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Tachtig jaar geleden vond de Slag in de Javazee plaats. 
Deze eindigde voor de geallieerden in een zware nederlaag, 
waarbij de commandant van het geallieerde eskader, 
schout-bij-nacht K.W.F.M Doorman (1889-1942) omkwam. 
Om te duiden waarom deze vlagofficier onder vrijwel 
uitzichtloze omstandigheden de strijd aanging, worden hier 
enkele recente of soms onderbelichte inzichten en analyses 
gepresenteerd. De belangrijkste is wel de vraag waarom hij 
deze hopeloze strijd werd ingestuurd.

De strategische situatie
Bij de 75e herdenking in 2017 schreef ik het artikel De 
Slag in de Javazee die niet plaatsvond (Marineblad 
1 - januari 2017) waarin de vooroorlogse Nederlandse 
strategie centraal stond en onderzeeboten de kern van 
de vloot vormden. Deze boten zouden pas bij de strijd 
betrokken raken wanneer Japanse invasievloten Java, het 
eiland waar het gros van de bevolking van Nederlands-
Indië woonde en de hoofdzetel van het koloniale gezag 
gevestigd was, naderden.1 Deze strategie werd omstreeks 
1940 vervangen door een vaag gedefinieerd plan waarin 
(slag)kruisers de kern van de vloot vormden. Voor Japan 
vormde het eiland Java het einddoel van het grootscha-

lige offensief in Zuidoost-Azië dat op 8 december 1941 
begon. De Japanse opmars bleek onstuitbaar en toen op 
27 februari 1942 de Slag in de Javazee ontbrandde was 
Java al omsingeld en de militair-maritieme strategische si-
tuatie hopeloos. Niet alleen door de vanuit het noordwes-
ten, noorden en noordoosten oprukkende vijand. Even 
zuidelijk van het eiland, in de Indische Oceaan, kruiste het 
toentertijd sterkste operationele vlootverband ter wereld, 
bestaande uit vier (later vijf) grote vliegkampschepen, vier 
snelle slagschepen, en tientallen kruisers, torpedoboot-
jagers en onderzeeboten.2 In april zou deze vloot zelfs 
voor enige tijd de Britse slagschepen de Indische Oceaan 
uitjagen. 
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De verkeerde invasievloot
De geallieerde Combined Striking Force onder SBN Door-
man, bestaande uit Nederlandse, Amerikaanse, Britse en 
Australische kruisers en torpedobootjagers, werd door 
bovengenoemde grote Japanse vloot als niet de moeite 
waard beschouwd. De bevelen eraan laten hierover geen 
twijfel.3 Omdat een terugtrekking uit de Archipel van het 
verband van Doorman uitbleef, voegden de Japanners 
acht zware kruisers toe aan de begeleiding van de twee 
invasievloten die voor Java waren samengebracht. Deze 
escortes telden al veel torpedobootjagers die onder meer 
eventuele onderzeebootaanvallen dienden af te slaan. De 
Slag in de Javazee stond nu voor de deur. Hierin moest 
Doorman de oostelijke ‘verkeerde’ invasievloot aanval-
len. Daar zijn redenen voor, maar het is een feit. De 
westelijke en numeriek grotere invasievloot was gericht 
tegen West-Java waar in Batavia en Bandung de koloni-
ale regering alsook diverse geallieerde hoofdkwartieren 
zetelden. De Japanners namen terecht aan dat als zij dit 
gebied in handen kregen het koloniale gezag als geheel 
en de bondgenootschappelijke verdediging van het eiland 
zou wankelen of omvallen. 
Dat de belangrijke westelijke 
invasievloot geen weerstand 
ontmoette, op een kortstondi-
ge, dramatische en vergeefse 
weerstand dor twee Angelsak-
sische kruisers na, verbaasde 
de Japanners. Zij overschatten 

de bescheiden geallieerde strijdkrachten en wilden sterk 
genoeg zijn om die te verjagen.4 Met als resultaat een 
dag vertraging, evenveel als door de Slag in de Javazee in 
het oosten.

Helfrich leidt de Slag in de Javazee
Vice-admiraal b.d. A.N. de Vos van Steenwijk toont in 
zijn boek Het Nederlandse Marinebeleid in de Tweede 
Wereldoorlog (1986) dat aan geallieerde zijde niet zozeer 
Karel Doorman de Slag in de Javazee leidde, maar zijn su-
perieur: commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië, 
vice-admiraal C.E.L. Helfrich. 

‘Hoe het zij, duidelijk is, dat het Helfrich was, die vanuit 
Bandoeng de strijd op zee dirigeerde. Hij was het die de 
belangrijke beslissingen nam. In feite leidde hij de slag in 
de Javazee.’5 

Doorman stond onder ijzeren orders van Helfrich. De 
commandant van de Combined Striking Force moest 
blijven aanvallen tot de invasiemacht geheel was vernie-

tigd. Hij deed dat loyaal en 
volkomen tegen zijn opvatting 
in dat terugtrekken verstan-
diger was geweest, met als 
resultaat dat zijn vlootverband 
zelf werd vernietigd (onder 
invloed van de Australische 
Commodore Collins slaagde 

De Japanse zware kruiser Nachi (Wikipedia)

‘Wat er ook wordt betoogd over Helfrich, 
hij zou op de brug van het vlaggenschip 

Hr.Ms. De Ruyter op hoofdlijnen 
hetzelfde hebben gehandeld als de 

eskadercommandant’
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de tegen westelijke invasievloot gerichte kruiser HMAS 
Hobarth er op het nippertje in dat wel te doen6). Wat 
er ook wordt betoogd over Helfrich, hij zou op de brug 
van het vlaggenschip Hr.Ms. De Ruyter op hoofdlijnen 
hetzelfde hebben gehandeld als de eskadercommandant, 
doordat Doorman direct de orders van de vice-admiraal 
volgde. 

Een zeer agressieve tactiek
In de eerste fase van de slag volgde Doorman de zeer 
agressieve tactiek die Helfrich met hem vooraf had be-
sproken. De oostelijke invasievloot voer recht op de kust 
af. De Nederlanders wilden het zeegebied vlak voor het 
landingsgebied ‘bezetten’. Helfrich beschrijft als ideale si-
tuatie de beginnende landingen verstoren, indien de geal-
lieerde scheepsmacht zich ’s nachts tussen de vijandelijke 
escorte en de kust had kunnen ‘inwringen’.7 Het fatale 
nadeel van deze als het ware area denial-tactiek, is dat je 
’s nachts (Japanners waren meesters in nachtgevechten) 
van alle kanten vanuit zee kon worden aangevallen en 
overdag ook nog vanuit de lucht, doordat je het eigen 
vlootverband in een klein gebied fixeert.

Takagi’s 1e tegenaanval met torpedo’s 
De naar het zuiden koersende oostelijke invasievloot en 
de geallieerde vloot naar het noordwesten, voeren in de 
namiddag van 27 februari 1942 naar hetzelfde kustwa-
tergebied toe. Om 16.17 ontbrandde een artillerieduel.8 
Ruim een kwartier later lanceerden tot 16.45 Japanse 
torpedobootjagers en de lichte kruiser Jintsu diverse 
torpedo’s. Doorman moet op dat moment niet erg zijn 
bevreesd voor torpedotreffers vanwege de op relatief 
grote afstand opererende Japanse oppervlakteschepen. 
De betere geallieerde torpedo’s van dat moment zoals de 
Britse Mark 8**, bezaten immers maximaal een bereik van 
ruim 6 km bij een snelheid van 40 knopen. Wat Door-
man niet wist was dat de tegenstander over zogeheten 
Lange lans torpedo’s (Type 93 model 1) beschikten met 
20 km bereik bij 48 knopen, 32 km bij 40 knopen en zelfs 
40 km bij 36 knopen.9 De Nederlandse vlagofficier en 
zijn schepen hadden echter het geluk dat vele van deze 
Japanse wapens kort voor de slag te scherp waren afge-
steld, waardoor ze voortijdig explodeerden. Onder andere 
daarom werd de eerste vijandelijke torpedo-aanval geen 
succes. Dit ontging de Japanse bevelhebber SBN Takeo 
Takagi niet, die ook zijn twee zware kruisers Nachi en Ha-
guro in de strijd had geworpen. Verder begonnen vanaf 
ongeveer 16.45 drie duikbommenwerpers de transport-
schepen aan te vallen, maar boekten weinig resultaat. 
Jachtvliegtuigen gaven de Combined Striking Force ook 
langere tijd luchtdekking.10 De transportvloot begon weg 
te stomen van Doorman, die te dichtbij kwam.

Insluiting in een naderende val afgewend 
juist door vijandelijke treffers?
Door dit alles gaf Takagi zijn eerdere tactiek op het 
gevecht vooral op grotere afstand te voeren. Om 17.03 
beval hij ‘alle schepen’ zich gereed te maken aan te val-
len en drie minuten daarna volgde de order ‘val aan’. 
Om 17.09 draaiden bijna alle Japanse schepen – die zich 

inmiddels ten noordwesten en veelal zelfs westnoordwest 
van Doorman bevonden – scherp naar het zuiden, dus 
naar de kust, om Doorman te blokkeren.11 
De nieuwe vijandelijke koers en positie moeten ondanks 
het slechte zicht door de rook van het artillerieduel op de 
hoge waarnemingsposities op bijvoorbeeld de kruisers De 
Ruyter en USS Houston zijn waargenomen. Een klassieke 
fatale ‘T-positie’ voor het geallieerde verband leek zich 
zo te gaan aftekenen. De Japanse schepen, de dwarsbalk 
van een liggende letter T vormend, konden hierin bijna al 
hun boordgeschut inzetten, maar de recht op ze afva-
rende geallieerden alleen hun voorste kanons. En met de 
kust aan bakboord en een deel van de Japanse vloot aan 
stuurboord dreigde voor Doormans eskader geleidelijk 
zelfs een fuik-situatie. Doorman blokkeren was echter 
niet meer nodig. Om 17.08 schakelde een granaat van de 
Haguro de meeste stoomketels van de Britse kruiser HMS 
Exeter uit en verlamde nagenoeg dit schip. Het draaide 
noodgedwongen uit de slaglinie naar de kust. De hier-
achter varende Houston volgde deze draai, op haar beurt 
gevolgd door de Perth en Hr.Ms. Java. Op de Houston 
meende men dat de koersverandering van de Exeter een 
bevel van Doorman was dat men niet had waargenomen 
en het zelfde gold voor de rest.12 Hoe dan ook, in feite 
gaf de Houston hiermee de agressieve Nederlandse tac-
tiek op van het tussen kust en escorte ‘inwringen’. Het 
duurde enige tijd voordat Doorman, die recht doorvoer, 
zich dit realiseerde. Even later volgde een verder verlies. 
Om ongeveer 17.13 trof een torpedo van de Haguro de 
Hr.Ms. Kortenaer die in tweeën brak.  

Multitasking: 17.00-17.15, een krankzinnig 
kwartiertje
Het is moeilijk zich in te leven in wat Doorman in het 
tijdsbestek 17.00-17.15 tijdens de zeeslag aan multi-
tasking moest plegen. Hij was beducht voor Japanse 
bommenwerpers die zijn twee voorgaande dagacties op 
4 en 15 februari hadden gedwarsboomd. Dat deze op 
27 februari door omstandigheden uitbleven kon hij niet 
weten en dus bleef de dreiging vanuit de lucht een reële. 
De vlagofficier moest tevens beducht zijn op Japanse 
onderzeebootlinies. Een dreiging die hem en zijn beman-
ningen reëel leek na de ondergang van de Kortenaer, 
die aan een onderzeebootaanval werd toegeschreven, 
omdat de geallieerden meenden buiten het torpedobereik 
van de oppervlakte-eenheden van Takagi te opereren. 
De passieve (Duitse) sonar op de De Ruyter, beter dan 
soortgelijke geallieerde, luisterde hoogstwaarschijnlijk 
naar naderende torpedo’s om het vlootverband tijdig een 
andere koers te laten varen.13 
Tegelijkertijd was Doorman in een zwaar artillerieduel 
verwikkeld, waarbij zijn vlaggenschip al een treffer had 
moeten incasseren. Hij moest de Japanse oorlogsschepen 
in de gaten houden (de dreigende T-positie) èn proberen 
zijn hoofddoel -de transportvloot- te vinden. Gelet op de 
instabiele radioverbinding, die na 18.00 uur zelfs enige 
tijd geheel wegviel, werd communicatie met aldislampen 
onmisbaar.14 Dit betekende dat Doorman in een omge-
ving vol rook uit schoorstenen, van de getroffen Exeter, 
rookgordijnen en artillerievuur, eigenlijk alleen op waar-
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nemingen van zijn eigen vlaggenschip kon terugvallen. 
Tenslotte moest de schout-bij-nacht grip zien te houden 
op zijn eskader, dat zeker na de treffer op de Exeter in 
chaos verkeerde. Om 17.13 loste hij dit probleem op door 
net als de overige kruisers naar het zuiden, de kust, te 
koersen en te seinen naar alle schepen: follow me.

Afwikkeling en ondergang
Om zijn terugtocht naar het oosten te dekken gaf Door-
man zijn drie Britse torpedobootjagers het order aan te 
vallen, waarbij HMS Electra ten onder ging. Hij ontsnapte 
dus, zei het met enig geluk, op welhaast eenzelfde 
manier aan de T-positie als de Duitse slagvloot in de Slag 
bij Jutland in 1916, met een bocht van uiteindelijk 180 
graden.15 Daarna draaide hij naar het noorden, maar 
zware aanvallen door Japanse torpedobootjagers dreven 
hem oostwaarts. Door de eerdere sporadische luchtver-
kenning had hij geen ‘omgevingsbeeld’ en was hij na 
17.15 geheel onbekend met de (mogelijke) positie van de 
transportvloot. 

Het resterende deel van de zeeslag bestond uit nach-
telijke zoekslagen naar het westen, die steeds door de 
Japanners werden afgeslagen. De vier Amerikaanse torpe-
dobootjagers keerden, net als eerder de getroffen Hr.Ms. 
Witte de With en de Exeter, al snel terug naar Soerabaja, 
waar HMS Encounter na het oppikken van drenkelingen 
van de Kortenaer eveneens naar toe opstoomde. Bij een 
nieuwe, nachtelijke doorbraakpoging vlak langs de kust 

zonk de Britse torpedobootjager HMS Jupiter. Het bleek 
een onhandig geplaatste Nederlandse mijn te zijn. On-
middellijk verlegde Doorman zijn koers noordwaarts, om 
dieper vanuit zee de oostelijke transportvloot te vinden. 
Takagi besloot later op de avond vertrouwend op grote 
Japanse geoefendheid in het nachtgevecht, een harde 
klap uit te delen. Zijn verkenningsvliegtuig markeerde het 
uitwerpen van fakkels en drijvende lichtjes de geallieerde 
schepen.16 Het geeft de grote Japanse geoefendheid 
weer. Een artilleriegevecht volgde, de Nachi en Haguro 
lanceerden torpedo’s op de geallieerde kruiserlinie en dan 
vooral de Houston, die in het midden voer. Recent geeft 
Jeffrey Cox als interessante verklaring dat Doorman het 
wegvallen van Takagi’s artillerievuur als een torpedoaan-
val interpreteerde, vervolgens wegdraaide, maar toch 
werd getroffen.17 De zwakte hiervan lijkt me dat men de 
eigenschappen van de Japanse torpedo’s niet kende en 
van de eigen torpedo uitging. Dan was de 12 km waarop 
Takagi lanceerde onder deze omstandigheden wel heel 
groot.18 
Doorman kan zijn weggedraaid om zijn tegenstander 
af te schudden en het elders te proberen of misschien 
omdat zijn passieve sonar vroegtijdig torpedo’s hoorde. 
Dat wil niet zeggen dat men die gelijk aan de Japanse 
kruisers koppelde. Verklaringen achteraf ten spijt, moet 
lanceren door een niet waargenomen onderzeebootlinie 
ergens dichterbij een goede gok zijn geweest. Bovendien 
was de positie van de vijandelijke kruisers bekend en 
daarmee ongeveer de koers van de torpedo’s, die 

Hr.Ms. De Ruyter vuurt haar 150cm kanons (Wikipedia)
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naderden aan bakboordszijde. Gegeven deze koers is 
het vreemd dat de De Ruyter en de Java veel te ver 
doordraaiden, waardoor zij een steeds groter doelwit 
werden en alsnog werden getroffen aan stuurboord: Java 
om 23.36 en De Ruyter om 23.40. Cox verklaart het te 
ver doordraaien als een manoeuvre van Doorman de orde 
van zijn eskader te herstellen, daar Cox in zijn eerdere 
analyse juist een ongewoon torpedobereik vermoedde. 
Een verklaring voor het doordraaien lijkt me dat men 
aan boord van De Ruyter steeds duidelijker torpedo’s 
hoorde. Onwetend van hun bereik ging Doorman door 
met een cirkelvormige uitwijkmanoeuvre, die enkele uren 
eerder succesvol leek en de overige schepen inderdaad de 
gelegenheid gaf tot aansluiten. Pas toen de wapens langs 
flitsten, zag men hun ware koers en konden de Japanse 
kruisers hieraan gekoppeld worden. Beide Nederlandse 
kruisers zonken. De resterende geallieerde schepen gaven 
de schier eindeloze aanvalspogingen op en zetten koers 
naar West-Java. 

Waarom kreeg Doorman zijn orders en 
welke doctrinaire en strategische invloeden 
wogen hier mee?
Na de voorgaande facetten van de zeeslag volgt nu een 
analyse van de aansturing van de Combined Striking 
Force door Helfrich. Deze CZM doet het in latere geschrif-
ten als zijn memoires voorkomen dat hij met zijn orders 
aan Doorman, persoonlijk principieel tot elke prijs (zijn 
geboorte-eiland) Java en het koloniaal gezag wilde be-
houden. Toch overtuigt deze uitleg niet helemaal. Hoe hij 
de zeestrijd voerde wordt niet verklaard. Niet enkel door-
dat Helfrich, in plaats van tijdig een aanval te organiseren 
op de belangrijkere westelijke invasievloot, Doorman 
dagenlang opjoeg de oostelijke vijandelijke scheepsmacht 
aan te grijpen. Hoe zat dat?19 

De sleutelfiguur in deze kwestie bevond zich ver van Java, 
in Londen. Het gaat om luitenant-admiraal J.Th. Furstner, 
in deze periode zowel bevelhebber der Zeestrijdkrachten 
als minister van Marine. Hij stimuleerde vanaf pakweg 
1935 een nieuwe strategie met argumenten vergelijkbaar 
als bij de Duitse marineleiding. Dit bevreemdt niet, want 
Duitsers waren bijvoorbeeld innig betrokken bij ontwerp 
en technologie van Nederlandse marineschepen en de 
ontwikkelingen van het Nederlandse maritiem-strategi-
sche gedachtengoed liepen sinds 1912 veelal parallel met 
die van Duitsland.20 

Over welk Duits marinedenken handelt het hier? De 
grote frustratie van de dominante groepering binnen 
de Duitse zeestrijdkrachten in het interbellum die pro-
oppervlaktevloot was, gold het feit dat deze vaartuigen 
en hun bemanningen in de Eerste Wereldoorlog veelal 
werkeloos toe hadden moeten zien, terwijl het vooral de 
U-boten waren geweest die de Britse zeeverbindingen 
aanvielen. Een nieuwe oppervlaktevloot moest deze inzet 
in een toekomstig conflict ook kunnen plegen, wilde die 
bestaansrecht hebben. Vanaf 1935 nam deze filosofie 
extreme vormen aan. De ten opzichte van de Royal Navy 
zwakkere oppervlaktevloot – de Kriegsmarine – diende de 
Britse zeehandel uiterst agressief aanvallen. Dit offensief 
diende het Verenigd Koninkrijk op de knieën te dwin-
gen. De scherpste Duitse marinedenker destijds, Herbert 
 Rosinski, bekritiseerde dit uitgangspunt als idiotie: 

‘Want hier brengt Kruse – waarbij hij discreet de vraag 
achterwege laat hoe de zwakkere de defensieve kant 
van zijn taken in zulke omstandigheden nog mag hopen 
te vervullen – plotseling de ontstellende suggestie naar 
voren dat de zwakkere partij zich moet concentreren op 
de aanval, en wanneer hij dat doet, in feite duidelijk de 
overhand krijgt op de sterkere.’21 

Ondanks deze kritiek was dit gedachtegoed van onder 
andere Kruse terug te vinden bij Furstner, van 1930 tot 
1936 directeur van de Hoogere Marine Krijgsschool. Deze 
werd zelfs de School van Furstner genoemd. In 1936 werd 
hij chef van de Marinestaf en begon toen zijn ideeën bin-
nen de KM erdoor te drukken. Hierin woog de (onjuiste) 
aanname dat Japan vier tot zes invasievloten tegelijk moest 
uitrusten zwaar mee. Die zou de keizerlijke marine nooit 
tegelijk kunnen beschermen wanneer de geallieerden, Ne-
derland incluis, krachtig op zee aanvielen. Inzet van eigen 
kruisers en later slagkruisers zouden dan verlammend wer-
ken op vijandelijke verbindingen ter zee. Volgens Furstner 
garandeerde dit de veiligheid van heel Nederlands-Indië. 
De strategie alleen Java zo goed mogelijk te verdedigen 
met roedels onderzeeboten werd hiermee door Helfrich, 
die de nieuwe leer tegen grote scepsis in er doorheen wist 
te drukken, in 1940-1941 overgenomen. Furstner verklaar-
de in 1949 dat ‘wij’ dit voorwaarts aanvallen inprentten op 
de Hogere Marine Krijgsschool – het gaat hier minimaal 
ongetwijfeld om hem en Helfrich.22 Hierbij moet bedacht 
worden dat zijn discipel Helfrich in 1938-1939 directeur 
van zijn school was. De laatste wilde de vloot grote risico’s 
laten lopen, nog voor Java door de vijand was bereikt, 

Luitenant-admiraal J.Th. Furstner was minister van 27 juli 1941 tot 23 
februari 1945 (Wikimedia Commons)
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waardoor het eiland vervolgens vanuit maritiem oogpunt 
waarschijnlijk vrijwel onverdedigd zou zijn. Niettemin was 
dit in de optiek van Furstner de enige juiste aanpak.23 
Hoewel Furstner begin 1942 vanuit Londen binnen de 
bestaande bevelslijnen geen directe orders aan Helfrich kon 
geven, doet dit weinig af aan de invloed die de hierboven 
aangehaalde filosofie op de CZM had. De Gouverneur-
generaal was dan weliswaar officieel de opperbevelhebber 
van land- en zeemacht in Nederlands-Indië, maar hij, geen 
militair, liet de militaire aanpak 
over aan de militairen. Om het 
geallieerde oppercommando 
niet te complex te maken had 
eerder hij een stapje opzij ge-
daan. Hij verbood bijvoorbeeld 
Helfrich eind februari niet om 
een zeeslag aan te gaan.

Het zal niet verbazen dat het door Helfrich omarmde den-
ken van Furstner sterk leek op Grossadmiral Erich Raeders 
Duitse maritieme doctrine om ‘sterke schepen’ grote 
risico’s te laten lopen met aanvallen tegen de Britse zee-
routes met maar kleine kansen op daadwerkelijk succes. 
Generaladmiral Rolf Carls schreef in 1941 over het eerder 
dat jaar tot zinken gebrachte slagschip Bismarck dat dit 
verlies te verwachten was geweest. Eigen oorlogsbodems 
die eerder überhaupt veilig waren teruggekeerd, hadden 
dit louter aan gelukkige omstandigheden te danken!24 
Een spectaculaire ondergang als die van de Bismarck 
toonde dat de vloot dapper vocht, maar te zwak was. 
Ondanks deze geringe kans toonde de oppervlaktevloot 
zo haar durf en bij het behalen van succes kon daar-
mee het toekomstig bestaan van bovenwater eenheden 
worden veiliggesteld. De onderliggende angst was dat de 
dure ‘sterke schepen’ overbodig leken naast de succes-
volle U-boten, landstrijdkrachten en Luftwaffe.25 

Nederlands-Indië, het bestaansrecht van 
Koninklijke Marine
Voor Furstner en de zijnen zoals Helfrich, vormde het 
koloniaal imperium het bestaansrecht voor de Koninklijke 
Marine, die in Nederland sinds 1857 als hoofdtaak kust-
verdediging had. Het was in hun ogen niet denkbeeldig 
dat een dergelijke bescheiden marinetaak ook in Indië 
wachtte als het koloniale leger daar en zijn bijbehorende 
luchtmacht te sterk werden. Furstner definieerde als 

doelstelling van de marine: 
‘De imperiale taak met als 
hoofdeis voor dat deel der 
marine, dat Nederlands-Indië 
verdedigen moet, dat deze 
verdediging op eigen kracht 
gedurende langere tijd moet 
kunnen worden volgehou-
den.’26 Helfrich stelde na de 

Slag in de Javazee dat ‘deze marine, gebouwd om Neder-
lands-Indië te beschermen’, het in haar door de bevolking 
gestelde vertrouwen niet had beschaamd.27 Kortom: een 
zeegaande marine had hiermee bestaansrecht. 
Helfrichs ‘Duitse’ denken en ogenschijnlijk gemak beman-
ningen op te willen offeren blijkt uit zijn woorden tegen 
Doorman kort voor de Slag in de Javazee: ‘De kans op suc-
ces is inderdaad gering, maar hij is aanwezig.’28 Helfrich 
wilde zelfs dat de geallieerde schepen die de slag hadden 
overleefd opnieuw de transportvloten aan laten vallen. De 
betrokken commandanten weigerden dit. Anders gezegd, 
Helfrich oordeelde dat ook dit acceptabel was. 

Conclusies
De Japanners gebruikten hun machtige vloot in de 
Indische Oceaan offensief om de Britse aanwezigheid te 
verjagen en niet als defensieve paraplu om de invasie-
vloten in de Javazee te beschermen. De Japanners han-

‘Inzet van eigen kruisers en later 
slagkruisers zouden dan verlammend 

werken op vijandelijke verbindingen ter 
zee. Volgens Furstner garandeerde dit de 

veiligheid van heel Nederlands-Indië’

Hr.Ms Java wordt aangevallen door Japanse bommenwerpers, februari 1942 (Wikimedia Commons)
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delden volgens het principe een escorte sterk genoeg te 
maken opdat het de landingsvloot voldoende afschermt. 
De Nederlandse tactiek hiertegen om vlak langs de kust 
proberen deze escorte te ontlopen en de invasievloot te 
bereiken, was te agressief. SBN Doorman begon in een 
soort fuik te lopen. De treffer op de Exeter leidde tot het 
opgegeven van deze tactiek, kort daarna gestimuleerd 
door Japanse torpedoaanvallen. Zo niet, dan was de slag 
mogelijk kort en hevig geweest.  
Over deze episode kan verder worden geconcludeerd dat 
er sinds het begin van het Koninkrijk der Nederlanden 
geen Nederlandse vlagofficier is geweest die in een ge-
vecht zoveel multitasking over zich heen heeft gekregen 
als SBN Doorman rond vijf uur ’s middags. Daarbij moet 
bedacht worden dat men torpedo’s veelal eerder hoorde 
komen dan zag en rekening moest houden met onder-
zeebootlinies en vijandelijke luchtaanvallen. Dat beide 
laatste afwezig waren, is wijsheid achteraf.

Dan nu het waarom en de hardnekkigheid van deze 
hopeloze strijd. De hedendaagse Amerikaanse historicus 
Jeffrey Cox is zeer genuanceerd over Doorman en heeft 
een goed beeld van de rol van VADM Helfrich, maar zelfs 
hij lijkt onvoldoende te begrijpen dat Helfrich in wezen 
de slag leidde en zijn SBN geen ruimte gaf. En zoals 
zovelen omarmt hij Helfrichs verklaring om – ongeacht 
de prijs – principieel Java te willen beschermen. Maar dat 
is hooguit een deelverklaring. De dominerende rol van 
LTADM Furstner, begin 1942 zowel bevelhebber der Zee-
strijdkrachten als minister van Marine, in het toenmalig 
Nederlandse marinedenken. Hierin vormde Nederlands-
Indië het bestaansrecht van de Koninklijke Marine, dat 
wil zeggen van de zeegaande oppervlaktevloot. De (sterk 
overtrokken angst) was dat deze plaats zou maken voor 
kustverdediging, zoals in Nederland allang het geval was. 
Als de zeegaande vloot te zwak was, moest dat worden 
gecompenseerd door krachtige voorwaartse offensieven. 
Hoe zwakker de vloot, hoe riskanter het offensief. Dit 
gokdenken leek sterk op het toenmalige Duitse. Ge-
concludeerd mag worden dat het de reden vormde dat 
Doorman, overigens tegen zijn zin, zo offensief en riskant 
werd ingezet. Dat gebeurde door Helfrich, die in Neder-
lands-Indië Furstners gedachtengoed uitdroeg en daar-
mee ironisch genoeg de onderzeebootstrategie opgaf om 
primair het hoofeiland Java te verdedigen. De slotconclu-
sie moet wel luiden dat Helfrichs verklaring niet helemaal 
klopt. De slag ging om iets wat was gekoppeld aan het 
beschermen van Java, het veronderstelde bestaansrecht – 
zeker in de toekomst – van een zeegaande vloot.

Dr. J. (Jaap) Anten promoveerde in 2011 op het proef-
schrift ‘Navalisme nekt onderzeeboot. De invloed 
van internationale zeestrategieën op de Nederland-
se zeestrategie voor de defensie van Nederlands-
Indië, 1912-1942’ en is verbonden aan GOV-DenK.
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