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REACTIES

Reactie naar aanleiding van het artikel 
‘Nachtactie bij Kaap Bon, 1941: schoolvoorbeeld 
van agressief en beslissend optreden in het kader 
van sea control', door dr. Anselm van der Peet, 
Marineblad nr. 8 2021.

Beste Anselm, mijn complimenten voor jouw mooie 
artikel over de nachtactie bij Kaap Bon in 1941. 
Ik onderschrijf jouw conclusie dat analyses van 
 (fysieke) oefeningen en historische casestudies 
kunnen bijdragen aan inzicht in het hedendaagse 
maritieme optreden in een high-intensity conflict.

Deze casestudie geeft aan dat in het gevecht techniek 
belangrijk is, maar vaak niet doorslaggevend. Naast tech-
nologische ontwikkelingen zijn leiderschapskenmerken 
en de wijze van optreden van doorslaggevend belang. 
Dit is een rode draad die te onderkennen valt in de vele 
(maritieme) conflicten in de loop van de geschiedenis. 
Daarnaast kenmerkt de maritieme strijd zich vaak door 
een langdurige zoektocht naar de (eventueel aanwezige) 
vijand, gevolgd door een zeer korte, hevige en dodelijke 
zeeslag. De beschreven nachtactie bij Kaap Bon is hier 
een kenmerkend voorbeeld van. Ik zie (vooralsnog) geen 
redenen dat dit in de toekomst zal veranderen.

Het is de uitdaging van marineofficieren en andere spe-
cialisten om de tijdloze lessen van maritiem-historische 
casestudies, zoals onder andere door jou gedestilleerd, 
te combineren met hedendaagse technologische ont-
wikkelingen, vernieuwende concepten en bijpassende 
doctrines. Dit is nodig om gereed te blijven voor het 
eerstvolgende high intensity maritieme conflict.Ik zie het 
als de taak van marineofficieren om zowel jongere col-
lega’s als zichzelf verder op te leiden en te trainen. Jouw 
artikel geeft richting aan het resultaat van dit opleiden en 
trainen. In mijn ogen is het resultaat een agressieve en 
vooruitziende mindset, handelend op basis van gecalcu-
leerd risico, gecombineerd met de inzet van de beschik-
bare capaciteiten, ondersteunt met tactische vernuft, 
gebruikmakend van de omgeving en met een portie 
(afgedwongen) geluk.

Primair gebeurt het opleiden en trainen aan boord van 
schepen en in de trainers van de operationele school. De 
fundamenten hiervoor leggen wij in de discussies in de 
verblijven van onze schepen en kazernes en in de vakbla-
den, zoals het Marineblad. Jouw artikel draagt hier aan 
bij. Mijn dank daarvoor, ga hier vooral mee door!

Welmer Veenstra

Reactie van de auteur

Waarde Welmer,

Veel dank voor je vriendelijke woorden naar aanleiding 
van mijn artikel over de Slag bij Kaap Bon. Uiteraard 
onderschrijf ik je opmerking dat blijvende lessen van rele-
vante casestudies uit het (recente) verleden, in combinatie 
met te ontwikkelen maritiem-strategische en doctrinaire 
uitgangspunten, belangrijk zijn (en blijven!) voor een hier-
uit voortkomende naval toolbox en oefeningen in casu 
nabij een high intensity conflict tegen peer opponents. 

Inzake toekomstige bijdragen van mijn hand in het 
verlengde van voornoemd artikel, maak ik je er sowieso 
graag op attent dat ondergetekende doende is met een 
boekbespreking van Brett Friedman’s On Operations: 
Operational Art and Military Disciplines (2021). Hij 
beschrijft hierin dat de afgelopen eeuw de opzet van 
militaire staven niet echt is veranderd. Freedman illus-
treert bovendien met historische voorbeelden van het 
functioneren van en aansturen door stafofficieren, alsook 
de betekenis van de output van dergelijke staven voor 
veldcommandanten, hoezeer deze oppercommando’s 
nu en in de toekomst kunnen of misschien zelfs moeten 
worden georganiseerd. 

Analyse van krijgsgeschiedenis is en blijft mijns inziens 
een boeiend maar bovenal leerzaam en noodzakelijk 
instrument voor de krijgsmacht.

Anselm van der Peet


