
marineblad   |   maart 2022

19

REACTIES

Reactie naar aanleiding van het artikel ‘Waarom 
het goed is Karel Doorman en de Slag in de 
Javazee niet te vergeten’ door dr. Jaap Anten in 
Marineblad nr. 1 (februari 2022).

Jaap Anten beschrijft op een duidelijke en nauwkeurige 
wijze de Slag in de Javazee in het Marineblad van februari 
j.l. Vooral interessant is dat Anten laat zien dat het Japanse 
vlootverband in staat was het vlootverband onder leiding 
van K.W.F. Doorman de loef af te steken. Dit is opmerkelijk 
omdat in het Nederlandse marine-denken in die tijd toch 
veel waarde werd gehecht aan een hoge scheepsnelheid, 
ook al stond het beschikbare budget niet toe om dergelijke 
snelle en dus grote schepen te bouwen. In het onderzoek 
van Anten is te lezen dat Nederland naar zijn opvatting 
überhaupt een verkeerde strategie heeft gevolgd. In plaats 
van een zeegaande vloot had Nederland moeten vasthou-
den aan de onderzeebootstrategie. Deze reactie is te kort 
om in te gaan op zo’n strategische analyse. 

Het tweede deel van het artikel gaat echter niet over 
strategie maar over concrete operationele besluitvorming 
in tijd van oorlog. Anten stelt dat Doorman te agressief 
opereerde, de commandovoering werd gedomineerd door 
gokdenken en in de laatste zin wordt gesuggereerd dat 
het in de slag ging om het in de toekomst zekerstellen van 
een zeegaande vloot. Voor vooral de laatste suggesties 
ontbreekt in het artikel de onderbouwing.
Bij de overweging of een besluit wel of niet te agressief is 
zou de aard van het optreden beschouwd moeten worden. 
Een cruciaal besluit bij een zeeslag is het besluit deze aan 
te gaan of deze te vermijden. De bevelhebbers hadden ook 
kunnen besluiten de Slag in de Javazee niet aan te gaan en 
te mijden. Voor beide besluiten zijn valide argumenten aan 
te dragen. KTZ N.A. Woudstra heeft dit eerder beschreven.
(1) Anten lijkt de opvatting te hebben dat de slag beter 
gemeden had kunnen worden. Als echter het besluit tot 
het leveren van een slag genomen is, dan is een agressieve 
opstelling tijdens zo’n slag inherent aan marine oorlogs-
voering. Als Admiraal Nelson ons één les heeft geleerd 
dan is het dit. Naar huidig inzicht is dit beginsel het best 
verwoord door W.P. Hughes in de vorm van het principe 
‘Attack Effectively First.’(2) Het artikel over de acties bij 
Kaap Bon van A.J. Van der Peet in het Marineblad nr 8, 

illustreert dit. Dat het optreden door Doorman in deze ‘te 
agressief’ zou zijn, is niet duidelijk.      

De term ‘gokdenken’ suggereert dat de marine bevelheb-
bers de kansen op succes bewust te hoog zouden hebben 
voorgesteld. Eenieder was zich bewust dat de kans op 
succes klein was. Een discussie over de vraag hoe klein pre-
cies, is dan niet opportuun. Wel relevant is wie zo’n besluit 
in welke context nam. Het artikel doet voorkomen alsof 
J.Th. Furstner en C.E.L. Helfrich dit besluit zelf namen en de 
vrijheid hadden ook een ander besluit te nemen. Het ont-
breekt aan een beschouwing van de civiel-militaire verhou-
dingen. Men kan in een dergelijke beoordeling niet voorbij 
aan het feit dat het opgeven van de kolonie in die tijd 
onbespreekbaar was. De Gouverneur-Generaal jhr. A.W.L.T. 
van Starkenborgh Stachouwer betrok bij zijn overwegingen 
dat het verlies van de kolonie na de oorlog waarschijnlijk 
niet hersteld zou kunnen worden en zag dit als een ‘grond 
voor uiterste verdediging.’(3) De marine handelde derhalve 
in overeenstemming met wat van haar werd verwacht.

Anten concludeert dat dergelijke besluiten of militaire ad-
viezen zouden zijn gedreven door de wens de zeegaande 
vloot van een (toekomstig) bestaansrecht (blijven) te voor-
zien. Dit is een merkwaardige redenering. Wat anders kan 
er van een krijgsmacht worden verwacht dan dat zij naar 
beste professionele invulling aan de verwachtingen van 
maatschappij en regering probeert te voldoen. Blijkbaar 
heeft Anten een afwijkende opvatting op wat die ‘beste 
professionele invulling’ had moeten zijn en dit zal zijn 
oorsprong hebben in zijn beoordeling van de strategie. Dit 
heeft niets te maken met het beginsel dat een krijgsmacht 
zijn plicht dient te vervullen. Een krijgsmacht(deel) die dit 
niet zou doen, heeft inderdaad geen bestaansrecht. De 
suggestie dat de marine hier oneigenlijk gebruik van zou 
hebben gemaakt wordt niet onderbouwd. 
Het lijkt erop dat Anten suggereert dat de marineleiding 
zich in haar adviezen aan de regering had moeten verzet-
ten tegen het voortzetten van deze strijd. Admiraal Fisher, 
First Sealord, verzette zich tegen de door de politiek 
gewenste Dardanellen-campagne en nam op 15 mei 1915 
ontslag. Hij deed dit niet omdat er een te hoge prijs werd 
gevraagd maar omdat het concept onverenigbaar strijdig 
was met zijn professionele opvatting over strategie. Door 
deze campagne kwam de tot dan beoogde strategie van 
operaties in ‘Northern Waters’ en de Baltic in gevaar.(4) Dit 
zijn strategische vraagstukken waar boeken over vol zijn 
geschreven en dat is goed want het helpt het strategisch 
denkvermogen vooruit. Niet onderbouwde suggesties over 
oneigenlijke oogmerken blijven hier bij voorkeur afwezig. 

Kapitein ter Zee drs. H. (Henk) Warnar
Universitair Hoofddocent NLDA
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Reactie van de auteur

Gegeven de ruimte valt de reactie van KTZ Henk Warnar 
slechts beperkt te becommentariëren.

KTZ Warnar beroept zich op een artikel van KTZ Niels 
Woudstra van tien jaar terug. Hierin wordt een strategische 
aanpak beschreven waarin de oppervlaktevloot de Japanse 
schepen aanvalt tijdens hun opmars. Enkele kanttekenin-
gen mijnerzijds. Bij aanvallen hierdoor moet onderscheid 
gemaakt worden tussen hit-and-run acties, die neerkomen 
op de vijand overvallen. Die vielen alleen ’s nachts te be-
reiken tegen kleine Japanse verbanden. De grote verban-
den hadden te veel luchtverkenning en bescherming en 
vereisten zorgvuldige operationele planning – er was geen 
verrassing. Een grote onderzeebootactie tegen de weste-
lijke Japanse transportvloot zou waarschijnlijk ergens bij het 
eiland Karamita plaatsvinden. In het ideale geval kon de 
(door eerdere hit-and-runs gereduceerde) oppervlaktevloot 
’s nachts naderen vanuit Tandjoengpriok op West-Java om 
daarna het escorte bezig te houden, wat de onderzeeboot-
aanval bevorderde. Maar een Woudstra-achtige aanpak 
bestond niet afdoende, laat staan integratie met onderzee-
boten.   

Wat tactische acties betreft verwijst Warnar naar de Brits-
Nederlandse bij Kaap Bon in de Middellandse Zee. Geen 
goed voorbeeld, want dit was een typische kleinschalige 
hit-and-run actie. Een totaal ander type gevecht dan in de 
Javazee, waarin Doorman direct werd verkend (geen ‘hit’) 
waarin de ‘run’ ontbrak, en bovenal dat de tegenstander 
voortdurend krachtig op hem bleef reageren. Juist ook 
door hun recente strijd in de Middellandse Zee dachten 
de Britten heel anders. Zeer de moeite waard is de evalu-
atie van hun zeehistoricus Arthur J. Marder. Hij citeert een 
bericht van twaalf dagen na de slag waarin de net uit Java 
teruggekeerde rear-admiral Sir Geoffrey Layton meldt: ‘The 
handling of the ships in the Java Sea battle during the day 
action and subsequent night action was nothing short of 
deplorable…. I only wish we had been able to withdraw 
all our surface forces to the south of Java when the attack 
on Java became imminent, as we have lost valuable ships 
with no corresponding advantage’.

Ik kan me in dat ‘deplorable’ deels vinden. Doorman 
had het onder deze omstandigheden nooit goed kunnen 
doen. Hardnekkig probeerde hij het minst slechte ervan te 
maken en heeft daarvoor zijn MWO ruimschoots verdiend. 
First Sea Lord Sir Dudley Pound, dat wil zeggen de Britse 
admiraliteit, was het geheel met Layton eens en voegde 
eraan toe: ‘One hoped that the people on the spot would 
have got our ships out when it became clear that they 
could not longer be of any practical use, but Palliser [de 
Britse Chief of Staff van Helfrich] could not carry enough 
weight.’(1)

Terugtrekken, dat zou er zijn gebeurd als de Koninklijke 
Marine, zoals in Europa, onder operationeel bevel van de 
Britse admiraliteit had gestaan.

Warnar verwijst ook naar de aanvalsoptiek van de Britse 
admiraal Nelson. Die leefde in een tijd dat de Britse vloot 
als geheel ruimschoots de sterkere was èn beter geoefend. 
Wie serieus hierover is zou het precieze verloop van de 
strijd in de Javazee eens geheel moeten bezien vanuit de 
optiek van de in beide opzichten sterkere, SBN Takagi, die 
bovendien wist dat ’s nachts twee extra zware kruisers 
zouden arriveren en overdag ongetwijfeld bommenwer-
pers. Het geeft aan hoe moeilijk de zwakkere het had met 
aanvallen.  

Het eind van Henk Warnars reactie maskeert meer dan het 
verklaart. Een bericht van de gouverneur-generaal (GG) om 
geallieerde steun koppelt hij gemakkelijk aan een ‘onbe-
spreekbaar’ behoud van Nederlands-Indië. Maar dit weer-
legt zeker niet, bijvoorbeeld, de interpretatie van Lou de 
Jong dat de GG ervan uitging dat de zeestrijd niet hopeloos 
was en de vijand met succes zo groot mogelijke verliezen 
viel toe te brengen – omdat hij zich daarbij baseerde op 
de expertise van Helfrich.(2) Maar Warnar is kennelijk zo 
gegrepen door zijn omgekeerde interpretatie, de GG als 
bron van onverzettelijkheid, dat hij daarop voortbouwend 
zelfs suggereert als zou ik een actie van de marineleiding 
tegen de politiek bepleiten, dit illustrerend met een Britse 
First Sea Lord en zijn minister! Welnu, Helfrich was als elke 
Indische Commandant Zeemacht tegelijk hoofd van het 
Indische Departement van Marine – anders gezegd tegelijk 
minister daarvan en lid van de Indische Regering! Maar 
het woord ‘minister’ was, omdat de kolonie onder het 
Nederlandse ministerie van Koloniën ressorteerde, taboe. 
Integendeel, de gouverneur-generaal verklaarde later ‘dat 
wijlen de admiraal Helfrich in de laatste weken in Indië de 
romantische kant op ging, onrealistisch werd.’(3) Maar als 
burger bleef hij leunen op zijn ‘vakminister’. Inzicht in het 
Nederlands-Indisch bestuur en het karakter van deze GG is 
niet Warnars sterkste punt.

Wat betreft de professionele taakinvulling door een marine-
officier vertelt hij er niet bij dat die er bij Karel Doorman 
eruit bestond zijn superieuren Hart en Helfrich duidelijk te 
laten weten dat hij wilde terugtrekken. Belangrijk hierbij is 
dat volgens Helfrich zelf Doorman niet bevestigde het met 
zijn beslissing eens te zijn, maar die zeker zou uitvoeren.
(4) Nee, Doorman wilde ongetwijfeld met inzet van eigen 
leven de vijand tegemoet te treden, maar later en met een 
behoorlijke kans om deze stevige verliezen toe te bren-
gen...

Dr. Jaap Anten
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