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HISTORIE

Nachtactie bij Kaap Bon 1941

Schoolvoorbeeld van agressief en beslissend 
optreden in het kader van sea control

In de nacht van 12 op 13 december 1941 voerde het geallieerde 4th Destroyer Flotilla, waarin onder 
meer het Nederlandse Hr.Ms. Isaac Sweers participeerde, zuidoostelijk van Kaap Bon nabij Tunis 
een gewaagde aanval uit op Italiaanse lichte kruisers met hun escorte. De geallieerden en hun 
tegenstanders Italië en Duitsland waren op dat moment in de Middellandse Zee in een verbitterde 
strijd gewikkeld. De commandant van de torpedobootjagers, Captain Royal Navy Graham Stokes, 
probeerde met zijn aanval lokale sea control te verkrijgen en hiermee bevoorrading van de Italiaans-
Duitse strijdkrachten in Libië te hinderen. Succes aan het landfront was in deze contreien slechts 
te bewerkstelligen dankzij sea control; een positie die zowel geallieerden als Italianen en Duitsers 
poogden te bereiken met aanvallen op elkaars oorlogsbodems en konvooien.2
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Het in dit artikel beschreven gevecht bij Kaap Bon il-
lustreert het belang van sea control, dat de bekende 
Britse maritieme strateeg Julian Corbett definieert als 

het vermogen “to control the maritime communications of 
all parties concerned.”3 Verder stipt deze bijdrage aan, dat 
dit treffen tussen scheepsverbanden, in de huidige context 
van een wederkerende kans op high-intensity warfare, in de 
basis als voorbeeld kan dienen voor denken en handelen om 
met een snelle, agressieve en beslissende tactische opper-
vlakte-operatie, bij te dragen aan eigen (lokale) sea control.

Terugkeer naar high-intensity warfare en 
analytical naval thinking
Westerse en vooral Amerikaanse sea control, leek na het 
einde van de Koude oorlog lange tijd een vast gegeven. 
In 2010 schreef Captain USN ret. Robert Rubel in het 
gezaghebbende vaktijdschrift Naval War College Review, 
dat deze periode van dominantie ertoe had geleid dat de 
US Navy was teruggevallen in zelfgenoegzaamheid, waar-
bij ze “stopped talking about sea control” en vergeten 
was hoe ze dit overwicht indien nodig kon veroveren.4 
Ook de Amerikaanse oud-marineofficier en maritiem 
strateeg Milan Vego constateerde tien jaar geleden, dat 
door de lange afwezigheid sinds 1991 van een serieuze 
dreiging ter zee, Westerse marine-analisten en planners 
kennis van het fenomeen vlootoperaties tegen volwaar-
dige maritieme tegenstanders in heden en verleden veelal 
verwaarloosden.5 Meer recent nog waarschuwde Admiral 
USN Scott H. Swift, dat Westerse marines en dan vooral 
de Amerikaanse zeestrijdkrachten, “were not preparing 
for the high-end maritime fight and, ultimately, the […] 
core mission of sea control.”6

De terugkeer de laatste tien jaar van peer opponents op 
zee als China en Rusland maakt evenwel dat marine-ope-
raties gericht op het vernietigen van een vijandelijke vloot 
of taakgroep niet langer ondenkbaar zijn. Afschrikking 
ter zee op dit vlak is zodoende weer noodzakelijk, wat 
maakt dat Westerse marines de afgelopen twee-drie jaar 
toenemend voornoemde inzet beoefenen of beginnen 
hun strategie hierop af te stemmen. Voorbeelden hier-
van zijn (deel)oefeningen tijdens de eskaderreis naar het 
Verre Oosten van de UK Carrier Strike Group 2021 (Zr.Ms. 
Evertsen incluis) alsmede de afgelopen maand gehouden 
grootschalige Franse marinemanoeuvre Poseidon 21.7 
Ook stuurt bijvoorbeeld de US Navy sinds 2018 aan op 
een wedergeboorte van de vooroorlogse Fleet Problems-
reeks (1939), waarbij in oefeningen op hoofdkwartieren 
maar ook in fysieke nautische exercities, teruggrijpend op 
Russische of Chinese strategie, doctrines en historische 
voorbeelden, Opposing Forces (OpFor) worden nage-
bootst en geanalyseerd, om zo tot een betere voorberei-
ding van ‘real warfighting’ te komen.8

Voornoemde situatie lijkt wat betreft (het tot voor kort 
ontbreken van) bepaalde kennis van strategie en histo-
rische lessen, gelijkenissen te vertonen met die van de 
Royal Navy in de eerste decennia na 1900. De Britse 

‘De terugkeer van peer opponents op 
zee als China en Rusland maakt evenwel 

dat marine-operaties gericht op het 
vernietigen van een vijandelijke vloot of 
taakgroep niet langer ondenkbaar zijn’

De Slag bij Kaap Bon. De Nederlandse torpedobootjager Hr.Ms. Isaac 

Sweers in actie tegen de Italiaanse lichte kruiser Alberto da Giussano1
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maritiem strateeg Geoffrey Till toont namelijk in een 
studie dat ontevredenheid over de prestaties van de Britse 
zeestrijdkrachten tijdens WOI tegen vooral de Kaiserliche 
Marine, een groep (oud) Royal Navy-officieren er toen toe 
bracht eerdere eigen vlootacties te analyseren. Zij meen-
den dat de tekortkomingen van de eigen marine over de 
jaren 1914-1918 voortkwamen uit het feit dat de Royal 
Navy wat betreft “analytical naval thinking” onvoorbereid 
was geweest op gevechtsacties met een peer opponent. 
Haar officieren hadden zich vóór 1914 nauwelijks op meer 
academisch niveau verdiept in maritieme strategie, rele-
vante eerdere zeeslagen en het gegeven dat deze bij had-
den gedragen aan bijvoorbeeld sea control. Voornoemde 
groep criticasters stipte aan de hand van hun analyses en 
discussies drie probleemgebieden aan: er was in vergelij-
king met de Royal Navy in de achttiende en eerste helft 
van de negentiende eeuw vanaf het fin du siècle sprake 
van overmatige centralisatie van bevelslijnen, schroom 
nachtoperaties uit te voeren en een te defensieve inzet 
van offensieve maritieme platforms als torpedobootjagers. 
De criticasters hadden zo hun ingangen bij de Admiralty. 
Zij wisten hierop in de jaren dertig binnen de Royal Navy 
wijzigingen door te voeren waar het offensief, initiërend, 
doortastend handelen van officieren betrof inzake doc-
trine, oefeningen en opleidingen. Dit denken wat betreft 

command and control, gebaseerd op onder andere histo-
rische cases en hieruit opgedane lessen, resulteerde aldus 
Till in betere prestaties van de Britse zeestrijdkrachten in 
WOII, vooral waar het oppervlaktegevechten betrof.9

Een gevalstudie die in het verlengde ligt van de uitspraken 
van Rubel, Vego en Swift inzake de noodzaak voor Wes-
terse marines bekend te moeten zijn met (eerdere) beslis-
sende offensieve inzet tegen een maritieme (semi-) peer 
opponent, alsook Till’s verwijzingen naar de Royal Navy die 
door analyse van maritieme strategie en eerdere gevechts-
operaties qua denken en handelen beter was voorbereid op 
“high-intensity warfare at sea” in WOII, is de Slag bij Kaap 
Bon, deze maand precies tachtig jaar geleden. 

Aanloop naar een zeeslag  
Als hiervoor al opgemerkt was in 1941 geallieerde sea 
control in de Middellandse Zee geen vaststaand gegeven. 
Dit bracht de Britse Admirality er gezien twee overwe-
gingen toe, alles op alles te zetten in deze strijd aan het 
langste eind te trekken. Allereerst diende ze deze directe 
maritieme verbinding met Egypte en het Suezkanaal, 
en hiermee de Sealine of Communication naar Azië en 
de Britse koloniën maar ook naar Australië en Nieuw-
Zeeland, veilig te stellen. De grootste dreiging voor het 
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Torpedobootjager HMS Sikh (Wikipedia)



Britse command of the sea in deze wateren kwam, naast 
Italiaanse zware oppervlakte-eenheden en toenemend U-
boot gevaar, van vijandelijke luchtaanvallen, zeker na de 
verovering van Griekenland door Italië en Duitsland in het 
voorjaar van 1941. Een tweede zwaarwegende factor was 
vlootinzet gericht tegen vijandelijke Seal Lines of Commu-
nication ter ondersteuning van landoperaties in Noord-
Afrika, waar het Britse Achtste leger in een zware strijd 
verwikkeld was met Italiaanse en Duitse strijdkrachten.

Nadat in de zomer van 1941 nog ongeveer 70% van de 
Italiaans-Duitse konvooien de Italiaanse kolonie Libië had 
weten te bereiken, werd de logistieke situatie voor de le-
gers van beide bondgenoten aldaar penibel. In november 
wist door toenemende geal-
lieerde aanvallen slechts 30% 
van de betrokken transport-
schepen hun weg naar Tripoli 
en nabije havens te vinden. 
Tevens openden de geallieer-
den in de tweede helft van 
diezelfde maand een grondof-
fensief langs de Libische kust. Gegeven deze kritieke situ-
atie drongen lokale Duitse en Italiaanse bevelhebbers na-
drukkelijk aan op meer bevoorrading. De Italianen grepen 
vervolgens naast vrachtschepen toenemend terug op inzet 
van oorlogsbodems, om hiermee materieel, brandstof en 
versterkingen naar Noord-Afrika te transporteren.10

4th Destroyer Flotilla & IV Divisione Incrociatori 
In de vroege ochtend van 11 december vertrok uit 
Gibraltar de 4th Destroyer Flotilla richting Alexandrië, ter 
versterking van de Britse vloot aldaar. Dit scheepsverband 
telde vier geallieerde torpedobootjagers, onder de eerder 
aangehaalde Captain Stokes aan boord van HMS Sikh. 
De overige schepen waren HMS Maori, HMS Legion en 
als eerder opgemerkt Hr.Ms. Isaac Sweers (KLTZ Jacques 
Houtsmuller). Stokes was een ervaren officier, die onder 
meer eerder dat jaar met de Sikh actie had gezien 
tegen het Duitse slagschip Bismarck. Hij had gelet op 
de dreiging van de vijandelijke luchtstrijdkrachten in dit 
deel van de Middellandse Zee, orders tot noordelijk van 
Algiers met zijn flottielje een zigzagkoers aan te houden, 
om hierna in kiellinie en met hoge snelheid Malta aan te 
doen voor het laden van brandstof alvorens de reis naar 
Egypte voort te zetten. Stokes verwachtte 12 december 
rond het middaguur ter hoogte van Algiers te zijn om 
vervolgens op de 13e om 0300u Kaap Bon te passeren. Na 
bij voornoemde havenstad te zijn aanbeland verhoogde 
het flottielje de snelheid tot 28 knopen. De aanleiding 
hiervoor was een bericht dat die nacht omstreeks 
0200u mogelijk drie Italiaanse 15 cm-kruisers Kaap Bon 
zouden passeren op weg naar Libië. Het Britse marine-
hoofdkwartier in La Valetta verklaarde dat spoedig drie 
kruisers en drie torpedobootjagers van de Royal Navy in 
Malta zee kozen om 90 mijl zuidelijk van Kaap Bon de 
oorlogsbodems van de Regia Marina te onderscheppen. 
Ook zou de RAF aldaar actief zijn. De torpedobootjagers 
van Stokes moesten daarom als achtervang kunnen 
dienen wanneer de vijandelijke kruisers eventueel naar  
het noorden wilden uitwijken.

Later die dag bereikte de Sikh het bericht dat door een 
tekort aan stookolievoorraden op Malta, de aangekon-
digde scheepsmacht binnengaats bleef en alleen de RAF 
de Italiaanse kruisers zou aangrijpen. Stokes liet hierop de 
snelheid van zijn flottielje verder verhogen naar 30 kno-
pen. De initiatiefrijke en offensief ingestelde Brit hoopte 
zo namelijk met enig geluk, de vijandelijke schepen bij 
Kaap Bon te kunnen opvangen.

De twee vijandelijke kruisers (een derde bleef door een 
machinekamerdefect achter), die onderdeel vormden van 
de IV Divisione Incrociatori (IV kruiser divisie), stonden 
onder bevel van Ammiraglio di Divisione (viceadmiraal) 
Antonino Toscano. Het betrof de Alberico da Barbiano en 

de Alberto di Giussano, sche-
pen van de Guissano klasse, 
met elk 8 kanons van 15 cm 
als hoofdbewapening. Deze 
omstreeks 1930 gebouwde 
vaartuigen waren ontworpen 
om Franse torpedobootjagers 
te bestrijden. Hiertoe konden 

ze een zeer hoge vaart lopen: omstreeks 40 knopen. 
Maar hun snelheid was ten koste gegaan van afdoende 
bepantsering. Ze stonden daarom binnenskamers bekend 
als incrociatori di carta velina (vloeipapier kruisers). De 
IV Divisione had als escorte de torpedoboot Cigno. Deze 
oorlogsbodems lichtten op 12 december om 1800u het 
anker in Palermo, met als bestemming Tripoli. De Itali-
aanse marineleiding had met deze missie geen gevechts-
operatie voor ogen. De kruisers werden in het kader van 
de eerder aangehaalde penibele bevoorradingssituatie 
van de eigen strijdkrachten in Libië ingezet als vrachtsche-
pen. Hiertoe waren tot horreur van de bemanningen op 
het achterschip van beide kruisers grote hoeveelheden 
oliedrums met vliegtuigbenzine geplaatst. Los van de ont-
vlambaarheid van deze lading, belemmerde ze het eventu-
ele gebruik van de twee achterste geschutskoepels. 
De IV Divisione Incrociatori hield na vertrek eerst een 

<  Captain RN Graham Stokes (The Royal Navy and the Mediterranean 

Vol. II)

>  Viceadmiraal RM Antonino Toscano (Wikipedia.org)
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‘Tot horreur van de bemanningen waren 
op het achterschip van beide kruisers 
grote hoeveelheden oliedrums met 

vliegtuigbenzine geplaatst’
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westelijke koers aan om zo geallieerde luchtverkenningen 
vanaf Malta te ontwijken. Onbekend bij de Italianen was 
dat de Britten dankzij het in juni 1941 breken van ver-
sleutelde vijandelijke radio- en tele-printercommunicatie 
op de hoogte waren van al hun scheepsbewegingen. 
De Regia Marina van haar kant, wist door eigen aerial 
reconnaissance, dat die voormiddag de torpedoboot-
jagers van Stokes 60 mijl oostelijk van Algiers met een 
vaart van 20 knopen in oostelijke richting voeren. Toscano 
berekende dat indien de 4th Destroyer Flotilla deze snel-
heid aanhield terwijl ze op het Sicilië Kanaal aanstuurde, 
de torpedobootjagers de volgende ochtend om 0900u 
nabij Kaap Bon zouden zijn, of om 0330u wanneer hun 
snelheid opliep tot 28 knopen. De Italianen calculeerden 
dat ze, gedwongen door de aanvankelijk westelijke koers, 
pas tegen 0200u de kaap passeerden. Dit was niettemin 
nog altijd ruim een uur eerder dan het geallieerde ver-
band. De staf van de Regia Marina oordeelde dat deze 
tijdbuffer voldeed, bovendien woog mee de urgentie de 
vliegtuigbenzine in Libië te doen geraken. Toscano hield 
daarom vast aan het plan via Kaap Bon naar Tripoli op te 
stomen.11

De nachtactie
Niet alleen voeren de geallieerde torpedobootjagers een 
hogere vaart dan door de Italianen voorzien, ook was 
Toscano om niet opgehelderde redenen vertraagd en arri-
veerden beide groepen schepen in de vroege uren van 13 
december kort na elkaar bij Kaap Bon. De zee was er kalm 
en het zicht uitstekend. In het gebied cirkelden intussen 
de vanaf Malta operende RAF-vliegtuigen. Hun motorge-
ronk zou de Italiaanse vlagofficier doen besluiten de koers 
van zijn oorlogsbodems in noordelijke richting te verleg-
gen. Een directe confrontatie met de torpedobootjagers 
van Stokes werd zo onvermijdelijk.
Om 0200u nam de uitkijk op de Sikh bij het naderen van 
Kaap Bon, in zuidoostelijke richting op een afstand van 5 
mijl seinlampsignalen en de silhouetten van twee grote 
schepen waar. Deze verdwenen spoedig achter de land-
tong. Captain Stokes meende dat hij de Italiaanse kruisers 
juist had gemist, maar zag bij het ronden van de kaap dat 
de vijandelijke vaartuigen de steven hadden gewend en 
zijn flottielje naderden. Hij liet vaart minderen en seinde 
de overige torpedobootjagers: ‘Enemy in sight’. Hierop 
liet de Bismarck-veteraan zijn schepen een zuidoostelijke 
koers aanhouden juist onder de kust, zodat ze door het 

Zeeslag bij Kaap Bon, 13 december 1941 (The Royal Navy and Mediterranean Vol. II)
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achterliggende hoogland nauwelijks zichtbaar zouden zijn 
voor de tegenstander. Ook werd zo afstand gehouden 
van een vlakbij gelegen mijnenveld. Om 0223u lanceer-
den op een afstand van 1200 meter zowel de Sikh als de 
navolgende Legion torpedo’s op de kruisers en openden 
deze jagers het vuur met hun kanons. Twee torpedo’s van 
de Sikh troffen de Alberico da Barbiano, en een van de Le-
gion, de Alberto di Giussano. De eerste kruiser veranderde 
na impact van de torpedo’s in een vuurbal, vermoedelijk 
onder meer door de aan dek gestalde oliedrums, en zonk 
binnen tien minuten. De Alberto di Giussano beantwoord-
de met haar voorste 15 cm geschut het vuur maar raakte 
enkel de Tunesische kust. Om 0226u lanceerde de Maori 
torpedo’s op de tweede kruiser waarvan er een doel trof, 
waarna Hr.Ms. Isaac Sweers met haar zes 4 inch (10 cm) 
kanons treffers op de slagzij makende Di Giussano wist 
te boeken. Hierna verlegden de Nederlanders het vuur 
naar de op 200 meter afstand opdoemende torpeboot 
Cigno. Dit vaartuig werd door het hoofdgeschut en de 4 
cm luchtafweer van de Nederlanders geraakt, maar vier 
gelanceerde torpedo’s misten (vermoedelijk gelet op de 
korte afstand) doel.12

De geallieerde torpedobootjagers hielden hierna hun zuid-
oostelijke koers vast, verenigden zich en voeren naar het 
noorden richting Malta. De kruiser Alberto di Giussano 
zonk omstreeks 0320u. In de zeeslag, die minder dan zes 
minuten had geduurd, lieten meer dan 900 Italianen het 

Lichte kruiser Alberto da Giussano (Wikipedia)

leven, waaronder viceadmiraal Toscano. De beschadigde 
torpedoboot Cigno pikte 500 drenkelingen op, terwijl 
ruim honderd anderen de kust wisten te bereiken.13

Conclusie
De Britse Commander in Chief RN op Malta concludeerde 
na de Slag bij Kaap Bon dat deze “skilfully [was] conducted 
and reflected credit on the state of training and mainte-
nance in the British and Allied ships.”14 Een analyse door de 
Royal Navy stelde daarbij onder het kopje Training to win 
het volgende: “The element of luck arises in first sighting 
the enemy on a favourable bearing before he sights you. 
[…] [A]dded to [this] a desperately keen lookout. But what 
really enables the torpedo and grenade to find its mark is 
months and years of constant training.”15

De geallieerde torpedobootjagers leverden met hun 
doortastende en agressief doorgezette operatie tegen 
de Italiaanse kruisergroep een bijdrage aan de vernieti-
ging van vijandelijke gevechstkracht op zee alsook het 
afsnijden van scheepvaartverkeer naar strijdkrachten van 
de tegenstander op het land. Dit maritieme treffen had 
hiermee directe invloed op het verloop van de oorlog in 
Noord-Afrika.16 De commanding naval officer van het 
4th Destroyer flotilla was er niet voor teruggeschrokken, 
tegen een op papier sterkere tegenstander en in een listig 
operatiegebied onder de kust en nabij een mijnenveld, te 
willen ageren. Factoren als het geallieerde verrassingsele-
ment en snelheid compenseerden het Italiaanse artilleris-
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tisch overwicht. De operatie was geheel in lijn met de in 
de jaren dertig aangepaste Royal Navy doctrine van wat 
Vego kenschetst als “agressively and decisively” optre-
den.17 Om een situatie te voorkomen dat “the enemy fires 
first, [and a NATO] Task Group will not look ‘PHOTEX-
perfect’ for long”,18 kunnen anno nu analyses van fysieke 
oefeningen tegen OpFor vlootverbanden, hoofdkwartie-
rexercities als de herontdekte USN Fleet Problems-reeks, 

maar ook mogelijk historische relevante gevalstudies als 
die van Kaap Bon, elk op hun manier bijdragen aan meer 
inzicht voor optreden in high-intensity warfare met en 
tegen maritieme larger units.
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