
Jan Marie Lodewijk Ignatius Chömpff  1904-1942  

 

Geboren:  op 21 december 1904 te Ngliran, NOI provincie Rembang op Java 
Overleden:  op 24 februari 1942 te Straat Badoeng 

Ik en mijn regering zullen ook thans Onze plicht doen. 
Doet gij de Uwe. 
Proclamatie van H.M. de Koningin Wilhelmina op 10 mei 1940) 
 
Het verhaal over LTZ 1 der Koninklijke Marine J.M.L.I. Chömpff,  
Ridder Militaire Willemsorde 4de Klasse, posthuum 
........ 
MOED, BELEID en TROUW........tot in den dood...! 
 

Zijn ouders waren Frederik Herman, Chömpff en Maria Sophia, 
Sittrop 
De Middelbare schoolopleiding volgde hij op de HBS te 
Soerabaja.Tijdens zijn schoolopleiding had hij zich reeds lang van te 
voren ten doel gesteld om zo spoedig mogelijk na zijn eindexamen 
HBS, deel te nemen aan het examen voor toelating op het K.I.M.Nu 
hij daarin geslaagd was, wist hij dat hij op korte termijn naar 
Nederland kon vertrekken, om zijn opleiding bij de K.M. in den Helder 
te kunnen volgen. 
Op 9 augustus 1922 stapte hij dan ook in Batavia welgemoed aan 
boord van het s.s. Rembrandt en kwam medio september in 
Amsterdam aan.. Na met succes zijn opleiding tot Officier bij de 
Koninklijke Marine op het Koninklijke Instituut in den Helder te 
hebben afgesloten, brak voor Naas het moment aan, dat zijn grote 
wens in vervulling was gegaan en hij als marineofficier nu 
daadwerkelijk kon gaan varen op de schepen van de KM.Tot enige 
tijd, voordat de oorlog met Japan uitbrak, had Naas Chömpff op 
verschillende schepen van de KM gevaren, o.a. op de  
 

Hr.Ms. “van Doorn 
Hr.Ms. “van Speijk”,  
Hr. Ms. “Banckert 
Hr. Ms. “Van Ghent”. 
 
Op 21 maart 1929 trouwde Naas Chömpff te Soerabaja, (Ned. Indië) met Conradine Alice (tante Connie), 
van Duyvenbode Varkevisser.Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, t.w.Frederik Dirk Marie (Jimmy), 
Chömpff ;en Thomas Willlem Marie (Tommy), Chömpff. 
In de periode vóór WOII verbleef Naas met zijn gezin enige malen in Nederland; de laatste maal dat hij 
vanuit Nederland naar Ned. Indië terugkeerde was in 1938. Vóór het uitbreken van de oorlog in Europa 
woonde het hele gezin Chömpff in Malang; omdat Malang op een  
hoogvlakte ligt en het klimaat daar veel koeler en aangenamer is dan in “de Marinestad” Soerabaja, had 
zijn echtgenote de voorkeur gegeven om in Malang te gaan wonen. 
Naas was intussen m.i.v. 1 sep. 1935 bevorderd tot LTZ 1 en op 23 dec  
1940, benoemd tot C. van de torpedojager Hr. Ms. “Piet Hein”. 
Na het uitbreken van de oorlog met Japan en de snelle opmars van de Japanse Strijdkrachten in Zuid Oost 
Azië besloot LTZ 1 Chömpff direct om met zijn gezin naar Soerabaja te verhuizen, omdat hij sneller bij zijn 
schip wilde zijn, als de situatie dat noodzakelijk maakte. Soerabaja was vroeger de grootste marinebasis 
van de KM in het voormalige Nederlands Indië   
 
Zijn jongste zoon Tom vertelde  nog het volgende: 
 
Alvorens mijn Pa, commandant werd van Hr. Ms. torpedojager “Piet Hein”, was hij Commandant van Hr. 
Ms. “Van Ghent”. Bij zijn overplaatsing naar zijn nieuwe schip, ging ook de gehele bemanning van Hr. Ms. 
“Van Gent” (m.u.v. één bemanningslid) met hem mee”.Op 30 december 1941 nam LTZ 1 Chömpff voor 
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goed afscheid van zijn echtgenote en kinderen. Het was de dag dat zijn jongste zoon Tom 9 jaar 
werd.Tijdens dat 
moeilijke,emotionele en laatste afscheid, gaf hij aan zijn echtgenote zijn trouwring en zijn gouden 
vulpen.Het was voor LTZ 1 Chömpff vanaf het begin van de oorlog altijd heel  
duidelijk geweest gezien de veel sterkere Marinestrijdkrachten waarover de Japanners konden beschikken 
dat hij in een komende gevecht, weinig kansen zou hebben, om dat te kunnen overleven. 
 
 
  
De torpedojager Hr. Ms. “Piet Hein” maakte indertijd deel uit van de Allied Striking Force onder Commando 
van Schout bij Nacht W.F. M. Doorman.Tussen 19/20 feb.1942 brak er een zeegevecht uit met een 
Japanse invasievloot, die de bedoeling had om troepen te laten landen op het eiland Bali. In dit hevige en 
bittere zeegevecht beschoten beide partijen elkaar o.a met hun scheepsgeschut en voerden men 
wederzijds diverse  
torpedoaanvallen uit. Uiteindelijk zonk Hr. Ms. torpedojager “Piet Hein na een zeer moedig en 
onverschrokken gevecht tegen een overmachtige vijand en na te zijn getroffen door o.a. torpedo’s van de 
Japanse oorlogsschepen, Asashio en Oshio, omstreeks 16.00 uur in de omgeving van de Zeestraat 
Badoeng, bij het eiland Bali.Tijdens het gevecht waren  
aan boord van Hr. Ms. “Piet Hein” reeds vele slachtoffers gevallen.  

Het gelukte de moedige Off MSD 2, Willem M. Moppes de getroffen stookplaatsen, welke op dat moment 
vol verstikkende rook waren, af te sluiten. Bij het vervolgens eigenhandig redden van gewonde 
schepelingen uit de hitte van de ketelruimte, kwam hij helaas zelf om. Op het moment dat het schip stil lag 
en in brand stond, rende de onverschrokken  
matroos 1 N.F.B. Vet naar het kanon 2 en herlaadde het.Vervolgens riep hij: ”Zijn er dan geen kanonniers 
onder jullie Hollandse matrozen; wij zullen schieten ondergaan”, waarna het vuur werd heropend.Het 
gelukte matr. 1 Vet om naderhand met nog een aantal schepelingen per prauw vanuit het eilandje Nusa 
Penida bij Bali, naar Java uit te wijken. 
Verder konden uiteindelijk slechts 33 van de 146 opvarenden worden gered met behulp van o.a. een 
motorsloep en enkele reddingsvlotten. Ook LTZ 1 Chömpff overleefde dit gevecht niet Volgens vroegere 
verhalen van overlevenden schijnt LTZ 1 Chömpff vlak voor hij zijn zinkende schip verliet zijn reddingsvest 
nog aan zijn “cabin boy” te hebben gegeven, omdat die geen vest had. Ook aan Japanse zijde waren 
tijdens dit  
zeegevecht zware verliezen geleden.Toen de bemanningsleden als drenkeling 
en in de zee lagen werden zij op een meedogenloze wijze alsnog beschoten door  
Japanse vliegtuigen (Navy O), waarbij vermoedelijk LTZ 1 Chömpff ernstig gewond  
Raakte 
 



LTZ 3 A.A. H. v IJsel Smits slaagde erin zijn Commandant  bij de Balinese kust op een vlot te trekken, 
maar toen bleek zijn Commandant. reeds als gevolg van uitputting en verwondingen, te zijn overleden. 
 
Op 4 mrt 1942 kwam het vlot met het ontzielde lichaam aan bij Tandjung Benoa (Z.O. punt van Bali). LTZ 1 
Chömpff werd ter plaatse door de Balinese bevolking aldaar tijdelijk begraven. Vermoedelijk ook mede ter 
voorkoming dat Japanse militairen beslag  
zouden kunnen leggen op zijn lichaam. 
 
Na WOII werd LTZ 1 Chömpff alsnog herbegraven.*) 
Tijdens WO II werd aan Luitenant ter Zee der 1ste 
klasse Jan Marie Lodewijk Ignatius, CHÖMPFF door Koningin Wilhelmina bij Koninklijk  
Besluit van 16 april 1942 no.6, onder nummer 5488, Postuum de Militaire Willemsorde der 4de klasse 
toegekend, met de mutatie:“Moedig en beleidvol gedrag als commandant van Hr. Ms. torpedojager “Piet 
Hein” tevens groepscommandant 1ste  jagersgroep, in het zeegevecht in Straat Lombok van 19 op 20 
februari 1842, waarbij een uit zware kruisers en torpedojagers bestaande vijandelijke overmacht , werd 
aangevallen, met het  
resultaat, dat den vijand zware verliezen werden toegebracht en waarbij Hr. Ms. torpedojager “Piet Hein” 
met het grootste deel der bemanning strijdend onderging 
” 
De MWO 4de 
Klasse werd a/b van Hr. Ms. “Banckert”, op 21 juni 1946 te Rotterdam aan zijn nabestaanden uitgereikt. 
Bovendien werden a/b van Hr. Ms. “Banckert”op die dag ook nog aan twee andere voormalige 
bemanningsleden van Hr. Ms. torpedojager “Piet Hein”, de MWO 4de 
Klasse uitgereikt, t.w. aan de :nabestaanden van: 
 
Officier van de Marine Stoomvaartdienst der 2de Klasse, W.M. Moppes (postuum); 
Matroos der 1ste Klasse, N.F.B. de Vet;  
 
Betrokkene werd op 19 feb. 1942 bevorderd tot kwartiermeester en  
vervolgens op 1 juli 1969 benoemd tot LTZ van Vakdiensten der 2de  
Klasse, oudste categorie. Hij overleed op 14 oktober 1970 te den Helder. 
 
Naschrift. 
 
LTZ 1 J.M.L.I. Chömpff ligt nu begraven op de Nederlandse Ereveld “Kembang Kuning” vak: KDA, nr. 49 te 
Soerabaja,te samen met o.m. Schout bij Nacht Karel Doorman.Als eerbetuiging heeft de KM indertijd een 
z.g. “Inshore Mijnenveger naar hem vernoemd. 
 
Echtgenote Connie overleed op 24 maart 1984 te ’s Gravenhage. De oudste zoon Jimmy koos een  
Carrière bij de KM en werd KTZ; hij overleed 7 augustus 2002.De jongste zoon Tom woont in Capelle aan 
den IJssel.Als ik weer word geconfronteerd met bovengenoemde gebeurtenissen, moet ik weleens met 
weemoed denken aan het liedje, dat ik in mijn jeugd heb geleerd 
 

“ Piet Hein,...Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein, maar zijn daden benne groot, ...zijn 
daden benne groot,.... hij heef gewonnen de “Zilvervloot”.........!” 



 


