert de toestand echter weer. Van Rijsbergen ziet dat de Op ten Noort, het hospitaalschip 
dat uitgezonden werd om overlevenden van de Striking Force op te pikken, doch dat zelf door de 
Jappen ingerekend is, langs komt, en hierop gaan ze over. Op de Op ten Noort blijkt ook het volk 
van de Exeter te zijn. Slechts 5 minuten blijven Van Rijsbergen en Van Marle op dit schip, dan 
worden ze weer vervoerd naar een grote kruiser, de Ashikaze. Jackson blijft tot hun spijt op de 
Op ten Noort achter. Twee dagen vertoeven ze op de Ashikaze, waar het hun wederom aan niets 
ontbreekt, en ze slapen op een zeldzaam mooi wit bed. Maar dat is dan ook het einde van de 
droom. Want hierna volgt overbrenging naar de gevangenis te Makassar, waar ze een cel 
toegewezen krijgen, met een matje op de vloer en een stilletje in de hoek. Het is wel een wreed 
ontwaken. De gevangenis krijgt druk bezoek. Eerst komen er een 30 Nederlandse officieren van 
de landmacht, en vervolgens een groep overlevenden van de Java en van een der bij Bali 
gezonken jagers. Nóg enkele dagen later weer een 500 man marinepersoneel, alle Nederlanders, 
en een groep Britten en Amerikanen van de Pope en Exeter. Toen was de gevangenis boordevol 
met krijgsgevangenen die in leven werden gehouden met een schamel beetje droge rijst en een 
stinkend visje, dat zwart zag van de vliegen. Twee weken later wordt de groep overgeplaatst naar 
de infanterie- kazerne van de landmacht, die als gevangenis is ingericht, en 8 maanden  daarna 
vertrekt officier M.S.D. Van Rijsbergen met 1000 man naar Japan: bestemming Nagasaki.  
Officier M.S.D. Van Rijsbergen leeft 34 maanden in Nagasaki, en dat is een lange tijd voor iemand 
van nog geen dertig jaar. Jackson is per vliegtuig van Makassar naar Japan vervoerd, en met 
hem heeft hij geen contact meer. Van Marle blijft gelukkig echter bij hem. Van Rijsbergen heeft 
het niet zo heel slecht. Een maand of 4 wordt hij gedwongen op een eilandje in de baai van 
Nagasaki te werken, doch daar kan hij onderuit komen en hij ziet kans een baantje in het kamp 
te krijgen als tuinman.  
 
De maanden gaan langzaam om, en soms wanhoopt hij of er ooit wel een einde aan die oorlog 
zal komen. Dat het met den Jap niet best gaat, weet hij echter. De geallieerde bombardementen 
worden steeds veelvuldige!' uitgevoerd, en hij ziet enorme luchtvloten overkoersen. Nee, lang 
kan het niet meer duren. Op 9 Augustus 1945 maakt hij iets mee, dat hij zijn gehele leven niet 
meer zal vergeten. Om half 10 in de morgen ziet hij twee Amerikaanse bommenwerpers in de 
lucht cirkelen. Dat gebeurt meer. Het is een mooie dag met een lekker zonnetje. Er wordt geen 
luchtalarm gemaakt, want dat is de moeite niet meer waard. Het zijn trouwens maar twee 
vliegtuigen. Dan gebeurt het. Van Rijsbergen ziet iets in de hemel flitsen, en hij wordt even 
verblind. Hij richt zich op en kijkt. En hij vraagt zich af: wat is dat? Hij kijkt over een heuveltje heen 
om wat meer te zien, en hij aanschouwt iets wonderbaarlijks.  
 
Een enorm vuurwerk, dat verrijst in de hemel. Een rood vuur. De ogen van Van Rijsbergen worden 
vastgehouden door dit onbeschrijflijk gebeuren, en hij denkt eerst dat er een munitiefabriek in de 
lucht gevlogen is.  
En steeds komt er meer vuur, en al dat vuur wordt één enorme vuurbal. Rond die vuurbal ontstaan 
allerlei vuurringen, die al wijder en wijder, groter en groter worden. Totdat eindelijk een geheel 
complex van vuur en vuurringen aan de hemel staat. Het is een fantastisch verschijnsel, en Van 
Rijsbergen vraagt zich af of hij getuige is van een natuurramp van gigantische afmetingen.  
En dan klapt het verschijnsel uit elkaar met een ontzaglijke ontploffing. Een rukwind raast over 
de aarde, en Van Rijsbergen bukt nog net op tijd om de cycloon over zich heen te horen razen. 
Ramen vliegen weg... muren worden platgedrukt... huizen storten in elkaar. De vuurbal en de 
ringen zijn verdwenen, doch nu stijgt een dikke kolom rook langzaam op. Het is zwarte rook, die 
echter wit wordt. In de hemel torent een hoge blanke cathedraal van rook recht omhoog.  
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De kolom draait, en er is vuur in het hart van die 
kolom, een rood en wit vuur. Langer dan drie 
uren staat die kolom stijl in de hemel, om daarna 
af te zakken en de gestalte van een kolossale 
bloemkool aan te nemen. En deze bloemkool 
blijft gedurende 3 dagen boven Nagasaki 
hangen. Vier dagen later hoort Van Rijsbergen 
wat dit verschijnsel geweest is. De Jappen 
mompelen zelf over petroleum- en 
uraniumbommen, en ook het woord 
atoomsplitsing werd gebruikt.  
Op 31 Augustus wierp een vliegtuig pamfletten 
uit waarop stond dat de oorlog voorbij was.  
Dank zij de atoombom. Met het Amerikaanse 
vliegdekschip Chenango vaart Van Rijsbergen 
naar Okinawa, en per bommenwerper B 24 naar 
Manilla, waar hij een maand blijft.  
Twee maanden vertoeft hij in San Francisco, en 
hij volgt in Brooklyn een radar-cursus. Hij blijft 
zes maanden in de U.S.A., en vindt er géén rust 
doch wél zijn vrouw.  
Met de Queen Mary vaart hij naar good old 
England, en met de Harwichboot naar de lage 
landen.  

 
Dan is hij, na 10 jaar, weer eens thuis, de 

officier M.S.D. Van Rijsbergen.   
 

Onder de honderden opvarenden, die de De 
Ruyter verlieten, behoorde ook de korporaal 
telegrafist F. I. van Esveld, chef seinbrug op het 
vlaggeschip. Het was tegen middernacht dat hij 
met verbazing neerkeek op zijn mede-
opvarenden, die beneden hem in de Javazee 

neerplasten, mét of zonder zwemvest in en buiten de reddingvlotten, deels omslaand door het te 
veel aan gegadigden, die probeerden er zich aan op te trekken. Sommigen nog met de helm op 
het hoofd. En dan temidden van deze schier onbeschrijflijke chaos die ene reddingssloep, al 
overbemand als zij nauwelijks in zee ligt, en waaraan zich een kluwen mensen vastklampt. 
De situatie is verward. Er zijn mannen, die instinctief voelen dat er van het afgesproken „bij elkaar 
blijven” weinig terecht zal komen. De een zegt: „Laten we die kant opgaan, dan zien we misschien 
morgenochtend Java”, en de ander roept dat hij er niets van gelooft, en dat het precies de andere 
kant is. En er zijn er die schreeuwen: „Je bent gek, Bawean is dichterbij, maar dan moeten we 
déze kant op”. 
Temidden van deze tomeloze verwarring drijft het brandende vlaggeschip der Striking Force, en 
de brand geeft een vreemde, unheimische verlichting aan de tafrelen die zich naast de kruiser 
afspelen. Steeds opnieuw horen de mannen de ontplofte granaten van de 40 mm batterijen door 
de nacht suizen en verderop in het water neerkomen. Dan wordt het stiller en stiller; slechts hier 
en daar klinkt nog wat geroep en geschreeuw en na ongeveer 45 minuten daalt de grote rust over 
het water. Als nóg later het schip brandend in de golven is ondergegaan neemt de eenzaamheid 
bezit van de duistere Javazee, en zijn de mannen op de vlotten en in de zwemvesten 
overgeleverd aan de verlatenheid van de lichtgolvende fosforiserende wateroneindigheid. 
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Korporaal Van Esveld is alleen en zijn enige gezelschap is zijn zwemvest. Hij roept eens, maar 
krijgt geen gehoor. Dat is een pijnlijke ervaring, en korporaal Van Esveld begint nu eens kalm na 
te denken. Hij hoopt dat er met dag-worden een kansje voor hem  komt, en dat is het enige wat 
er voorlopig voor hem te doen valt. En de moed maar niet verliezen! 
Ineens hoort hij iets in de verte. Hij luistert scherper. Nee, korporaal Van Esveld vergist zich niet. 
Er nadert iets. Nog even later weet hij wat het is: dat moet de reddingssloep van de De Ruyter 
zijn. Hij hoort het aan een paar bekende stemmen. Nee, hij kan zich niet vergissen. 
Voor in de sloep zitten er een paar te roken. De sloep schijnt bar vol te zijn, zodat er heel 
voorzichtig en ook heel onregelmatig geroeid moet worden. 
Korporaal Van Esveld ziet zijn kans gekomen, en hij denkt al van de misère af te zijn.  
Hij richt zich een beetje op in het water en praait de sloep. 

Uit volle borst wordt 
hem dan het 

antwoord 
toegebruld: „Vól, 
vól!” Dat is maar een 

naargeestig 
antwoord, en 
korporaal Van 
Esvelds optimisme 
krijgt een lelijke 
knauw, vooral als de 
sloep langzaam in 
de duisternis 
verdwijnt. Het wordt 
weer stil en het enige 
wat hij nog hoort is 
het nu eens ver af en 
dan weer nabije 
geronk van een 
vliegtuig. 
Korporaal Van 
Esveld zwemt door, 
en hij merkt dat het 

zwemmen steeds minder gemakkelijk gaat, nu hij last krijgt van een korte golfslag, die hem ieder 
ogenblik een allervervelendste „krul” over het hoofd wipt. 
Lage wolken drijven over, en even later begint het te regenen. Dat buitje is echter maar van korte 
duur. Na een kwartier wordt ’t droog, en schitteren de sterren opnieuw aan de hemel. Korporaal 
Van Esveld doodt de tijd met het uittrekken van de nodige kledingstukken, die hem beginnen te 

hinderen. 
Iedere nacht heeft zijn einde, en er komt een ogenblik dat Van Esveld in het Oosten wat grauws 
ziet dagen. De nieuwe dag! Het grauw wordt grijs, en de eenzame zwemmer rekt zich uit om eens 
poolshoogte van zijn omgeving te nemen. Hij zou best wat willen zien.  
 
 
 Theo, het enige kind uit Karel Doorman’s tweede huwelijk, temidden van zijn dromen. 
 

Een tekening van het vlaggeschip der “Striking Force”, Hr. Ms. Kruiser “De Ruyter”, vervaardigd door den 
luitenant ter zee M.H. van Dulm 



 

15 
 

Maar hij ziet volstrekt niets: géén 
schip, géén vliegtuig, géén land. 
Niets, niets. Water en hemel, en 
daar blijft het bij. Nog steeds 
verliest de overboordgestapte 
chef van de seinbrug zijn 
optimisme niet. Hij kan nog best 
mee, en hij vindt dat hij de 
nieuwe dag begonnen is met 
een lekker fris bad. Het is maar 
zoals je het bekijkt. 
Als het klaarlichte dag geworden 
is, komt prompt de verrassing 
voor den optimistischen 
zwemmer.  
 
Recht voor zich uit ziet hij, op 
ongeveer 100 meter afstand, 
een hoofd boven water 
uitsteken. Bij een hoofd behoort 
een mens. Maar die mens kan 
van alles zijn: een Hollander, 
een Yankee, een Engelsman, 
een Jap. En leeft hij nog, of is hij 
al dood? Hij weet er allemaal 
nog niets van. Korporaal Van 
Esveld zwemt wat hij zwemmen 
kan, en tegelijk roept hij het 
hoofd Sets toe. Dat hoofd begint 
zich helemaal om te draaien, en 
plotseling verrijst er naast het 
hoofd ook nog een opgestoken 

paddel. 
Van Esveld is zo gelukkig als een kind op Sinterklaasavond, dat z’n cadeautje uitpakt; want nu is 
het tenminste niet zo eenzaam meer, wie het ook mag zijn. Maar dat valt ook al weer mee. Het is 
de stoker 1ste klas J; van der Veer, van de De Ruyter. 
Beide mannen hebben elkaar heel wat te vertellen, en alle ervaringen van die nacht worden 
uitgewisseld. Het optimisme van beiden wordt bij elkaar gevoegd, en tezamen is dat een flink 
brok geluksverwachting. Daar kan zelfs het feit niets van af doen dat ze nog niet ontbeten hebben, 
en dat de toestand toch wel wat netelig is. Maar ze hebben tenslotte hun ochtendbad gehad, 
nietwaar...! 
De stoker heeft in een vlot gezeten, dat niet zo wilde als hij, en kapseisde. Het enige wat hij er 
van als herinnering bewaard heeft, is de paddel. Hij bezat ook een zwemvest en is verder z’n 
eigen weg gegaan, op goed geluk vandaag of morgen wel ergens terecht te zullen komen. 
De twee mannen zwemmen naast elkaar voort, en om de beurt vertellen ze elkaar dat alles wel 
in orde zal komen, dat er toch waarachtig geen vuiltje aan de lucht is, en dat iedereen in de 
Javazee mocht willen dat hij zoveel goede kansen had als zij. Hun waakzaamheid verslapt 
intussen geenszins. Integendeel, ze turen scherp uit, want je kunt nooit weten waar op die lap 
water je kans van de dag ligt. 
En dan zien ze ineens iets boven de golven uitsteken. Eerst kunnen ze hef voorwerp niet goed 
thuisbrengen, maar dan weten ze het: het is zo’n korte bootshaak, afkomstig van iemand in een 
reddingsvlot. Jammer, dat het vlot er niet is. Maar die haak is toch van grote waarde. Zij is zelfs 
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van levensbelang voor een eenzamen zwemmer die aardig moe begint te worden. En Van Esveld 
wórdt moe. Z’n maat heeft tenslotte de pagaai, waarmee hij iets kan doen, dus is de bootshaak 
voor Van Esveld. Met zo’n ding kan je, als je tenminste een zwemvest om je body hebt, in het 
water een gemakkelijke houding aannemen door op je rug liggend het stokgedeelte tussen de 
knieholten te leggen en de uiteinden met de handen vast te houden. Het is maar een weet, en je 
moet je kunnen behelpen. 
Het water in de Javazee is vergeven door stookolie van vergane oorlogsschepen. Soms zou je 
denken dat er duizend oliebronnen onder water aan het spuiten zijn, zó enorm veel olie drijft er 
rond. Men moet zich dat goed voorstellen, die olie op het water.  
 
Ze drijft helemaal niet óp het water, maar het zijn vlokken, olie-vlokken, die in het water zweven. 
Ze plakken allerellendigst op je corpus vast, en het meest hinderlijk zijn ze op het gezicht. Telkens 
als er een krul over je heenslaat wordt je zwarter en zwarter, vetter en vetter, en de zon doet de 
rest. Die plakt, koekt, kleeft en braadt alles vaster en vaster op de doorweekte huid, waarin de 
ogen van den drenkeling gloeien als brokken vuur, vuurrood aan de randen. 
De tropenzon staat loodrecht boven Van Esveld en Van der Veer, en het warmste deel van de 
dag moet nog komen. Het vervelende is ook dat ze hevige honger en dorst beginnen te krijgen, 
maar de kansen op een middagmaal zijn angstwekkend klein. Ook een „ijskoud pijpie bier” wordt 
voorlopig afgeschreven. 
En zo drijven ze dan maar voort, van uur tot uur, onder die blakende tropenzon, door de stookolie-
vlokken, willoos heen en weer gesleurd door de stroom, die net met deze twee mannen doet wat 
hij wil. Er wordt allang niet meer gezwommen, omdat dit veel te veel van de krachten zou vergen 
en erg véél kracht bezitten ze niet meer. Het heeft volmaakt geen zin, want ze hebben er niet het 
flauwste idee van in welke richting ze zouden moeten zwemmen, om een kans te hebben aan 
land te komen. Van oriënteren is ook al geen sprake met de zon recht boven je. 
Het wordt namiddag, en dan zien ze een watervliegtuig, dat laag over de oppervlakte scheert. 
Van Esveld herkent het als een Jap. Wat zoekt die Jap? Geallieerde vliegtuigen of drenkelingen? 
De machine nadert. De korporaal en de stoker, die hun buik vol hebben van de Javazee, beginnen 
verwoed te zwaaien met hun haak en pagaai. Misschien heeft de piloot het wel gezien, maar hij 
zal het dan niet belangrijk genoeg gevonden hebben om te dalen. Hij verdwijnt tenminste even 
snel als hij gekomen is. Opnieuw een reddingskans verdwenen, maar de dag is nog lang niet 
voorbij, en je geluk kan in een klein hoekje schuilen. 
Het zal ongeveer 4 uur in de namiddag zijn als er eerst masten en daarna schepen in zicht komen. 
Dat zal de grote kans worden! Er komt ook weer een Japans vliegtuig over de twee mannen 
cirkelen, allemaal goede voortekenen. Vervuld van hoop beginnen de korporaal en de stoker uit 
alle macht hun armen en benen te gebruiken, om toch maar spoedig uit het water verlost te 
worden. 
In de verte zien ze enige zware Japanse kruisers, begeleid door torpedojagers, passeren. Die 
schijnen de voorhoede van de naderende trans- portvloot te zijn, want aan de kim zien ze een 
enorm aantal masten opduiken. Dat moét de veelbesproken, langverbeide en helaas niet 
vernietigde landingsvloot zijn. 

Die vloot heeft slechts een matig vaartje, maar haar koers is recht op de twee zwemmers aan. 
Na enige tijd bevinden ze er zich midden tussen, en ze kunnen alles uitstekend bekijken. Het 
convooi stoomt op in 3 linies, maar hoeveel schepen er wel zijn kunnen ze niet schatten, zóveel 
zijn het er. Er bevinden zich vrachtschepen onder van allerlei vorm en type, variërend van 3000 
tot 7000 ton. Alle schepen zijn goed voorzien van geschut en luchtafweer. In de kuildekken staan, 
bij sommige schepen wel twee boven elkaar, de landingsboten. En elk schip is volgepropt met 
troepen. 
Wat zouden korporaal Van Esveld en stoker Van der Veer nu anders doen dan de aandacht 
pogen te trekken? En daar ontbreekt het niet aan! Ze schreeuwen en zwaaien en gebaren, maar 
nodig is al die drukte van die twee al aardig uitgeputte mannen niet, want ze zien dat er van ieder 
schip dat nadert op de brug kijkers op hen gericht worden. Een fluitje gaat, en een reddingssloep 
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wordt bemand. Daar zul je het hebben... ze voelen zich al gered... om dan weer te constateren 
dat ze te vroeg gejuicht hebben, want er gebeurt niets! Maar dan ook helemaal niets. Want zodra 
hebben de kijkers de drenkelingen eens wat van dichterbij bekeken, of er wordt op een fluitje 
geblazen en de bemanning van de boot rukt weer in. Er worden blijkbaar alleen Jappen gered in 
de Javazee, een standpunt waar Van Esveld en Van der Veer niets mee op hebben, en waarover 
ze in gekruide taal hun afschuw en verontwaardiging betuigen. Hetgeen allemaal ook niets helpt. 
Maar het verlucht het gemoed, en dat is ook wat waard. Toch zijn er vriendelijke en humane 
Jappen aan boord van die schepen. Op een ervan, dat achteruit een haaienhaak heeft uitstaan, 
worden de twee Hollandse zeelui geïnviteerd in die haak te bijten, iets waar noch Van Esveld 
noch Van der Veer voor voelen. Er zijn ook schepen, die hen op heel korte afstand passeren, en 
ze moeten duchtig oppassen niet in de zuiging der schroeven terecht te komen. Niemand aan 
boord schijnt het in zijn hoofd te krijgen die twee mannen beneden in zee op te pikken. Waarom 
ook eigenlijk? Het zijn maar Europeanen, en bovendien nog vijanden. Zij het dan in een vrij 
hopeloze positie. 
Er komt echter een kans op een maaltijd. Jappen smijten bakken met uienschillen over boord, 
daarbij de mannen in zee gebarend er lekker van te smullen. Van der Veer krijgt door dit alles 
gruwelijk de pest in, en hij besluit op onderzoek uit te gaan of het overal nu wel zo hopeloos 
gesteld is met de menslievendheid van de zonen van de Rijzende Zon. Hij ziet kans nog net 
bijtijds voor een snel naderend transportschip over te zwemmen. Van Esveld voelt bitter weinig 
voor deze manoeuvre, en blijft liever zwalken tussen de eerste en de tweede linie, terwijl zijn maat 
zich dan tussen de tweede en derde bevindt. 

Aan alles komt eens een eind, zelfs aan een reusachtige transportvloot, die eindeloos lijkt. Het 
laatste schip passeert en daarop is nu alle hoop der beide Hollanders gericht. Maar geen kans. 
Ook dat laatste schip vaart verder, en hiermede vergaat de laatste kans van oppikken. 
Dan vindt Van Esveld dat het toch wel een beetje benauwend gaat worden. Over een uur zal het 
weer nacht zijn en dat lacht hem niet bijzonder toe. Want hij is nu wel heel erg moe geworden. 
En Van der Veer is verdwenen. 
Opnieuw komt er een kans. Een torpedojager nadert en komt recht op korporaal Van Esveld 
aanzetten. Hij stopt en draait bij. Van de navigatiebrug af wordt den drenkeling gebaard een 
beetje dichterbij te komen, en als die drenkeling dat doet ziet hij tot zijn grote vreugde even later 
een roeisloep naderen, en nóg even later pikken een paar matrozen hem uit het water. Van 
Esveld is blij en nog blijer als hij merkt dat Van der Veer er ook is. Die zit op de buikdenning van 
de sloep; heel deftig met een reddingsboei om zich heen, die ze hem toegeworpen hebben. 

Jappen zijn blijkbaar nieuwsgierig, want als Van Esveld en Van der Veer naar de bak van het 
schip worden gebracht, gapen honderden ogen hen aan, alsof het apen in een dierentuin zijn. 
Van Esveld noch Van der Veer trekken zich er echter ook maar iets van aan. Ze vinden het veel 
belangrijker dat ze een borrel krijgen en vlak daarop een kop gloeiende koffie. Dat maakt hen 
weer een beetje mens. Dan volgen er een injectie, en daarna weer warm water, zeep en een paar 
lappen. Gestoken in Japanse matrozen uniformen worden ze bij den commandant gebracht, die 
een beetje gebroken Engels spreekt. Als Van Esveld hem vertelt, dat hij van de De Ruyter is, 
krijgt hij op hetzelfde ogenblik een slag op zijn hoofd. Uit het gebrabbel van den man blijkt, dat hij 
de De Ruyter zwaarder bewapend en van groter tonnage dacht dan waarvoor dat schip te boek 
loopt. Hij wordt niets wijzer van zijn twee gasten, en eindelijk stuurt hij ze dan maar weg, met een 
paar cigaretten. Vervolgens worden ze weer naar de bak gebracht, waar een behoorlijke portie 
eten klaar staat. 
Dan mogen ze eindelijk gaan slapen. 

Midden in de nacht gebeurt er iets dat de mannen wakker schrikt. De claxons van de 
geschuttorens weerklinken. Er wordt gevuurd door de 12 cm batterij en daarna worden 
dieptebommen uitgeworpen. Als Van Esveld en Van der Veer dekking willen zoeken, wordt dit 
verijdeld. Het is helemaal niet nodig, vinden de gastheren. Als ze getroffen worden is dat toch 
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maar door „eigen granaten”. De andere dag worden ze min of meer opgenomen in de huishouding 
van het schip. Ze moeten meedoen aan de ochtendgymnastiek, die niet veel verschilt met de 
Europese, met dat verschil dat ze de commando’s niet verstaan... Het menu bestaat uit een bal 
rijst met vlees- of vissoep, en de ziekenverpleger behandelt hen voor de oog- en 
wondbehandeling. Voor de rokerij is gezorgd, als ze de peukjes maar deponeren in de beroemde 
bak-met-water. 
Die gehele dag patrouilleert de jager langs Java’s Noordkust ter hoogte van Rembang. Iedere 
trek duurt ongeveer drie kwartier. Langs de kust liggen circa 60 transportschepen voor anker. Ze 
liggen er volmaakt rustig, alsof ze aan de eigen kust liggen. Niets en niemand verstoort die rust. 
Intussen vermeerdert de cigarettenvoorraad 
op verheugende wijze, evenals de linnen 
zakjes met suikerwerk en kaakjes. In de loop 
van de dag komt echter een officier vertellen 
dat ze de andere ochtend naar de wal 
gebracht zullen worden, en daar maar moeten 
zien dat ze in een bivak ergens aan de kost 
komen. 

De volgende morgen gaan Van Esveld en Van 
der Veer over op een andere jager. Hier 
ontmoeten ze een geredde van de gezonken 
Britse torpedojager Electra. Kort daarop moet 
er al wéér verhuisd worden, nu naar de kruiser 
Naka. Op het achterschip ontdekken ze een 
stelletje geredden van het vlaggeschip der 
Striking Force, waaronder de luitenant ter zee 
Mr. H. de Groot. Er zijn ook enkele licht- en 
zwaargewonden bij. 
Nog een kwartier later komen landingsboten 
langszij. Deze vaartuigen hebben de 
motorkamer en de gepantserde stuurhut 
achteruit staan. De rest van de boot bestaat 
uit een grote bak, waarin alle 
oorlogsmaterialen geladen worden.  

 De boeg wordt gevormd door een klep. In een 
van die boten zitten de luitenant ter zee 2e 
klasse J.Bennink en een groot aantal manschappen van verschillende schepen der Striking 
Force. Ook Van Esveld en Van der Veer moeten in dat vaartuig stappen, en de hele troep wordt 
onder gewapend geleide van mariniers naar de kust gebracht. 
Aan de wal heerst een enorme drukte. De landing is in volle gang en ontelbare auto’s, volgeladen 
met materiaal, rijden het strand af en de richting op van de hoofdweg, die parallel loopt met de 
kustlijn. Behalve Japanse soldaten, slechts gekleed in een schaamlapje, werken er duizenden 
inlanders. Langs de hoofdweg zijn alle huizen voorzien van de „Rijzende Zon”. Op alle hoeken 
van de wegen staan Japanse wegwijzers en verkeersregelaars. Waar Van Esveld en Van der 
Veer kijken, overal domineren de Japanse uniformen, en ontelbaar is het aantal inlanders met de 
„Rijzende Zon” op hun mouw. Op ieder stukje muur zijn proclamaties aangeplakt van het Japanse 
„Militair Gezag”. In één woord: het Javaanse land is volkomen ver-Japanst. 

Als de mannen in het bivak aankomen, zijn daar reeds Lieutenant Cmr. N. V. T. Thew van de 
Royal Navy met een officier en ongeveer 50 man van de Jupiter, benevens een officier met 10 
man van de Electra. 
Van Esveld hoort hier bijzonderheden over de sloep van de De Ruyter. Deze bevatte 70 man 
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onder commando van luitenant ter zee Bennink. Deze deelt mee, dat in de nacht van de 
torpedering voor de sloep plotseling een duikboot opdook, een Amerikaan, die twee Amerikaanse 
seiners overnam. De volgende dag werd de sloep door een Japanse torpedojager aangehouden. 
Mijnheer Bennink moest aan boord komen en deze kreeg, na verhoor, de koers naar Java op. 
Toen de volgende dag Java’s noordkust in de verte inderdaad opdoemde, werd de sloep 
wederom door een jager aangehouden, die alle opvarenden aan boord nam. 
Waaruit blijkt dat de een geluk heeft en de ander niet. Mijnheer Bennink behoort tot de laatste 
categorie... 

 

Terstond nadat de Admiraliteit in Soerabaia even na middernacht van de 28ste Februari het 
bericht ontving, dat de ondergang van de De Ruyter en de Java meldde, werd het hospitaalschip 
Op ten Noord uitgezonden om naar overlevenden in de Javazee te zoeken. Het lot wilde echter 
dat het schip regelrecht in handen liep van den vijand, die zich er van meester maakte en het 
opbracht. 
Er was geen Striking Force meer, en dat betekende dat de strijd in de Nederlands Indische 
Archipel voorlopig geëindigd was. Er was geen reden aan te nemen dat de landingen op Java op 
de een of andere manier nog tegengehouden konden worden. Het was zover: de banier met de 
Rijzende Zon ging wapperen over Indië. 
De overgebleven schepen streden dapper hun wanhopige strijd. De Witte de With, opgenomen 
in het bassin van het Marine Etablissement te Soerabaia werd door Japanse bommenwerpers 
bestookt en vernietigd. De heldhaftige Perth en Houston bereikten Tandjong Priok, en poogden 
met de Evertsen via Straat Soenda de Indische Oceaan te bereiken. De Evertsen vormde echter 
door zijn beschadigingen een struikelblok aan het been der beide andere schepen, en zij werden 
ontdekt door de Japanse vloot. De Evertsen bood dapper weerstand, doch werd wrak geschoten 
en daarna in zinkende toestand op het strand bij Seboekoe gezet. 
Zowel de Perth als de Houston, de dappere wapenbroeders der Hollandse vloot, vonden tevens 
hun einde. 
Geluk had alleen commander Binford van de „fourstackers”. Na een hevig gevecht in Straat Bali 
gelukte het hem de Edwards, Alden, Ford en Paul Jones in de Indische Oceaan te brengen, en 
hen veilig uit het bereik van den machtigen tegenstander te krijgen. 

Eveneens had geluk de luitenant ter zee Jorissen, die in de nacht van 28 Februari op 1 Maart 
kans zag ten Noorden van Java met zijn motortorpedoboot No. 15 een Japanse flottieljeleider te 
attaqueren en te vernietigen. En op de 1ste Maart bracht de luitenant ter zee Baron Van 
Boetzelaer met de onderzeeboot K 15 in de Bantambaai een Japanse tanker tot zinken. 
Dit waren voorlopig de laatste daden van koen zeemanschap en tactisch beleid van Nederlandse 
marinemannen. 

Wat de verliezen van den vijand in de Javazee betreft, waarschijnlijk kostten de laatste gevechten 
hem 1 kruiser en 2 jagers, terwijl aangenomen wordt dat nóg een kruiser en een jager beschadigd 
werden. 

Het voorlopig einde was hiermede definitief gekomen, en er restte nog alleen de vernietiging van 
voor den vijand belangrijke instellingen en installaties op Java. Deze vernietiging werd grondig 
verricht. Vice- admiraal Helfrich legde op 28 Februari het strategisch opperbevel over de 
geallieerde zeestrijdkrachten in het Abda-gebied neer, en 2 Maart vertrok hij op bevel van den 
Gouverneur-Generaal met zijn staf in een der laatste Catalinas naar Ceylon. Vice-admiraal 
Glassford en diens Chef Staf Rear Admiral William R. Purnell waren reeds op 28 Februari naar 
Australië vertrokken. 
Vice-admiraal Helfrich had zijn besluit reeds genomen: dóórvechten met het restant van zijn 
strijdkrachten in de Aziatische en Australische wateren. 
Schout-bij-nacht Koenraad, de vriend van Karel Doorman, vertrok als laatste met een 
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onderzeeboot uit Soerabaia. Toen hij nog eenmaal zijn blik over de stad liet gaan, zag hij alleen 
rokende puinhopen. En daarna werd het eenzaam nabij de puinen van de Oedjoeng en Perak. 

Op 8 Maart eindigde de strijd in Nederlands Indië toen Bandoeng zich overgaf. De laatste 
uitzending op die laatste dag besloot met de woorden: „Wij gaan thans sluiten, luisteraars. Wij 
groeten U en hopen op betere dagen. Lang leve de Koningin!” 
En toen viel met recht de nacht over het eilandenrijk van Nederlands Indië. 

Bij Koninklijk Besluit: 

Schout-bij-nacht Doorman werd bij Koninklijk Besluit van 5 Juni 1942 benoemd tot Ridder in de 

Militaire Willemsorde 3e klasse, wegens het onder zijn bevel staande geallieerde eskader op 27 

Februari 1942 in de Javazee op bekwame en stoutmoedige wijze inzetten tegen een vijandelijke 

overmacht, welke tenslotte tot wijken werd gebracht, daarbij met zijn vlaggeschip Hr. Ms. De 

Ruyter een uitstekend voorbeeld gevende, en gedurende de hierop volgende nachtactie van 27 

op 28 Februari herhaaldelijk trachten door de sterke vijandelijke opstelling heen te breken, 

teneinde de transportvloot welke Java dreigde aan te vallen, te vernietigen, in welke strijd de 

beide Nederlandse kruisers op eervolle wijze zijn ondergegaan. 

De Staat der Nederlanden had hiermede een dapper man posthuum geëerd. 

Op 17 October werd Karel Doorman posthuum begiftigd met de hoogste Poolse militaire 
onderscheiding, „Virtuti Militari”, door Generaal Sikorsky in verband met zijn werk in de Javazee. 

De onderscheidingen van Schout-bij-nacht Doorman 

25 Augustus 1922: Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

30 October 1937: Officier in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden 

21 Augustus 1941: Ridder in de orde van den Nederlandsen Leeuw 

5 Juni 1942: Ridder in de Militaire Willemsorde 3de klasse (postuum) 

 Semtember 1942:  De hoogste Poolse onderscheiding die kan worden uitgereikt 

     wordt door Generaal Sikorsky verleend, de ,,Virtuti Militari” 

 

Het buitenland oordeelt:  

Commander Cordon van de Britse kruiser „Exeter”: 

“Admiral Doorman’s leadership was excellent” 

Commander Binford van de Amerikaanse jagers: 

“The way, Admiral Doorman lead his fleet into battle deserves the high est 
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praise” 

Sir William James, Brits admiraal: 

“It was the most tremendous battle ever to take place against great odds. 

Always there were too few ships, too few of everything” 

 

                De jongen met de scheepjes 

Ergens, op Kralingen, zit een jongen te spelen langs de vaart. Een magere, schrale jongen met 
een stuurs gezicht, vol gele en oranje sproeten. 
Op het water van de vaart drijven drie speelgoed-scheepjes; het zijn grijze bootjes. Het ene stelt 
een torpedojager voor, het andere heeft wel iets van een slagschip en het derde roept gedachten 
op aan een motortorpedoboot. Ze zijn alle drie met een sleutel in de pijp op te winden, en dan 
varen ze in een grote kring door het donkerbruine water van de vaart, waarin de aan de hemel 
voortjagende bolle wolken weerkaatsen. 
De jongen ziet alleen maar zijn kleine speelgoed-vloot, de jager, het slagschip en de 
motortorpedoboot. De jager is de snelste, dat zie je zo. Het slagschip heeft de minste vaart, maar 
het is dan ook van voren het breedst. 

De mond van den jongen is half geopend van plezier. Zou er ook wel een mooier spel bestaan 
voor een jongen dan een speelgoedvloot in het water van zo’n vaart? Als hij een uur aan het 
spelen is gaat het hem een beetje vervelen steeds maar weer naar die rondvarende scheepjes 
te kijken, en hij verzint wat anders. Hij laat dus het slagschip tegen de jager aanvaren. Dat geeft 
een blikachtig klinkende botsing. De tweede maal dat hij het doet klikt er wat van binnen in het 
slagschip, en het blijft stil liggen. Het is kapot, het uurwerk wil niet meer. „Wat jammer”, zucht de 
jongen. „Nou is hij stuk, de Piet Hein, want zo had hij zijn schip genoemd. Nog één keer laat hij 
de twee andere bootjes rondvaren. Hij kijkt er peinzend naar. Op het ene heeft hij met een dun 
olieverf-penseeltje geschilderd De Ruyter, op het andere Java. Daarna mompelt hij voor zich 
heen: „Ik schei d’r nou maar mee uit, ze kunnen niet eens écht schieten”. 
Natuurlijk denkt hij dat, want hij is nog zó jong, dat hij de oorlog alleen ziet als iets groots en iets 
zeer romantisch en niet als datgene wat hij inderdaad is, te land, ter zee en in de lucht: de vloek 
der mensheid. 
Het slagschip drijft tegen de kant van de vaart op, en blijft daar schuin liggen in het dikke kroos. 

Er komt een vrouw de weg oplopen. Ze zoekt iemand. Bij het water ziet ze den jongen met de 
sproeten spelen en ze roept: „Theo, kom je thuis?” • 
En de jongen, wiens vader in de Tweede Wereldoorlog eskader- commandant was van de Striking 
Force van vier naties, roept terug: „Ja, ik kom zo hoor”. 
Dan pakt hij z’n speelgoedscheepjes bij elkaar, de jager, het slagschip en de motortorpedoboot 
en hij loopt naar huis.  
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Enkelen van velen  

In dit verhaal worden namen vermeld, maar het ware wellicht beter geweest er geen enkele te 
noemen, omdat de lezer geneigd zal zijn te menen dat alleen zij, die op deze wijze naar voren 

treden, tot de elite der dappersten en voortreffelijksten behoorden. Niets is minder waar. 
Dapperheid en voortreffelijkheid werden gedemonstreerd door stokers en hoofdofficieren, door 
matrozen en luitenants ter zee, door onderofficieren en officieren van de M.S.D. Er was, op alle 
schepen, een schitterende geest van mannelijkheid en beleidvol optreden en zódanig was die 
geest dat het volk van Nederland trots kan zijn op zó’n marine. Enkele namen mogen nog aan 

de vergetelheid ontrukt worden, doch ook na het noemen daarvan blijft het boek ook in dit 
opzicht onvolledig en uiterst beperkt. 

Daar is dan, van de De Ruyter, de luitenant ter zee 1ste kl. P. de Gelder („meneer Paulus”), een 
buitengewoon actief officier, die een uiterst bezielende invloed had op het konstabelspersoneel. 
Daar is de kapitein der mariniers Wilhelmi Damsté, de enthousiaste en sportieve commandant 
van het afweerdek van het vlaggeschip en daar is de in de middag-actie gesneuvelde officier van 
gezondheid 2e kl. K.M.R. Dr. Leeuwenbrug, de chirurg uit Batavia, bekend en buitengewoon 
geacht aan boord vanwege zijn beminnelijk en bescheiden optreden en speciaal door de grote 
zorg waarmede hij zich aan de zieken en gewonden wijdde. Ondanks het feit dat hij zelf leed aan 
een ongeneeslijke zeeziekte en het bij de lichtste deining reeds aflegde. 
Evenmin mag dan ongenoemd blijven de 1ste stafofficier van het eskader luitenant ter zee 1ste 
kl. Veltman (tevens verbindingsofficier van het eskader), uiterst beminnelijk en hoffelijk, scherp 
van verstand en koelbloedig in iedere actie. Onder de zwaarste bommenregens loste hij zijn 
verbindingstechnische problemen rustig en opgewekt op, even rustig als zijn schaakprobleem in 
de longroom van zijn schip. 
Van de Java noemden wij reeds namen. Daar was de luitenant ter zee 1ste kl. Jhr. A. van Geen, 
de onvergetelijke officier van artillerie, daar was de hoofdofficier M.S.D. 2e kl. C. M. v. d. Velde, 
Hoofd Machinekamer van het schip en daar was de luitenant ter zee 1ste kl. P. S. Alstede, de 
navigatieofficier. Voorts de luitenant ter zee 2e kl. R. Ritsema van Eek, commandant van een 40 
mm luchtafweerbatterij, de officier M.S.D. 2e kl. Ch. J. G. Werleman, lekdienstofficier, opper- 
schipper P. W. Warmerdam, chef d’équipage, majoor monteur R. Brouwer en de luitenant ter zee 
1ste kl. J. A. Bientjes, die buitengewoon beleidvol optrad bij het uitvoeren van de verlaatrol. Zo er 
ooit een lijst met namen onvolledig was, dan deze. In feite waren zij allen van hoog tot laag vervuld 
van één gedachte: het vaderland te dienen en eervol uit de strijd te komen. 
Onze schepen zijn gebleven en met onze schepen honderden en honderden dappere 
marinemannen. 
Zij allen zullen, genoemd of ongenoemd, in onze gedachten blijven voortleven als de mannen die 
in de voorste linie de vrijheid voor ons en onze kinderen bevochten. 
 
 

Volk en Marine 

Er is een marine-uitdrukking die zegt: je moet niet nabreeuwen. Daarmee wordt bedoeld dat het 
geen zin heeft over dingen die nu eenmaal gebeurd zijn na te kaarten. Maar alvorens het finish 
onder dit boek te zetten moeten ons toch enkele dingen van het hart of dit nu nabreeuwen is of 
niet. , 
Hoewel nog lang niet alle gegevens over de krijgsverrichtingen in de Javazee verzameld zijn 
staan twee dingen wel vast. Het eerste is dat er door de Japanse vloot meesterlijk 
gemanoeuvreerd en gestreden is, het tweede dat schout-bij-nacht Doorman geen geluk had bij 
zijn acties. En een krijgsman moet, naast zijn kennis en bekwaamheid, ook wat geluk hebben, wil 
hij slagen. 
Het ongeluk heeft Doorman hardnekkig achtervolgd, en goeddeels vocht hij tegen de bierkaai. 



 

23 
 

Het getuigt van een verbijsterend ongelukkig gesternte als men ziet dat met één torpedo-aanval 
twéé kruisers vernietigd worden. Het getuigt van niet minder ongeluk als één treffer de 
ketelinstallatie van de Exeter raakt, en het schip buiten gevecht stelt. En het was ongelukkig dat 
de schout-bij-nacht zwaar gehandicapt werd door het volkomen gemis van vliegtuig-bescherming 
en verkenningsberichten. 
Wat het uitblijven van verkenningsberichten betreft bestaat er nog steeds een mystificatie. De 
morgen van de 27ste Februari zond Doorman een telegram naar Soerabaia, waarin hij om de 
laatste berichten vroeg en erbij opmerkte dat er geen enkel telegram doorkwam. Door den 
Commandant Zeemacht werd echter voortdurend uitgezonden, zodat de vraag gesteld moet 
worden: waaróm kreeg Doorman deze berichten niet? De enige verklaring is dat er een fout 
gescholen heeft in de verbindingsdienst, hetzij in de technische installatie aan de wal, hetzij in de 
ontvangtoestellen aan boord van het vlaggeschip. Een materiële of personele fout. Voor Doorman 
kwam dit echter op hetzelfde neer: hij kreeg zijn berichten niet. 
Er zijn marine-deskundigen die beweren dat de strijd een geheel ander verloop gehad zou 
hebben, indien Doorman de beschikking had gehad over twee kruisers méér, en 50 vliegtuigen. 
Het is mogelijk, doch dat is nabreeuwen, wat geen zin heeft. 
Van méér belang is de vraag: had het werk van Doorman voor en tijdens de slag in de Javazee 
doel? Gevoegelijk kan worden aangenomen, dat de strijd in de Indische wateren de Japanners 
drie maanden opgehouden heeft. Als er niét gevochten was, als de vloot zich veilig in de Indische 
Oceaan had teruggetrokken, waren de zonen van de Rijzende Zon reeds half December op Java 
geland. En dan had de Japanse vloot vrij spel gehad in de gehele archipel en daaromtrent. 
Hetgeen betekend had dat alle Britse zeewegen waren afgesloten, dat Ceylon was gevallen, en 
dat Australië geen olieaanvoer meer had gekregen uit de Perzische golf. In Maart 1942 was 
Ceylon nog bezig zich voor te bereiden, en Fremantle in Australië lag volkomen onbeschermd. 
Het kan zijn nut hebben, voor Nederlanders en Australiërs, hieraan een enkele maal te denken, 
hoewel men op dit punt aan een grote mate van geheugenstoornis schijnt te laboreren. 

Er zijn fouten gemaakt. Ernstige fouten. En het ergste is, dat ze onherstelbaar zijn. Het succes 

van  

iedere maritieme operatie is afhankelijk van een gecoördineerde samenwerking van alle 
beschikbare middelen, en juist aan deze middelen mangelde het ons. We hadden te weinig 
schepen. Er was van alles wat, maar van alles veel te weinig En daarom moest Karel Doorman 
vechten met zijn rug tegen de muur en is men niet zo ver bezijden de waarheid als men de wrede 
uitspraak herhaalt, die zegt dat Doormans slag al verloren was eer hij begon. Het is bitter zoiets 
te moeten zeggen, maar misschien is het leerzaam. Had deze strijd gewonnen moeten worden, 
dan had dit alleen gekund indien Nederland, en mét Nederland de verbonden naties, de zee 
beheersten, en zij beheersten haar niet. Men was niet klaar, men was hopeloos te laat en 
achterop. Een andere natie beheerste de zee en die natie heette: Japan. Ook dat is een harde 
waarheid, en het is alleen maar verbluffend en onbegrijpelijk dat de volksvertegenwoordigingen 
die in laatste instantie verantwoordelijk zijn, zo lang met gesloten ogen in hun stoelen gezeten 
hebben. Toen die ogen opengingen was het te laat en het pleit reeds beslecht. 
De Nederlandse vloot, waarmee Karel Doorman naar zee gestuurd werd, was belachelijk klein 
voor de reusachtige taak die hem werd opgedragen. Hiermede het Indische deel van het 
imperium te moeten verdedigen was pijnlijk voor de marineleiding, en even pijnlijk voor den 
eskader-commandant wien men de troost meegaf: „try to make the best of it”. In Den Haag had 
men tot 1940 wel de allures van de grote mogendheid, maar de offers, die noodzakelijkerwijze 
gebracht moesten worden aan de verdediging van datzelfde imperium weigerde men te brengen. 
Men hoopte blijkbaar op een wonder en verder op de tactische en krijgskundige ervaring van 
Helfrich, Doorman c.s., die men met een vriendelijk gebaar een miniatuur-vloot in de hand stopte. 
Het was, het woord moet eruit, kruidenierspolitiek in het kwadraat, en men vraagt zich af hoe het 
mogelijk was dat op zo’n vloot zulk een voortreffelijke geest heerste. Want die was voortreffelijk. 
En er zijn wonderen verricht, voor en tijdens de Javazeeslag. Wonderen van dapperheid, en 
wonderen van inzicht en bekwaamheid. 
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Wij zijn te kort geschoten in onze plicht ten aanzien van de Koninklijke Marine, en als wij dat 
ruiterlijk erkennen is er misschien uit het verlies nog winst te brouwen voor de toekomst. Hetgeen 
niet betekent dat er een derde Wereldoorlog moet komen. Integendeel, geve de Voorzienigheid 
dat het de laatse maal is geweest dat de mensheid getuige was van de vloek die oorlog heet. 
Er zal veel moeten veranderen, wil er veel verbeteren. En wij zullen moeten beginnen te breken 
met de politiek van eeuwig achterom zien, en te wijzen op de legendarische daden van onze 
zeehelden in de Gouden Eeuw. Onze historie ter zee is roemrucht, maar wij moeten vooruit! Wat 
achter ons ligt is geweest, en alleen wat vóór ons ligt heeft zin. En voor ons ligt maar één groot 
doel: een goede landsverdediging, die impliceert een goede marine. 
Niet alleen door de volksvertegenwoordiging zijn fouten gemaakt, ook de marine zelf gaat niet 
geheel vrij uit. Ondanks talrijke individuele pogingen was de Koninklijke Marine tot 1940 niet 
populair, niet in het hart van ons volk verankerd. Om het anders te zeggen: ons volk was niet 
navy-minded, zulks in tegenstelling met het Britse en Amerikaanse. De marine, en dan in het 
bijzonder de hogere marine, vormde een stand op zichzelf, een wereld apart, waar de burgerij 
naast stond. Het was een streng afgesloten groep, die aansluiting met het overige volksdeel zo 
al niet wenste, dan toch niet bevorderde. Publiciteit achtte men onnodige luxe of zinloze tamtam, 
maar men vergat daarbij enkele belangrijke dingen. De moderne oorlog zal altijd een totale oorlog 
zijn, aldus een Amerikaans Marine-deskundige in een recente publicatie en de mannen en 
vrouwen die achterblijven, het „thuisfront” dus, zullen moeten weten wat er geschiedt. Als het dit 
weet zal het daar belang in stellen, en op zijn beurt zal dit de mannen die de strijd voeren, weer 
inspireren. Wat is voor een krijgsman beter dan te weten dat men thuis zijn werk met intense 
belangstelling volgt? En als het volk de daden van zijn leger en vloot met kennis van zaken volgt, 
betekent dit méér goederen, méér wapens en méér schepen. 
Zij, die thuis blijven hebben het recht te weten wat er gebeurt buitengaats, in vreemde zeeën en 
landen. Ouders hebben hun kinderen afgestaan, vrouwen hun echtgenoten. Wie zouden er dan 
meer recht hebben op nieuws, nieuws en nog eens nieuws dan juist zij? Minstens zoveel als 
redelijkerwijze kan worden vrijgegeven door een niet al te verambtenaarde censuur. 
De Marineleiding heeft een plicht ten aanzien van zijn strijders, doch niet minder ten aanzien van 
het thuisfront. En als men dat thuisfront ook in de voorziening van nieuws laat meedelen in de 
strijd, zal men zien dat dit volk trots is op zijn marine, en wat is beter voor den marineman te 
weten dan dat ze thuis trots op hem zijn? 
Maak het volk navy minded, en laat men er niet mee volstaan het alleen maar te gebruiken als 
belasting betalende instantie van schepen en kanonnen, en de leverancier van personeel. 
Een andere vraag: wat is de oorzaak dat zo weinig overlevenden uit de slag in de Javazee zijn 
gekomen? Het aantal van hen die levend teruggekomen zijn is zeer gering, en dit geldt voor alle 
ondergegane Nederlandse schepen van de Striking Force. Wat het vlaggeschip de De Ruyter 
aangaat, door de geïncasseerde treffers werden ongeveer 50 man gedood, zodat er op het 
moment der torpedering nog circa 500 overbleven. Er kon slechts één roeisloep gestreken 
worden, die met 70 man de Java wal bereikte. De overige opvarenden kozen zee op vlotten en 
in drijfnetten, en van hen zijn er verbijsterend weinig in het land der levenden teruggekeerd. 
Een groep van 42 man (4 aan elkaar verbonden vlotten) werd in de nacht van 28 Februari op 1 
Maart opgepikt door een Japanse jager (de groep waar officier M.S.D. Van Rijsbergen toe 
behoorde), doch dit was de enige redding van belang die bekend geworden is. Het uitgezonden 
hospitaalschip Op ten Noort werd door de Jappen ingerekend en opgebracht naar 
Bandjermassin. 
Er is slechts één vliegtuig boven de plaats van de ramp geweest, nadat de Op ten Noort 
tevergeefs getracht had deze te bereiken. Dit vliegtuig is het laatste geweest dat een normale 
verkenning boven de Javazee uitvoerde, en daartoe in de ochtend van de 1ste Maart uit 
Soerabaia was opgestegen. Het Marinecommando was toen nog niet bekend dat de Op ten Noort 
onderschept was, zodat er geen directe redenen waren andere vliegtuigen uit te zenden tot het 
doen van reddingspogingen. Hoewel van dergelijke pogingen frappante staaltjes bekend zijn, ligt 
het niet in de aard van een gevechtsvliegtuig ingezet te worden bij reddingen. 
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Dit vliegtuig rapporteerde enige torpedobootjagers, en het veronderstelde dat het Nederlandse 
schepen waren. Toen het tijdens het overvliegen accuraat beschoten werd, begreep de piloot dat 
het Jappen waren, en aangezien er zover het oog reikte geen andere schepen, sloepen of 
drenkelingen verkend werden, keerde het toestel onverrichterzake terug. 
Uitgaande van de veronderstelling dat de Op ten Noort het reddingswerk zou verrichten, en 
rekening houdend met het zojuist gegeven bevel tot evacuatie, werden de enkele nog 
overgebleven toestellen van Morokrembangan gereed gemaakt voor die evacuatie. 
Nadere definitieve gegevens staan niet ten dienste. De commandant van het vliegkamp, evenals 
alle andere leidinggevende autoriteiten van dat kamp, verloren tijdens die evacuatie het leven, 
zodat van deze zijde geen berichten meer ingewonnen konden worden. Op welke wijze er dus 
nog nadere pogingen met vliegtuigen gedaan zijn, is niet bekend. Waardoor werden zo weinig 
overlevenden gered? 
Er zijn verscheidene hypothesen. Een ervan is dat de sloepen, die niet gestreken konden worden, 
losgehaakt zijn in de davits, in de hoop dat ze, bij het wegzinken van de kruiser, wel óp zouden 
drijven, en dat een deel van het volk er van tevoren ingekropen zou zijn. Het is niet aan te nemen 
dat één zeeman zijn huid op deze manier zal wagen. Geen zeeman gaat zitten in een sloep die 
op dek ligt van een zinkend schip, in de hoop wel te zullen ópdrijven. Wie daarop rekende, zal op 
een zwemvest op behoorlijke afstand van de zinkende kruiser hebben liggen wachten tot de 
sloepen verschenen. Maar ze dreven niet op. Ze zijn mee naar de diepte gegaan. 
Maar wat dan? 
Zijn er velen door de Jappen vermoord? Het is mogelijk, hoewel niet waarschijnlijk. Over het 
algemeen waren de Japanse zeelui vrij humaan, hoewel uitzonderingen overigens deze regel 
bevestigen. Is een aantal door inlanders op de eilanden vermoord toen ze aandreven? Het is niet 
bekend. 
Er is maar één aannemelijke verklaring. En die luidt, dat de mannen op de vlotjes en in de 
zwemvesten door ontbering omgekomen zijn. In Kragan spoelden enkele weken na de slag 
verscheidene lijken aan, onherkenbaar reeds, met zwemvesten om. Een vlot is omstreeks 5 Maart 
te Kragan aangekomen. De inzittenden, o.a. sergeant Gierman, verkeerden in het laatste stadium 
van uitputting. Een andere, de marinier Pot, overleed na 2 maanden. Gierman zei dat niemand, 
die nog één dag langer zou hebben rondgedreven, het gehaald zou hebben, en hij kon het weten. 
Het langste verblijf in het water, met een zwemvest aan, zonder dodelijke afloop, is bekend van 
een opvarende, die het 96 uur uitgehouden heeft. Dat geldt voor een record. 
Overlevenden van de Jupiter en Electra die de kust bereikten, werden aangevallen door inlanders 
die blijkbaar van de veronderstelling uitgingen dat deze baardige, bruinverbrande en met zwarte 
oliekorsten overdekte drenkelingen Jappen waren. Andere opvarenden van de Jupiter zijn door 
inlanders echter geholpen, en nog anderen aan de Jappen verraden. 
Er is nóg een mogelijke oorzaak: tengevolge van de onderbemanning der schepen (ook van de 
De Ruyter), waardoor koks en hofmeester allen bij alarmposten waren ingedeeld, was het niet 
mogelijk tijdens de alarmtoestand — en gedurende de laatste 2 dagen was het vrijwel permanent 
alarmtoestand — voor verstrekking van voedsel te zorgen. Er was nauwelijks gelegenheid voor 
enkelen om in het gunstigste geval snel een hap brood naar binnen te werken. Iedereen was 
doorlopend „at action station”. Toen de mannen dus in zee kwamen te drijven bevonden zij zich 
in verre van gunstige lichamelijke conditie, gezwegen van hun oververmoeidheid door het 
onafgebroken werk, en de morele inzinking van velen vanwege de eindeloze bombardementen 
in de dagen voorafgaande aan de slag. 
Een afdoende oplossing is er, alles bij elkaar genomen, niet, doch mogelijk zal deze nog 
gevonden worden. Het is van urgent belang, dat de Marineleiding deze vragen afdoend zal 
beantwoorden. 

En aan het einde van dit hoofdstuk nabreeuwen nog dit: Karel Doorman verrichtte in de Javazee 
schitterend werk, en hij deed het in de geest van den admiraal, naar wien zijn vlaggeschip 
genoemd was. Moge dit werk niet vergeten worden. Door deze generatie niet, en door de 
volgenden niet. Karel Doorman streed als een man, en de verloren slag verbleekt niets van de 



 

26 
 

glorie waarmee hij zijn marineloopbaan besloot. Hij is een voorbeeld van mannelijkheid, van moed 
en doortastendheid en toen hij, met inzet van alles, zijn leven moest geven voor de zaak der 
vrijheid van zijn volk en diens bondgenoten, gaf hij dat leven, zonder enig voorbehoud. 
Dat het niet vergeten worde! Oók niet al worden in deze dagen instellingen, scholen, schepen en 
straten met zijn naam getooid, en heeft het de schijn dat de aureool der onvergetelijke nationale 
figuren rond zijn hoofd gevlochten is.  
Door den auteur is getracht aan de hand der nog zeer onvolledige gegevens het leven van dezen 
jongsten Nederlandsen zeeheld te schetsen en hij poogde dit te doen zonder van zijn relaas een 
„vie romancée” te maken. Een enkele maal, o.a. aan het eind van het leven van den schout-bij-
nacht, nam hij zijn toevlucht tot het rijk der fantasie, doch hij heeft oprecht gepoogd dit te doen 
zonder de grenzen van betamelijkheid te overtreden en den kinderen en verderen nog in leven 
zijnden familieleden van het geslacht Doorman reden tot verdiende verwijten te geven. 
Moge evenmin vergeten worden, dat niet alléén Karel Doorman met inzet van alles ten onder 
ging ten bate van de vrijheid van ons en onze kinderen. 

 
Tenonder gingen ook al die 
andere mannen der Koninklijke 
Nederlandse Marine, wier namen 
niet genoemd worden, in dit boek 
niet en nergens. De namen van 
de onbekende strijders, van de 
stokers, de oliemannen, de 
matrozen, de korporaals, de 
onderofficieren en de officieren. 
Zij allen, stuk voor stuk, één voor 
één, brachten het hoogste offer 
wat een mens kan brengen: hun 
leven. 
En ze brachten dat offer voor ons 
en onze kinderen. 
Laten wij de nagedachtenis van 
allen eren, niet op hoogtijdagen 
van ceremonieel herdenken, doch 
steeds opnieuw, en steeds met 
warme genegenheid en 
dankbaarheid. 
En laten wij de sympathie, de 
warmte en de genegenheid die wij 
hén niet meer kunnen geven 
omdat zij rusten op de bodem van 
de Javazee, geven aan hen die 
wel thuisvoeren. De Britse en 
Amerikaanse marineman die uit 
de strijd terugkeert, wordt 
beschouwd als iemand aan wien 
de natie iets te danken heeft, aan 
wien men verplichtingen heeft. 
Zouden wij ónze thuisgekomen 
marinemannen anders moeten 
behandelen? 

Geef hun het bewijs van onze dankbaarheid: door begrip, genegenheid en een royaal gebaar. 

Bergen, N.H. Sept.—Oct. 1946. 
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Verantwoording 

Bij de samenstelling van dit boek over het leven van schout-bij-nacht Karel Doorman, de acties 
der Koninklijke Marine in de Nederlands- Indische Archipel en de avonturen van diegenen, die, 
hetzij op redding- vesten, hetzij in vlotten of anderszins dagenlang in de Javazee rondzwierven, 
ondervond de auteur van talrijke zijden bewijzen van even spontane als effectieve medewerking. 
Speciaal betuigt hij hiervoor zijn dankbaarheid aan hen, die hem steeds opnieuw met gegevens 
en inlichtingen terzijde stonden, met name den schout-bij-nacht L. G. L. van der Kun, den kapitein-
luitenant ter zee A. Kroese, den kapitein-luitenant ter zee J. Beckering Vinckers, den officier 
M.S.D. 1ste klasse A. A. M. van Rijsbergen, den luitenant ter zee 2e klasse K.M.R. Mr. H. de 
Groot, den korporaal-telegrafist F. S. van Esveld, ten tijde der dramatische gebeurtenissen in de 
Javazee Chef Seinbrug van Hr. Ms. kruiser „De Ruyter”, en uiteraard de Marine 
Voorlichtingsdienst, speciaal in de persoon van den heer L. L. von Münching. 
Deze dank geldt vanzelfsprekend ook al diegenen, wier namen hier niet vermeld worden, doch 
wier medewerking eveneens van belang was voor het schrijven van dit boek. 
Wat betreft de weergave der acties voor, tijdens en na de slag in de Javazee moge er de aandacht 
op gevestigd worden dat deze ook thans nog niet als definitief vaststaand mogen worden 
aangemerkt. Daarvoor ontbreken nog te vele schakels, te veel details, te veel gegevens, ook uit 
de Japanse maritieme rapporten. 
De gegevens, zoals hier beschreven, werden voor een deel ontleend aan en geciteerd uit de 
beschrijvingen, zoals die worden aangetroffen in „Neêrlands Zeemacht in Oorlog” door A. Kroese 
(Londen 1944), „Uur der Beproeving” door Jhr. J. N. C. van Heurn (Amsterdam 1945) en 
„Nederlandsch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog” door luitenant ter zee K.M.R. H. V. Quispel. 
Voor een ander deel steunen zij op mondelinge en schriftelijke mededelingen van meer recente 
datum, zoals ze den schrijver door deskundigen werden verschaft. 
 

      The End….. 

 

Voor u gedigitaliseerd en gekopieerd : http://www.tenanker.com v.d. Paul Jacobs en Arie 

Krijgsman , met dank aan Theo Doorman 

 
 

http://www.tenanker.com/

