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Foto cover: 
Tijdens de Slag in de Javazee op 27 februari 
1942 passeert Hr.Ms. De Ruyter drenkelingen 
van de kort daarvoor getroffen Hr.Ms. 
Kortenaer. Waterverfschilderij door: J. 
Hoowij, in: A. Kroese, Neerland's Zeemacht 
in Oorlog, The Netherlands Publishing 
Company (Londen, 1944)
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p 27 februari is het 80 jaar geleden dat de Slag in de 
Javazee plaatsvond. Een laatste (wanhopige) poging 
om de Japanse invasievloot, die op weg was naar 
Java, tegen te houden. De uitslag stond eigenlijk 

vooraf al vast. De Japanse vloot was groter, beter bewapend, 
beter getraind en had veel meer luchtsteun. De geallieerde vloot 
was pas kort bij elkaar en had nauwelijks de gelegenheid gehad 
om gezamenlijk iets te doen. Ook hier wreekte de jarenlange 
bezuinigingen en het tekort aan investeringen zich. Rationeel 
zou wellicht het beste geweest zijn om de eenheden terug te 
trekken richting Australië om ze later weer in te kunnen zetten. 
Maar niets doen was geen optie en dus trok de vloot ten strijde. 

De slag is omgeven met een aantal legendes. Het all ships fol-
low me is verworden tot ‘Ik val aan, volg mij’ en het verhaal wil dat Karel Doorman met 
zijn vlaggenschip Hr.Ms. De Ruyter ten onder is gegaan. Van beide gevallen kun je je 
afvragen wat het waarheidsgehalte is, maar ook of het erg is als het niet zo zou zijn. Er 
mogen best wat legenden en mythes zijn, die als voorbeeld dienen en waar we ons aan 
kunnen optrekken. Die hoeven niet altijd honderd procent waar te zijn. 

Want wie weet hebben we die legenden, mythes of misschien wel voorbeelden weer 
nodig in de toekomst. Er is jarenlang te weinig geïnvesteerd in de vloot en het personeel. 
De laatste jaren is er internationaal weinig geoefend, bijvoorbeeld door corona, een 
gebrek aan eenheden of door eenzijdige inzet. Denk hierbij aan het Caribisch gebied, of 
-iets langer geleden- bij anti-piraterijoperaties. De potentiële tegenstanders hebben de 
afgelopen jaren veel geïnvesteerd in hun vloten en nieuwe wapensystemen. Daarbij heb-
ben ze veel geoefend, getraind en in een enkel geval daadwerkelijk oorlog gevoerd. En 
ook hier kunnen we ons afvragen of het misschien niet verstandiger is om terug te trek-
ken, hergroeperen en terug te keren als we sterker zijn dan onze tegenstander(s), maar 
ik denk dat wij hier geen keuze hebben. Namelijk, de internationale rechtsorde is in het 
geding. Of het nou gaat om het inpikken van eilandjes in de Zuid-Chinese zee, of het be-
zethouden en annexeren van delen van je buurland: we kunnen het ons niet veroorloven 
om niets te doen. Dat het daarbij duidelijk is dat we op sommige vlakken de zwakkere 
zijn, moeten we dan voor lief nemen. Gelukkig is de situatie niet zo dramatisch als 80 
jaar geleden. Nederland is niet meer een voormalig neutraal land dat nog moet wennen 
aan zijn nieuwe bondgenoten. We kennen elkaar en weten wat we aan elkaar hebben. 
Daarnaast hebben we meer machtsmiddelen dan alleen militaire, zeker in EU verband. 
Het argument dat we ook weer flink aan het investeren zijn gaat echter (nog) niet op. 
Ten eerste moet het kabinet nog veel besluiten nemen over vernieuwing. Ten tweede 
duurt het dan nog behoorlijk lang voordat de nieuwe capaciteiten er zijn en ten derde 
kun je je afvragen of we wel voldoende investeren. Kort voor de Tweede Wereldoorlog 
investeerde Nederland (eindelijk) weer in de vloot, maar het was niet voldoende, getuige 
de lichte bepantsering en bewapening van Hr.Ms. De Ruyter. Het was ook te laat; de kiel 
van de twee kruisers van De Zeven Provinciënklasse is in 1939 gelegd. Deze schepen zijn 
pas na de oorlog afgebouwd.

De geschiedenis zal ons leren of we nu wél op tijd zijn met investeren, zodat niet een van 
mijn aflossers over honderd jaar een vergelijkbaar voorwoord hoeft te schrijven. Ik wens 
u, ondanks deze wat minder vrolijke introductie, toch veel leesplezier van dit bijzondere 
herdenkingsnummer.
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