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IN BEELD

Op 26 februari 2022, bij de 80-jarige herdenking van de Slag in 
de Javazee in de Kloosterkerk te Den Haag1, zal aandacht worden 
besteed aan drie thans nog in leven zijnde overlevenden van de 
Japanse aanval op negen vliegboten van de Marine Luchtvaartdienst 
in de baai van Broome op 3 maart 1942, te weten Theo Doorman, 
Josine van Aggelen en David Sjerp. In deze rubriek het verhaal van 
de toen zesjarige Josine van Aggelen (Zijpe, 1935).

D
e ondergang van het geallieerde marine-
eskader in de Javazee op 27 februari 1942 
betekende tevens het einde van de geallieerde 
strijd ter zee tegen de overmachtige Japanse 

vloot. Waarnemend vlootvoogd Schout-bij-nacht van 
Staveren gaf de waarnemend commandant van de 
marineluchtvaartdienst (CMLD) Kapitein ter zee Hendrikse 
opdracht de MLD-eenheden, die op diverse schuilplaatsen 
op Oost-Java gevechtsgereed lagen, te laten uitwijken naar 
Australië. Op 2 maart 1942 kwam Josines vader, sergeant-
vliegtuigmaker J.G. van Aggelen, die meccano was op 
de Catalina Y-59, onverwacht bij hun huis voorrijden. 
Diezelfde ochtend had SBN van Staveren KTZ Hendrikse 
het bevel gegeven dat de gezinnen met de vertrekkende 
vliegtuigbemanningen konden meevliegen, evenals de 
dames Doorman, Lacomblé en Hekking. Haar moeder 
(Josina Alida van Kooten) en Josine moesten snel instappen 
met vermoedelijk alleen wat snel bij elkaar gegriste 

bagage. De hond werd achtergelaten. Van de autorit kan 
Josine zich weinig herinneren. Ze reden door de bergen 
naar de zuidkant van Java, naar een meertje bij Toeloeng 
Agoeng waar vier Catalina vliegboten met hun staart over 
de oever gereedlagen. Via de staart en de mitrailleurkoepel 
werden ze in de Y-59 vliegboot geholpen, die behoorlijk 
was volgepropt met mensen. Net voor zonsondergang 
stegen ze op richting Australië. Het was donker en uit het 
raampje zag Josine de maan en de kustlijn. 

Omstreeks 09.30 in de ochtend van 3 maart verscheen 
een formatie van negen Japanse Zero-jachtvliegtuigen 
- afkomstig van Koepang op Timor - boven de Roebuck-
baai en viel het vliegveld van Broome en de voor anker 
liggende vliegboten aan met de boordmitrailleurs. Aan 
boord van de negen Nederlandse vliegboten - waarvan 
er zes volgepakt waren met gezinsleden - werden talrijke 
inzittenden gedood of gewond. De uitstromende benzine 

vatte onmiddellijk vlam en vormde een 
ware vuurzee rondom de brandende en 
zinkende vliegboten waaraan moeilijk 
viel te ontkomen. De herinneringen aan 
haar ouders tijdens de aanval zijn frag-
mentarisch. Haar moeder hielp mensen 
bij de ‘blisters’ om uit de vliegboot in 
zee te springen. Haar vader had in de 
koepel gezeten om de 20mm boord-
mitrailleur te bedienen, maar kwam 
naar beneden waar hij achter haar 
neerknielde en zich over haar heen 
boog. Ze waren maar even samen, 
toen hij plots in elkaar zakte. Vrijwel 
meteen daarna was Josine van de we-
reld. Ze kwam weer bij haar positieven 
toen ze in zee lag naast haar moeder 
die in het water wegzonk, vermoedelijk 
geraakt door mitrailleurvuur. Josine 
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klik had5. Vanaf dat moment beschouwde Josine Aad en 
Henne de Bruijn als haar nieuwe ouders Dit werd later 
formeel bekrachtigd door de Consul-Generaal te Sydney.6

Josine’s biologische ouders zijn aanvankelijk in Broome 
apart van elkaar begraven, omdat de voornamen en de 
meisjesnaam van haar moeder toen nog niet bekend 
waren. Later werden ze bij elkaar herbegraven op het ere-

veld te Perth. Onderzoek van 
het Rode kruis leidde na enige 
tijd tot het terugvinden van 
Josines overige familieleden 
in Nederland. Ook werd de 
familie Taekema in Nederland 
gelokaliseerd, de door Josines 

eigen ouders voorziene adoptieouders. Het was anders 
gelopen en men liet het zo. 
Van de naar schatting 140 inzittenden aan boord van de 
MLD-vliegboten werden er in totaal 57 gedood of vermist 
en 19 gewonden werden in het hospitaal opgenomen. 

Commandeur b.d. drs. C.D.M.J. (Kees) Leebeek 
is oud-marinevlieger en historicus. Hij had vele 
operationele plaatsingen, was commandant vlieg-
tuigsquadrons 2 en 320, commandant groep mari-
tieme patrouillevliegtuigen vliegkamp Valkenburg, 
souschef Operatiën en tevens vlagofficier MLD. Van 
zijn hand verscheen onder meer Een eeuw Marine-
luchtvaartdienst 1917-2017.

 

probeerde haar nog bij haar schouderbanden omhoog te 
houden, maar ze was te zwaar en ze moest haar moeder 
loslaten. Ze vond het door de golfslag erg moeilijk om 
haar hoofd boven water te houden. Gelukkig kon ze al 
wel zwemmen. Tijdens het zwemmen pakte ze af en toe 
naar haar oor dat erg pijn deed en vouwde zo nu en dan 
haar handen samen om een schietgebedje te doen. Om 
zich heen zag ze mensen in zee drijven met opgeblazen 
gezichten. Op een gegeven moment werd Josine te hulp 
geschoten. Dit bleek later een Aboriginal te zijn - Charles 
d’Antoine - die werkzaam was bij het tanken van brand-
stof in vliegtuigen en die snel te water was gegaan om 
hulp te bieden aan de talloze mensen die door de aanval 
in het water in moeilijkheden waren gekomen. Om Josine 
te beschermen tegen het vijandelijk mitrailleurvuur, duw-
de hij haar bij nadering van de Japanse jachtvliegtuigen 
steeds onder water. Josine – onwetend van het feit dat dit 
haar leven redde – hield hier nog jarenlang angsten aan 
over. Dit trauma werd nog versterkt door het zien wegzin-
ken van haar moeder, kort daarvoor.3 

Na ongeveer twee uren in het water te hebben gelegen 
kwamen er mensen met bootjes van de wal om drenke-
lingen op te pikken. Ook Josine werd aan boord gehesen. 
Ze kwam naakt aan; wie haar kleren in zee had uitgedaan 
kan ze zich niet herinneren, maar ze veronderstelt dat ze 
zijn uitgedaan, omdat natte 
kleding te zwaar werd in het 
water. Ze kwam terecht in het 
ziekenhuis waar ze in een bed 
werd gelegd met een onbe-
kende jongen. Ze herinnert 
zich nog scherp dat het dak 
van het ziekenhuis stuk was. Op het bed naast haar zag 
ze hoe een man zittend werd geopereerd aan zijn rug om 
een kogel te verwijderen. De milicien-sergeant zeewaar-
nemer H.M. Juta, die acht maanden daarvoor nog stuur-
man op de Grote Handelsvaart was en in zijn opleiding 
een medische stage had gedaan, had zijn hulp aangebo-
den aan de artsen voor het zien en behandelen van de 
lichtgewonden. Hij trof de zesjarige Josine van Aggelen in 
een hospitaalbed met een bloederige lap tegen het oor. 
Hij bekeek de wond en stelde vast dat een mitrailleur-
kogel zich rakelings langs haar hoofd door de oorschelp 
had geboord. In het bed ernaast lag de zesjarige zoon 
van mevrouw Doorman, die zich met hem bezighield. 
Zij waarschuwde Juta dat Josine haar beide ouders had 
verloren. Hij bracht haar naar het vliegveld waar een troe-
penvliegtuig klaarstond om te vertrekken naar Perth. Hij 
legde Josine in de schaduw van een grote vliegveldwals 
en informeerde bij enkele vrouwen en kinderen, die naar 
het vliegtuig liepen, of iemand voorlopig de zorg voor 
dit meisje op zich zou willen nemen. Een dame die zich 
bekendmaakte als mevrouw Henne de Bruijn, met twee 
jongens aan de hand, was hiertoe onmiddellijk bereid. Zij 
verklaarde dat zij voorlopig voor dit meisje zou zorgen. 
Josine ging met mevrouw de Bruijn aan boord en vertrok4. 
Aangekomen in Perth stapten ze over op een vliegtuig 
naar Melbourne, dat ook gewonden vervoerde. In Mel-
bourne ontmoette Josine na enige tijd voor het eerst haar 
nieuwe (stief)vader Aad de Bruijn waarmee ze direct een 

Noten
1  De voorzitter van de Karel Doorman Stichting - vice-admiraal b.d. B. 

Bekkering - heeft aangegeven daarbij meer marine-eenheden dan al-
leen de oppervlaktevloot te doen vertegenwoordigen.

2  Zie ook: Kees Leebeek, Arie van der Hout, Anne van Dijk, Kees 
Bakker,”Een Eeuw Marineluchtvaartdienst 1917-2017”, (Maarssen 
2017), p.193-209

3  https://oorlogsverhalen.com/Josine van Aggelen, interview oorlogsgra-
venstichting met Peggy Clemens, zus van d ‘Antoine in Broome 2015.

4  H.M. Juta, “Het Broome Drama”, Eigen uitgave 1967
5   H.K.E. de Bruijn-Blom was de echtgenote van officier vlieger der 2e 

klasse A.J. de Bruijn, de vlieger/vliegtuigcommandant van de Catalina 
Y-70. Ze hadden twee zoontjes Thijs ca. 3 jaar en Wim ca. 1 jaar. Juta 
was navigator op de Y-70.

6  Gewaarmerkte verklaring van de viceconsul te Sydney NSW d.d. 4 juni 
1942, waarin Henne de Bruijn als Josines voogdes werd aangesteld. 
Fotoboek Josine van Aggelen.

‘Om Josine te beschermen tegen 
het vijandelijk mitrailleurvuur, duwde 
hij haar bij nadering van de Japanse 
jachtvliegtuigen steeds onder water’

Josine (midden) met haar twee stiefbroertjes (privécollectie)


