
 EenVandaag in de klas 
Slag in de Javazee 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 

Samengevat 
Deze aflevering van EenVandaag in de 
klas gaat over de Slag in de Javazee. Bij 
deze slag in Azië onder leiding van Karel 
Doorman vielen veel Nederlandse doden.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, 
Javazee, Japan, geallieerden.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis, tijdvak 
9, kenmerkend aspect ‘het voeren van 
twee wereldoorlogen’.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, 
bijvoorbeeld ‘Goelag: Russische 
strafkampen onder Stalin’.   
 
Antwoorden 
1 Op 27 februari 1942. 2 A. 3 Omdat de 
Nederlandse schepen geen luchtdekking 
hadden van de Amerikanen. De 
Amerikanen vlogen over, maar lieten geen 
bommen vallen op de Japanse schepen. 4a 
Groot-Brittannië, Australië en Amerika. b 
In Singapore. c Om de beschadigde vloot 
terug te trekken naar Australië. d Van 
Admiraal Helfrich en van de Britse 
regering. 5a ‘Ik val aan, volgt mij. Dit sein 
geldt ook voor u.’ b ‘All ships follow me.’ 6 
Hij werd door de Nederlandse regering in 
Londen gebruikt als propaganda. Het 
verhaal van de moed van Doorman werd 
ingezet om de Nederlandse bevolking 
hoop te geven tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 7 Nederland wilde de 
Nederlandse koloniën verdedigen 
tegenover de Japanners.  

Kijkvragen 
 
1 Wanneer vond de Slag in de Javazee 
plaats?  
 

 
 
2 Hoeveel Nederlanders stierven er tijdens 
de slag om de Javazee?  
A 900  
B 2.000 
C 1.650 
D 500 
 
3 Waarom maakte Nederland geen kans 
volgens Anne Doedens?  
 
4a Welke landen zaten er in de vloot van de 
geallieerden, naast Nederland?  
b Waar vocht de Nederlandse vloot eerst in 
Azië?  
c Wat was het originele plan van Doorman?  
d Van welke twee partijen kreeg Doorman 
het bevel om door te gaan?  
 
5a Welke beroemde zin zou Doorman 
hebben gesproken tijdens de Slag in de 
Javazee?  
b Wat zei hij echt?  
 
6 Karel Doorman stierf tijdens de Slag in de 
Javazee. Zijn naam werd daarna beroemd. 
Hoe kwam dat?  
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Waarom waren we in de Javazee in 
gevecht met de Japanners? 
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