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'20 niet tot ontplooiirig komen. Een kleine vaste kern hield op Soesterberg
.met toewijding de militaire Luchtvaart-Afdeling-in stand, o.m. voor de
oefening van dienstplichtigen die bij de luchtmacht ingedeeld werden.
In 1932 telde die kern 29 officieren en ro onderófficieren.! Toen de.afdeling
in 1933 een nieuwe commandant kreeg, trof deze een 'deplorabele toestand'
aan, 'met grotendeels verouderde vliegtuigen en personeel dat geen ver-
trouwen had in die vliegtuigen, practisch een hopeloze toestand."
Het verging de Koninklijke Marine in die jaren niet beter.
In 1913 had een staatscommissie, er van uitgaande dat de vloot in Indische

wateren sterk genoeg moest zijn om het koloniaal gebied tegen elke aan-
randing te beschermen, voorgesteld dat om een kern van negen slagschepen
een harmonische en voor die dagen grote vloot gebouwd zou worden, o.m.
met zes kruisers, acht torpedobootjagers en 22 onderzeeboten," Het plan had
het nog niet tot parlementaire behandeling gebracht toen de eerste wereld- '
oorlog uitbrak. Midden in die oorlog, in 1916, werden twee moderne
kruisers op stapel gezet (de 'Java' en de 'Sumatra'), in 1917 een derde, de
'Celebes'. Die derde werd niet afgebouwd, de beide andere nam men
respectievelijk in 1925 en 1926 in dienst. Eind van de oorlog was 'het
materieel van de marine geheel opgevaren': men had met de gemiddeld
twintig jaar oude schepen intensief moeten patrouilleren." Dus benoemde de
regering een commissie die als richtlijnen in het oog hield dat de marine nies
in een Nederlands en buiten-Nederlands gedeelte gesplitst mocht worden;
dat in Nederland de verdediging te water als aanvulling op de kustverdedi-
ging beschouwd moest worden en dat men in Indië het doordringen van een
vijand in de archipel moest zien te vertragen. Het bouwen, regelmatig
moderniseren en bemannen van een vloot van groot materieel werd geacht,
'onze krachten in elk opzicht verre te boven (te) gaan'.s
In feite betekende dit dat het Koninkrijk voor de verdediging van zijn
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