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Woord vooraf

De éducation permanente van de Nederlandse militair is
een van mijn grootste prioriteiten. Een goed resultaat bij de
wereldwijde missies van de krijgsmacht staat of valt immers
met de kennis, de kunde en de ervaring van het ingezette
personeel. Voortdurende scholing draagt bij tot deze militaire expertise.
Deze leeswijzer is een belangrijk hulpmiddel om u bij te
staan bij de vernieuwing en verzwaring van uw intellectuele bagage. De boeken op deze lijst verdiepen het inzicht
in de militaire professie, terwijl zij ook kunnen prikkelen tot
onderlinge discussies over alle aspecten van het militaire
vakgebied. Naar mijn mening besteden militairen nooit ‘te
veel’ tijd aan het nadenken over hun beroep en over het
verantwoord gebruik van het militaire geweldsmiddel.
Daarbij kunnen ervaringen uit het verleden bijzonder leerzaam zijn.
De Algemeen Militair-Historische Leeswijzer biedt een
kleine maar fijne selectie uit de omvangrijke hoeveelheid
waardevolle literatuur die op het gebied van militaire geschiedenis te land, ter zee en in de lucht is verschenen.
Thema’s als strategie, tactiek, ethiek en leiderschap komen
daarbij aan bod. De opgenomen titels zetten vanuit historisch perspectief aan tot kritische reflectie over de dynamische praktijk waarin de hedendaagse Nederlandse strijdkrachten opereren. Ik spreek dan ook de hoop uit dat u
deze leeswijzer zult gebruiken als een springplank voor
aanvullende, verdere belezenheid, onderzoek en overpeinzing.
Commandant der Strijdkrachten

P.J.M. van Uhm
Generaal

Geachte lezer,

De befaamde Amerikaanse generaal George S. Patton jr.,
schreef aan zijn zoon, op dat moment cadet in West Point,
“to be a soldier, you must know history”. Het is een stelling die ik graag onderschrijf. Militaire geschiedenis geniet
gelukkig een grote belangstelling. Een interesse die elk jaar
toeneemt, wat onder meer tot uitdrukking komt in een
groeiend aantal studenten dat dit onderwerp ter hand
neemt, in uitgebrachte films, websites, maar bovenal in een
vloedgolf aan literatuur. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie blijft zich inspannen om Nederlandse militairen (en burgermedewerkers van de krijgsmacht) een kompas aan te reiken om de juiste koers te vinden in de veelheid aan publicaties. Deze militair-historische leeswijzer
bevat een beredeneerde selectie van ruim veertig Engelstalige boeken op het gebied van de gehele militaire geschiedenis te land, ter zee en in de lucht.
De leeswijzer is bedoeld als hulpmiddel bij uw constante
scholing en vorming als professional. Kennis van het militaire verleden wil ertoe bijdragen uw inzicht te verdiepen
en uw blikveld te verbreden. Ook voor geïnteresseerden
buiten de krijgsmacht kan de leeswijzer dienen als een handige introductie tot het vakgebied van de militaire geschiedenis of dat van vrede en veiligheid. De leeswijzer kent een
driedeling in boeken waarvan respectievelijk strategie, oorlogvoering algemeen en militaire ervaringen de hoofdthema’s vormen. Elk van de titels is voorzien van een toelichting. De besproken literatuur voert u daarbij per thema
langs zaken als wapentechnologische ontwikkelingen, militaire effectiviteit, strategie en tactiek van de land-, zee- en
luchtstrijdkrachten, militair leiderschap, ethiek en de lotgevallen van de individuele soldaat. De titels zijn met één,
twee of drie sterren gewaardeerd om de moeilijkheidsgraad
aan te geven.
De Algemeen Militair-Historische Leeswijzer telt boeken
die verkrijgbaar zijn bij de boekhandel, bestelbaar via het
internet, dan wel raadpleegbaar bij de defensiebibliotheken. De digitale versie van deze leeswijzer kunt u vinden op
de website van het NIMH (www.nimh.nl).
Ik wens u een nuttig gebruik van deze leeswijzer toe.
Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Drs. P.H. Kamphuis

Strategie

* * Makers of Modern Strategy, from Machiavelli to the
Nuclear Age/Peter Paret, red. (Oxford, 1986) ISBN 0-19820097-8.
Een niet al te gemakkelijk, maar wel helder geschreven
standaardwerk over de evolutie van het strategisch denken
vanaf Machiavelli tot het einde van de Koude Oorlog. De
hoofdstukken zijn afzonderlijk te lezen en behandelen gevarieerde onderwerpen, zoals de rol van doctrine, het genie
van Napoleon en de grenzen van airpower. Het boek is eigenlijk een must voor besluitvormers op de hoogste politieke en militaire niveaus.
* * The making of strategy: rulers, states, and war/Wil liamson Murray, MacGregor Knox, en Alvin Bernstein, red.
(Cambridge, 1994) ISBN 0-521-45389-5.
Dit boek is een waardevolle aanvulling op het gebied van
gezaghebbende studies over strategie. Het biedt een nieuwe invalshoek door vooral in te gaan op het ontstaan van
strategieën in plaats van strategische denkers of succesvolle
bevelhebbers te behandelen. De auteurs analyseren de door
staten toegepaste strategieën en de gevolgen die deze hadden op het vermijden of voeren van oorlogen. Zij gaan
daarbij uit van de historische, geografische en bestuurlijke
invloeden. Zeven van de in totaal zeventien hoofdstukken
behandelen de periode van voor 1870, waardoor een redelijk algemeen historisch overzicht, van de Peloponnesische
Oorlog in de klassieke Oudheid tot de naoorlogse Amerikaanse nucleaire strategie, over strategie-ontwikkeling ontstaat. Als punten van kritiek gelden het nagenoeg ontbreken van Aziatische voorbeelden in een tijdsbestek dat dit
continent aan belang toeneemt en het gegeven dat slechts
twee essays zijn gewijd aan de periode na 1945.

* * A History of Military Thought. From the Enlightenment
to the Cold War/Azar Gat (Oxford, 2002) ISBN 978-0-19924762-2.
Een briljant geschreven overzicht van het Europese militaire denken van Machiavelli tot en met B.H. Liddell Hart. De
auteur beschrijft uitvoerig, met grote kennis van zaken en
in heldere stijl, hoe het militaire denken zich ontwikkelde in
het kader van de algemene politieke en culturele geschiedenis van Europa. De nadruk valt op de Verlichting, tijdens
welke de militaire denkers naar de ‘wetten’ van de oorlogvoering zochten, en op Clausewitz, die deel uitmaakte van
de vooral in Duitsland sterke beweging die een zwaar accent legde op toeval en tegenslag, geluk en onvoorspelbaarheid in de oorlog. Voor de negentiende eeuw worden
vooral het Franse en Duitse denken geanalyseerd, en het in
die tijd sterk naar voren tredende militair-maritiem denken.
Voor de twintigste eeuw staan de verschillende reacties op
de Eerste Wereldoorlog centraal en het strategische denken
ten tijde van de Koude Oorlog.

* * Strategy. The logic of war and peace/Edward N. Luttwak
(Cambridge, 2002) ISBN 978-0-6740-0703-1.
Als we erkennen dat ‘oorlog’ een grillig en onvoorspelbaar
karakter heeft, en elke oorlog dus uniek is, is een ‘wetenschap van de oorlog’ dan nog mogelijk? Clausewitz worstelde al met deze vraag en Luttwak neemt hem opnieuw
tot uitgangspunt. In een knap betoog, dat sterk schatplichtig is aan Vom Kriege, neemt Luttwak in het eerste deel van
zijn werk de lezer mee op een verkenning van de paradoxale logica van het krijgsbedrijf. Hij portretteert het als
haasje-over van aanval en verdediging, zet en tegenzet, en
dat alles van het strategische tot en met het technische niveau. Zijn casuïstiek ontleent hij voornamelijk aan de twintigste-eeuwse oorlogen. In het tweede deel denkt Luttwak
na over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de
westerse strategie gedurende de Koude Oorlog en het
tijdsbestek daarna.
* * * Science, strategy and war. The strategic theory of John
Boyd/Frans P.B. Osinga (Londen/New York, 2007) ISBN 0415-37103-1.
Boyd geldt als een van de invloedrijkste militair-strategische
denkers van de laatste tijd. Hij is het meest bekend van de
OODA-loop, een ‘decision cycle’, die in zijn eenvoudigste
weergave de stadia ‘observation’, ‘orientation’, ‘decision’,
‘action’ onderkent. Boyd, die zijn wortels heeft in de US Air
Force, heeft zijn ideeën niet in artikel- of boekvorm vastgelegd. Het enige wat er na zijn overlijden in 1997 van zijn
gedachtegoed restte, was een grote stapel ‘overhead
sheets’, die hij gebruikte om zijn vaak urenlange presentaties te ondersteunen. Enkele auteurs hebben in biografieën

verslag gedaan van het opmerkelijke levensverhaal van
Boyd, maar Osinga heeft zich als eerste gewaagd aan een
systematisch overzicht en een analyse van het denken van
deze Amerikaan, met de nadruk op de vraag hoe dat denken zich heeft gevormd. Wat de auteur daarbij vooral naar
voren brengt, is hoe Boyd door tal van denkers is beïnvloed
en dan vooral door de twintigste-eeuwse wetenschappers
die het Newtoniaanse paradigma hebben vervangen door
een nieuw paradigma waarin, naast andere zaken, veel
meer de nadruk ligt op chaos en onzekerheid. Vervolgens
laat Osinga zien hoe Boyd op basis van zijn verworven inzichten, ontleend aan uiteenlopende wetenschapsterreinen
als de cybernetica en systeemtheorie, tot een nieuwe interpretatie komt van de aard van het (gewapende) conflict.
Osinga noemt hem treffend de eerste postmoderne strateeg. Science, strategy and war is geen eenvoudig boek.
Een tip voor wie het even wat te lastig wordt: lees in ieder
geval hoofdstuk 7.

* Understanding International Conflicts. An introduction to
theory and history/Joseph S. Nye Jr. (New York/Londen, 2009)
ISBN 978-0-205-65887-9.
Deze laatste editie van een oorspronkelijk in 1999 uitgegeven studie van onderzoeker en voormalig Amerikaans onderminister Joseph Nye, is een korte maar indringende introductie op het gebied van internationale vrede en veiligheid. De auteur schetst in negen hoofdstukken met vlotte
pen tal van internationale veiligheidsvraagstukken van de
afgelopen honderd jaar. Hierbij schakelt Nye op een plezierige wijze tussen theorie en (krijgs)historie en reikt hij zo
zijn lezers een raamwerk aan, waarmee zij de huidige we-

reldwijde problemen die raken aan het veiligheidsbeleid en
waarbij de krijgsmacht wordt ingezet, makkelijker kunnen
doorgronden. De onderwerpen die hierbij de revue passeren, betreffen onder meer de achtergronden van de grote
conflicten in de twintigste eeuw, de Koude Oorlog, coalitievorming, dilemma’s in besluitvorming en recente interventies, regionale en etnische conflicten en de betrokken
internationale organisaties.

* * Military helicopter doctrines of the major powers,
1945-1992. Making decisions about air-land warfare/
Matthew Allen (Westport, 1993) ISBN 978-0-3132-8522-6.
In Military helicopter doctrines neemt Allen de ontwikkeling van helikopterdoctrines als casestudy om veranderingsprocessen bloot te leggen en te analyseren hoe militaire organisaties zich aanpassen aan nieuwe vormen van oorlogvoering. Het boek concentreert zich op het operationele en het tactische niveau, en richt zich op de ideeën en
doctrines die de schakel vormen tussen de helikopter als
wapensysteem en haar feitelijke inzet. De eerste twee decennia – waarin de helikopter tot ontwikkeling komt en
vooral in de onconventionele oorlogvoering zijn waarde
bewijst – worden in vogelvlucht behandeld. De meeste
aandacht gaat uit naar de ontwikkelingen vanaf midden
jaren zestig, wanneer het helikopterwapen aan invloed
wint op het denken over conventionele oorlogvoering. De
eerste vier hoofdstukken zijn gewijd aan de doctrinaire ontwikkelingen bij de belangrijkste grote mogendheden. Zij
vormen een opstap naar de laatste twee hoofdstukken, die
de ontwikkelingen als één enkele gebeurtenis beschouwen
en aan een bredere analyse onderwerpen. Hierin toont
Allen dat de unieke karakteristieken van de helikopter hem
tot een onmisbare schakel in het combined arms-team
deden uitgroeien. Allen identificeert tevens de talrijke factoren die bijdroegen aan de ontwikkeling van de per land
uiteenlopende helikopterdoctrines. Hoewel enkele in het
boek geschetste ontwikkelingen inmiddels zijn achterhaald,
vormt Military helicopter doctrines een aanrader.

* * * The paths of heaven. The evolution of airpower
theory/Philip Meilinger, red. (Maxwell Air Force Base, 1997)
ISBN 1-585666-027-2.
The paths of heaven, uitgegeven onder auspiciën van de
Amerikaanse School of Advanced Airpower Studies, is een
verzameling van vijftien essays van overwegend hoog niveau, die samen een fraai overzicht bieden van de ontwikkeling van de airpower-theorie, te beginnen bij de denkbeelden van Douhet en eindigend bij het vraagstuk van de
militarisering van de ruimte. Het artikel over spacepower
stelt als enige teleur. De bundel besteedt vooral aandacht
aan de ideeën en doctrines, afkomstig uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Rusland/Sovjet-Unie en in mindere mate
uit de overige Europese landen. In een deel van de artikelen staat steeds één denker centraal, onder wie Douhet,
Trenchard, Slessor, Mitchell, De Seversky, Boyd en Warden.
Een tweede groep essays biedt een overzicht van de ontwikkeling van de airpower-theorie in een bepaald tijdvak.
Een derde groep is wat specifieker en behandelt bijvoorbeeld de ontwikkeling van het denken over de samenwerking tussen de grond- en de luchtstrijdkrachten binnen de
Amerikaanse krijgsmacht, de evolutie van air doctrine binnen de NAVO en de Russische intellectuele reactie op operatie Desert Storm. Hoewel de bundel minder aandacht
heeft voor de rol van airpower in het irreguliere conflict, is
hij niettemin een ‘must read’ voor wie zich in de ontwikkeling van het denken over het luchtwapen wil verdiepen.
* The influence of airpower upon history/Walter J. Boyne
(Londen, 2005) ISBN 978-1-8441-5199-8.
Walter Boyne, een bekend Amerikaans luchtmachthistoricus, probeert in deze studie duidelijk te maken hoezeer het
luchtwapen in de twintigste eeuw de loop van de geschiedenis heeft bepaald. Zoals de titel van zijn boek suggereert,
ontleent hij zijn aanpak aan die van Alfred Thayer Mahan,
die op identieke wijze over seapower schreef. Hoewel deze
Mahaniaanse benadering niet in alle opzichten goed uit de
verf komt en soms tot overtrokken en eenzijdige claims
leidt, is Boyne er wel in geslaagd een goed toegankelijk en
prettig leesbaar overzicht van de ontwikkeling van het
luchtwapen te schrijven. Vooral zijn hoofdstukken over de
Tweede Wereldoorlog zijn gedegen, met een terecht accent op het grote belang van het jachtvliegtuig. Bepaald
omstreden is zijn visie dat de VS de oorlog in Vietnam hadden kunnen winnen, als de Amerikaanse regering het
luchtwapen op een juiste wijze zou hebben ingezet. Zijn
bewering dat (Amerikaanse) airpower sinds het einde van
de Koude Oorlog een revolutionaire invloed op de gebeurtenissen in de wereld heeft gehad, is minder betwistbaar,

maar ook hier vallen wel wat vraagtekens te plaatsen. Kortom, The influence of airpower upon history is een helder
overzichtswerk, dat, door zijn neiging het luchtwapen een
te prominente plaats in de wereldgeschiedenis te geven, de
lezer prikkelt. Zijn visie is evenwel interessant genoeg om
kennis van te nemen.

* * The Evolution of the U.S. Navy’s Maritime Strategy,
1977-1986, Newport Papers no. 19/John B. Hattendorf, E.J.
King, red. (Newport, 2004) ISBN 978-1-8847-3332-1.
In de Newport Papers, een serie van het Amerikaanse
Naval War College, verscheen in 2004 een herziene versie
van een deels confidentiële uitgave uit 1989 over de Amerikaanse Maritime Strategy van John Hattendorf. In de eerste drie hoofdstukken gaat de auteur in op de ideeën die in
de Koude Oorlog leefden in de Amerikaanse marinetop. Hij
wijst allereerst op de nadruk die de Amerikaanse admiraliteit kort na 1945 legde op offensieve actie, voordat ze in
het tijdperk van nucleaire pariteit tussen de beide supermachten het accent verlegde naar het politieke gebruik van
‘seapower’. In het tweede hoofdstuk komt aan bod dat in
de jaren zeventig bij militaire theoretici de oude opvatting
terrein won, dat strijdende conventionele eenheden mogelijkheden boden op de internationale escalatieladder. Hierna stelt Hattendorf dat in dezelfde periode invloedrijke marineanalisten concludeerden dat de primaire taak van de
Sovjetmarine bestond uit de verdediging van de eigen met
ballistische raketten uitgeruste nucleaire onderzeebootvloot. Dit controversiële standpunt vormde de grondslag
voor de nieuwe Maritime Strategy. Een ander uitgangspunt was dat de VS het geografische nadeel en de defen-

sieve mentaliteit van de Sovjet-Unie moesten uitbuiten. De
US Navy en bevriende marines moesten zich derhalve wereldwijd offensief positioneren om Moskou in het defensief
te dwingen nabij het eigen grondgebied. In het laatste
hoofdstuk en de epiloog behandelt Hattendorf de na 1982
gelegde grondvesten van de Maritime Strategy en de nadruk die hierin werd gelegd op Global Forward Deterrence, een gegeven dat doorwerkt in de hedendaagse militairmaritieme ontplooiing van Amerikaanse, maar ook overige
westerse marine-eenheden.

* * * Seapower. A guide for the twenty-first century, Cass
Series: Naval Policy and History no. 23/Geoffrey Till (Londen/Portland, 2004) ISBN 0-7146-8436-8.
De auteur, een vermaard maritiem strateeg, analyseerde
seapower in eerdere studies als Maritime strategy and the
nuclear age (1982) en Seapower at the Millennium (2001)
steeds vanuit een ander perspectief: historisch, contemporain, (nabije) toekomst. In deze uitgave heeft hij deze invalshoeken samengebracht. Till categoriseert en definieert
in de eerste hoofdstukken het brede begrip ‘seapower’.
Hierna taxeert hij klassieke en recente, westerse en nietwesterse doctrines van maritieme oorlogvoering, de doeleinden van sea control en de potentie en grenzen van maritieme macht. Een hoeksteen in zijn betoog is het begrip
‘command of the sea’. Hij bespreekt de ontwikkeling
ervan, zowel wat betreft tijd en plaats, als omvang en invloed. Hierbij gaat Till in op de manier waarop dit ‘command’ bereikt kan worden. Waar het beheer van de wereldzeeën in het geding is, bepleit de auteur de noodzaak
te komen tot nauwere internationale samenwerking. Hij is

ervan overtuigd dat de orde op zee blijvend met marines
ondersteund moet worden door juist die landen die er het
meeste belang bij hebben dat deze orde gehandhaafd
blijft. Door het begrip ‘seapower’ zowel vanuit een historisch perspectief als vanuit het standpunt van hedendaagse beleidsmakers te bezien, toont Till dat de zee en seapower een grote diversiteit aan onafhankelijke, deels constante, maar ook veranderende variabelen in zich dragen. De
auteur biedt met deze ‘gids’ een leidraad bij het onderscheiden van belangen, die in het verleden, het heden en
de toekomst de doorslag gaven en geven bij de vorming
van marines en maritiem vermogen van staten.

Oorlogvoering algemeen

* * * Military Effectiveness/Allan R. Millett and Williamson
Murray (3 dln; Boston, 1988) ISBN 0-04-445578-X/0-04445844-4/0-04-445055-9.
Deze driedelige studie beschrijft de militaire effectiviteit van
de strijdkrachten van Frankrijk, Duitsland, Rusland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Italië gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw. In deel I staat
het militaire optreden tijdens de Eerste Wereldoorlog centraal, deel II richt zich op de ontwikkelingen tijdens het Interbellum en deel III behandelt de Tweede Wereldoorlog. De
auteurs analyseren de militaire macht en effectiviteit per land
op politiek, strategisch, operationeel en tactisch niveau. Deel
III sluit af met twee prikkelende, samenvattende bijdragen.
* * * The Transformation of War/Martin van Creveld (New
York, 1991) ISBN 0-02-933155-2.
Dit is ongetwijfeld een van de meest controversiële boeken
van de afgelopen decennia. Het wordt op de omslag terecht gepresenteerd als de radicaalste herinterpretatie van
gewapende conflicten sinds Clausewitz. Oorlog is niet louter de voortzetting van politiek met andere middelen, stelt
Van Creveld. Nee, vechten, oorlog, is voor de individuele
man, eenmaal op het slagveld verzeild geraakt, geen middel, maar een doel. Gevaar is niet slechts een karakteristiek
van de oorlog, maar voor de deelnemers en de toeschouwers de belangrijkste attractie. Verder meent Van Creveld
dat moderne staten en legers gedoemd zijn te verdwijnen.
Ook over de rol van vrouwen in een krijgsmacht heeft hij
provocerende opvattingen. Hoewel er veel op Van Crevelds beweringen valt af te dingen, is de grootste waarde
van het boek dat het de lezers aanzet tot nadenken over
existentiële vragen.

* * The patterns of war since the eighteenth century/
Larry H. Addington (Bloomington, 1994) ISBN 978-0-25320860-6.
Dit nuttige werk geeft op een verhalende manier een beknopt overzicht van de veranderingen in oorlogvoering van
omstreeks 1800 tot operatie Desert Storm in 1991. Het
boek is verdeeld in zeven periodes. In elk ervan zijn de sociaal-politieke, technologische en organisatorische aspecten in ogenschouw genomen. Naast de ontwikkelingen op
het land beschrijft Addington de veranderingen in de oorlogvoering ter zee. Hij beperkt zich niet tot één regio maar
benoemt wereldwijd de belangrijkste oorlogen. Dit komt
de volledigheid van het boek ten goede. Het maakt inzichtelijk dat acties van de ene partij leiden tot reacties van de
andere partij alsook wat de samenhang is tussen verschillende oorlogen. Addington laat een aantal kopstukken
onder de militaire denkers de revue passeren, legt uit wat
hun gedachtegoed is en geeft aan tot welke veranderingen
in de wijze van oorlogvoering hun theorieën leidden. Het
boek maakt verder duidelijk waarom een aantal revolutionaire technologische ontwikkelingen een verandering in
oorlogvoering teweegbracht.
* War in European History/Michael Howard (Oxford, 2001)
ISBN 978-0-1928-0208-8.
Soms is het goed het huidige tijdsgewricht in een ruim historisch perspectief te plaatsen. Men onderscheidt dan rode
draden en continuïteiten, maar leert tegelijkertijd dat niets
blijvend is en bijna alles aan verandering onderhevig is. Wie

behoefte heeft aan een dergelijke relativerende kijk op de
militaire ontwikkelingen op ons continent, doet er verstandig aan dit boekje aandachtig te lezen. Howard legt niet alleen uit hoe de technieken van de oorlogvoering vanaf de
Middeleeuwen tot in de Koude Oorlog (het boek is in 1976
geschreven) zijn veranderd, maar laat ook zien hoe deze de
sociale, economische en technologische ontwikkelingen
van oorlogvoerende samenlevingen beïnvloedden en er op
hun beurt door werden beïnvloed.

* * Carnage and Culture. Landmark Battles in the Rise of
Western Power/Victor D. Hanson (New York, 2001) ISBN
0-385-72038-6.
* * Battle. A history of combat and culture/John A. Lynn
(Boulder, 2003) ISBN 978-0-8133-3372-4.
Carnage and Culture is een robuuste studie, waarin de auteur aan de hand van analyses van negen grote gevechten/slagen de these verdedigt dat de successen van westerse krijgsmachten voor alles moeten worden verklaard uit
de westerse cultuur en waarden. Het begrip van persoonlijke vrijheid, de traditie van het leveren van kritiek, het belang dat wordt gehecht aan inventiviteit en het concept
van burgerschap hebben er in hoofdzaak toe bijgedragen
dat het westen betere wapens ontwikkelde en effectiever
oorlog voerde. Lynn ontkent in zijn boek Battle daarentegen dat er sprake is van een onafgebroken en superieure
westerse manier van oorlogvoeren. In het eerste hoofdstuk
‘Written in blood. The classical Greek drama of battle and
the western way of war’ laat Lynn zien dat de these van

al een clash of wills is. De auteurs, beiden gerenommeerde militair-historici, onderbouwen hun waarschuwing met
(deels door anderen geschreven) beschouwingen over radicale militaire vernieuwingen in het verleden. Zij onderscheiden daarbij military revolutions, onvoorziene, onvoorspelbare en oncontroleerbare ontwikkelingen die het
karakter van de oorlog fundamenteel veranderden en die
structurele wijzigingen in politiek en samenleving met zich
meebrachten, en de genoemde revolutions in military affairs, die minder ingrijpend waren en enigszins door mensen werden gestuurd.

Hanson geen stand houdt. Battle is echter meer dan een
kritiek op Carnage and Culture. Het sleutelwoord is culturele diversiteit. Lynn stelt dat de waarden en opvattingen
van militairen uit verschillende culturen zich van elkaar onderscheiden en zullen blijven verschillen. Beide boeken zijn
uitdagend, qua schrijfstijl van grote klasse, en hebben een
hoog informatief gehalte. Het lezen van beide boeken is
een genot, geen verzoeking.

* * The Dynamics of Military Revolution 1300-2050/
MacGregor Knox en Williamson Murray, red. (Cambridge,
2001) ISBN 0-521-80079-X.
In de jaren negentig van de vorige eeuw raakte het begrip
revolution in military affairs in de mode. Weinigen hebben
zich bekommerd om de herkomst van het begrip, de precieze betekenis ervan of wat het ons kan zeggen over toekomstige veranderingen in oorlogvoering. Dit boek is een
poging daartoe. Het heeft een duidelijke boodschap: politieke en militaire leiders moeten zich niet blind staren op
vernieuwingen in de militaire technologie. Deze komen
vooral naar voren op het operationele en tactische niveau.
Als ze niet worden gebruikt binnen een coherente politieke
visie en militaire strategie, hebben de vernieuwingen geen
waarde en kunnen ze zelfs leiden tot het inslaan van een
doodlopende weg, zoals de technologisch superieure Amerikanen in Vietnam hebben ervaren. In de jaren tachtig en
begin jaren negentig leken de Verenigde Staten weer op
het goede spoor te zitten. Het concept van air-land battle
was tot stand gekomen en werd in de Golfoorlog met succes toegepast. Sindsdien is de elite weer vervallen in het
oude patroon, voorbijgaand aan het feit dat oorlog boven-

* * * Military power: Explaining victory and defeat in modern battle/Stephen Biddle (Princeton, 2004) ISBN 978-06911-2802-3.
In een toegankelijke schrijfstijl geeft Biddle in Military
power weer hoe legers veldslagen (let op: niet de oorlog)
winnen. Force employment oftewel de inzet van mensen
en materieel overeenkomstig doctrine en tactiek is volgens
hem allesbepalend. Het moderne systeem ontstond volgens Biddle in de Eerste Wereldoorlog. Het past de inzet
van de verbonden wapens toe en minimaliseert de blootstelling aan vijandelijke vuurkracht. Biddle toont aan dat
legers die hiertoe niet in staat zijn de strijd verliezen. De
meeste militaire denkers zijn echter van mening dat vooral numerieke en technologische superioriteit van doorslaggevend belang zijn. Het gevolg hiervan is dat een tegenstander met een modern arsenaal maar met weinig kundigheid, vaak wordt overschat en dat een tegenstander
met verouderde wapens en de juiste doctrine en tactiek
wordt onderschat. Deze stelling maakte dat dit boek veel
stof deed opwaaien. Biddle beperkt zich in zijn boek tot de

conventionele oorlog; de guerrilla en nucleaire oorlog
komen niet aan bod. Conventionele oorlogen zijn zijns inziens van alle tijden. Het bestaansrecht van het Amerikaanse leger is dan ook gelegen in het vermogen conventionele oorlogen te voeren. Hij onderbouwt zijn hypothese met historische voorbeelden, statistisch onderzoek,
computer simulaties en wiskundige modellen.

War in human civilization/Azar Gat (Oxford, 2006) ISBN 0* * * 19-926213-6.
Waarom gaan mensen over tot de dodelijke en destructieve activiteit van het oorlogvoeren? Zit het in de genen of is
het een latere culturele uitvinding? Deze vragen staan centraal in deze erudiete en doorwrochte studie, die van de
lezer enig uithoudingsvermogen vergt. Gat probeert door
verschillende disciplines (zoals biologie, antropologie, archeologie, geschiedenis, sociologie en politieke wetenschappen) met elkaar te combineren tot een alomvattend
antwoord te komen. Dat oorlog een relatief recente culturele uitvinding zou zijn, zoals een sinds de jaren zestig van
de vorige eeuw wijdverbreide theorie ons wil doen geloven, is volgens hem onzin. Alles wijst er op dat gewelddadige competitie om schaarse bronnen van bestaan en vrouwen (reproductie) altijd in de evolutionaire ontwikkeling
van de mens, net als bij bijna alle andere soorten, aanwezig is geweest. Wat oorlog anders doet lijken dan andere
dodelijke conflicten tussen soorten is dat sinds het ontstaan
van grootschaligere samenlevingen ruim 10.000 jaar geleden, alle menselijke activiteiten, dus ook gewelddadige
conflicten, op grotere schaal plaatsvinden en beter worden
gecoördineerd. Alleen de meest destructieve komen in de
buurt van het kwart aan mannelijke slachtoffers dat in het
tijdperk van de jagers en verzamelaars tijdens zulke conflicten viel. Gat veronderstelt daarom dat bij het eroderen van

de staat oorlogen weliswaar kleinschaliger zullen worden,
maar meer slachtoffers zullen eisen. In moderne welvarende samenlevingen is er geen direct verband meer tussen
toenemende rijkdom en reproductie en is door effectieve
contraceptie de waarde van seksueel succes afgenomen.
Desondanks zijn de hieraan gerelateerde evolutionair gegroeide mechanismen van het najagen van macht, status,
eer en roem nog prominent aanwezig. Hoewel in de westerse samenleving de optie van geweld om menselijke behoeften te bevredigen minder voor de hand ligt, bestaat er
in de wereld als geheel nog steeds een strijd om schaarse
middelen en kunnen groepen mensen de processen van
modernisering niet bijbenen. Voor hen kan geweld wel een
aantrekkelijke optie zijn. Dat is met het gebrekkige toezicht
op de ontwikkeling en het bezit van massavernietigingswapens geen prettig vooruitzicht.

* The Sling and the Stone. On war in the 21st century/
Thomas X. Hammes (St. Paul, 2006) ISBN 978-0-76032407-3.
Hammes stelt in zijn stimulerende, voor sommigen zelfs
provocerende, boek dat oorlogvoering zich sinds de zeventiende eeuw in vier fasen of generaties heeft ontwikkeld: massed manpower (de Napoleontische oorlogen), firepower (de Eerste Wereldoorlog), manoeuver (de Tweede Wereldoorlog) en evolved insurgency (Vietnam, Afghanistan). Tijdens oorlogen van de vierde generatie
maken de partijen gebruik van alle beschikbare – politieke,
economische, sociale, militaire – netwerken, teneinde de
tegenstander te overtuigen dat zijn strategische doelen
onbereikbaar of te kostbaar zijn. Hammes argumenteert
dat technologie alleen, met name network centric warfare
(NCW), een krijgsmacht niet in staat stelt de oorlogen van
de toekomst te winnen. NCW zou te weinig rekening houden met de inventiviteit van de tegenstander. De historische onderbouwing van Hammes’ hypothese houdt echter
niet volledig stand. Vuurkracht, het bepalende kenmerk
van de tweede generatie, speelde een even grote rol als
manoeuvre tijdens de Tweede Wereldoorlog en de conflicten in Korea en Vietnam, terwijl guerrillastrijd duizenden
jaren ouder is dan oorlogen van de tweede en derde generatie. De guerrilla of terrorist probeerde ook in het verleden de politieke bereidheid van de tegenstander om de
strijd voort te zetten te ondermijnen. Wel stelt globalisering de guerrilla of terrorist tegenwoordig beter in staat
zijn doel te bereiken. The Sling and the Stone heeft desondanks grote waarde omdat het de lezer aan het denken
zet over de inrichting van en de doctrinaire ontwikkelingen binnen de eigen krijgsmacht.

* The utility of force. The art of war in the modern world/
Sir Rupert Smith (Londen, 2006) ISBN 0-713-99836-9.
Tijdens zijn militaire loopbaan deed generaal Sir Rupert
Smith veel operationele ervaring op in onder meer Zimbabwe, de Balkan, Noord-Ierland en Koeweit/Irak. Zowel in de
bevelslijnen van de VN als van de NAVO trad hij op als commandant. Na zijn pensionering schreef Smith The utility of
force, een boek waarin hij duidelijk wil maken dat sinds
1945 en vooral sinds 1990 de aard van de oorlog fundamenteel is veranderd. Om het in zijn termen te zeggen: het
paradigma van ‘industrial war’ heeft na een lange overgangsperiode, die globaal met het tijdvak van de Koude
Oorlog samenvalt, plaatsgemaakt voor het paradigma van
‘war amongst the people’. Naar zijn vaste overtuiging zijn
westerse krijgsmachten zich nog altijd onvoldoende van
deze paradigmaverschuiving bewust, met als gevolg dat zij
het militaire geweldsmiddel op een manier ontplooien en inzetten die niet zinvol (meer) is; of, anders gezegd, op een
manier waarop de force geen utility meer heeft. Onder het
nieuwe paradigma kan militair geweld ‘alleen’ nog bijdragen aan het scheppen van voorwaarden waaronder de betreffende confrontatie met andere middelen kan worden
beslecht. The utility of force heeft zeker niet de waarheid in
pacht, maar is wel een uitstekend en uitdagend boek om de
eigen meningsvorming over verleden, heden en toekomst
van de oorlogvoering te bevorderen.
* * Another bloody century. Future warfare/Colin S. Gray
(Troy, 2007) ISBN 978-0-3043-6734-4.
De Britse professor in de internationale politiek en strategische studies, Gray, stelde zichzelf de uitdaging zo goed
mogelijk te voorspellen hoe het verschijnsel oorlog zich in
de 21ste eeuw zal ontwikkelen. De vrucht van deze exercitie is het in 2005 verschenen boek Another bloody century. Zoals deze titel aangeeft, is Gray weinig hoopvol. Er is
volgens hem geen reden te veronderstellen dat de komende eeuw niet even gewelddadig zal zijn als de twintigste
eeuw. Geschiedenis is onze enige gids voor de toekomst,
zo betoogt hij, en het verleden leert ons dat oorlogvoeren
een vast onderdeel is van de human condition. Opmerkelijk is dat Gray, in tegenstelling tot uiteenlopende auteurs
als Van Creveld, Hammes en Sir Rupert Smith, verwacht
dat de staat de belangrijkste actor in de internationale politiek blijft en dat – zo volgt daaruit – een groot deel van de
toekomstige oorlogen een klassiek interstatelijk karakter zal
hebben. De irreguliere oorlog mag dan nu de toon aangeven, maar dat kan spoedig veranderen. Hoe het ook zij,
oorlog zal ook in de toekomst blijven wat het volgens Clausewitz per definitie is, namelijk georganiseerd geweld ter

bereiking van een politieke doelstelling. Gray’s boek is
noodzakelijkerwijs voorzichtig en enigszins abstract. Hij kan
en wil niet voorspellen wie, wanneer in de toekomst, allemaal de wapens tegen elkaar zullen opnemen. Daarvoor
moet men bij Nostradamus zijn.

* * Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton/
Martin van Creveld (Cambridge, 2004) ISBN 978-0-52154657-7.
* * Feeding Mars. Logistics in western warfare from the
middle ages to the present/John A. Lynn (Jackson, 1994)
ISBN 978-0-8133-1865-3.
De grote verdienste van Van Creveld is, dat hij met Supplying War de militaire logistiek als een integraal onderdeel
van de militaire geschiedenis voor het voetlicht heeft gebracht. Door de analyse van een aantal zorgvuldig gekozen
campagnes schetst hij de invloed van de logistiek op de
planning en het verloop van militaire operaties in de zestiende tot en met de twintigste eeuw. Op de van hem bekende, prikkelende wijze komt Van Creveld met nieuwe inzichten. Vóór de Eerste Wereldoorlog waren alle legers, de
ontwikkeling van het magazijnstelsel en het etappestelsel
ten spijt, gedwongen van het land te leven. Hierdoor
waren zij niet in staat lang op een plaats te blijven. Door de
enorme toename van het munitieverbruik veranderde dit
na 1914. Legers moesten zich op afstand vanuit vaste
bases laten bevoorraden en kwamen juist bij verplaatsingen in de problemen. Van Creveld benadrukt dat de logistiek door de eeuwen heen slechts gelijke tred heeft gehouden met de militaire technologie in het algemeen, en dat
moderne (en, voorspelt hij, toekomstige) legers niet minder
dan hun voorgangers door bevoorradingsproblemen in hun
mogelijkheden worden beperkt. Improvisatievermogen is
daarbij volgens Van Creveld belangrijker dan gedetailleerde

logistieke voorbereiding. Tekenend is zijn beschrijving van
de voorbereiding en uitvoering van de invasie in Normandië in 1944, waarin hij korte metten maakt met de zijns inziens overdreven voorzichtigheid van de logistieke planners.
De sterkte van Supplying War – het prikkelende en controversiële karakter ervan – is tegelijk zijn zwakte. Het boek
heeft dan ook veel kritiek losgemaakt. De door John Lynn
geredigeerde bundel Feeding Mars is, naast een min of
meer bonte verzameling lezenswaardige artikelen rond het
thema militaire logistiek, vooral een reactie op Supplying
War. Alle auteurs besteden op de een of andere wijze aandacht aan aspecten die bij Van Creveld on(der)belicht blijven. Zo komen in Feeding Mars ook maritieme operaties
aan de orde, waarbij de noodzaak tot gedetailleerde logistieke voorbereiding groter is dan bij de oorlogvoering te
land. Het sleutelartikel van de bundel is Lynns eigen bijdrage, ‘The History of Logistics and Supplying War’. Lynn kenschetst ‘Supplying War’ hierin als een ‘call to arms’, een
wervend pamflet dat terecht de aandacht vraagt voor de
militaire logistiek en uitdagende hypotheses lanceert. Supplying War en Feeding Mars worden daarom het best in
combinatie gelezen.

* * Bombing to win: airpower and coercion in war/Robert
Pape (Ithaca, 1994) ISBN 978-0-8014-8311-0.
Deze publicatie deed midden jaren negentig in luchtmachtkringen de nodige stof opwaaien. De Amerikaanse hoogleraar Pape onderzoekt in deze studie in hoeverre het bombarderen van vijandelijke doelen bijdraagt aan ‘military

coercion’, het gebruik van wapengeweld om een tegenstander tot overgave te dwingen. Hij doet dit aan de hand
van vijf casestudies die ingaan op de bombardementen op
Japan (1944-1945), Korea (1950-1953), Vietnam (19651972), Irak (1991) en Duitsland (1942-1945). De auteur
concludeert dat ‘airpower’ an sich in staat is met succes de
militaire middelen van de vijand te bestrijden. Over de strategische rol van het luchtwapen is hij echter uitgesproken
negatief. Aan de hand van de behandelde casestudies stelt
Pape dat airpower in de afgelopen zestig jaar nimmer zelfstandig een tegenstander op de knieën heeft gedwongen.
Hierop valt weinig af te dingen. Zelfs meer recent tijdens de
conflicten in Kosovo (1999) en Afghanistan (2001) is de
strijd niet uitsluitend door de inzet van airpower beslist. Het
is evenwel de vraag of deze gevolgtrekking niet gerelativeerd moet worden, omdat – als gevolg van de complexiteit van de moderne oorlogvoering – geen enkel krijgsmachtdeel zelfstandig een conflict kan beslissen.

* Airpower in the age of total war/John Buckley (Londen,
1999) ISBN 1-85728-589-1.
De auteur plaatst in dit boek airpower in een zo breed mogelijk perspectief. Hij bespreekt wat vliegtuigen in de afgelopen honderd jaar konden doen om oorlog te helpen
voorkomen of winnen. Hij vat hierbij op een gestructureerde, enigszins schoolse wijze tal van zaken samen, becommentarieert deze en verwijst zijn lezers naar overige bruikbare Engelstalige uitgaven. Het resultaat is een uitstekend
en goed leesbaar boek, dat ook van grote waarde is voor
jonge officieren die wellicht overweldigd worden door de
stroom van, soms abstracte, publicaties over dit onderwerp. Lezers met belangstelling voor airpower, hetzij bekend hetzij onbekend met dit onderwerp, zullen de parallellen die Buckley in historische situaties trekt, vermoedelijk
als stimulerend ervaren. Te denken valt aan de vergelijking
tussen de kwetsbare, want van import afhankelijke, eilandstaten Groot-Brittannië en Japan in de Tweede Wereldoorlog: beide landen beseften (te) laat het belang van de bescherming van de handelsvaart met airpower. Buckley is
goed in het leggen van verbanden. Zo verbindt hij argumenten over doctrine en theorie met de hedendaagse inzet
van het luchtwapen. Hetzelfde doet hij tussen problemen
in ontwerp, bouw en productieomvang van militaire vliegtuigen en de economische, technologische en politieke verhoudingen in leidende staten als de VS, Groot-Brittannië en
Duitsland. Na een heldere uiteenzetting over de sterke en
zwakke punten van airpower na 1945, besluit Buckley het
boek met een analyse van de politieke beperkingen van de
inzet ervan.

* * Airpower in small wars. Fighting insurgents and terrorists/James S. Corum en Wray R. Johnson (Lawrence, 2003)
ISBN 0-7006-1240-8.
De Amerikaanse luchtstrijdkrachten speelden een belangrijke rol bij het succesrijke offensief van de Noordelijke Alliantie (oktober-november 2001) in Afghanistan. De precieze
vuurkracht van het luchtwapen brak de wil van de Talibanstrijders om te vechten, waarna het regime ineenstortte.
Dit succes van de luchtstrijdkrachten komt weliswaar niet
aan bod in Airpower in small wars, maar het boek geeft
wel een goed inzicht in het ‘aanbevolen’ gebruik van airpower. De auteurs beschrijven de rol die luchtstrijdkrachten
vervulden vanaf ongeveer 1919 tot 2003 tijdens koloniale
oorlogen en het bestrijden van ‘opstandelingen’. Zij besteden onder meer aandacht aan de pogingen van de Britten
vanuit de lucht, dus ‘goedkoop’, hun omvangrijke koloniale gebieden in het Midden-Oosten te beheersen, aan de
geleverde luchtsteun tijdens de Vietnam-oorlog en aan de
oorlogen in Jemen (1962-1967), Afghanistan (1979-1989)
en Libanon (1982). Op grond van deze casestudies trekken
de auteurs elf interessante conclusies over het gebruik van

luchtstrijdkrachten tijdens counterinsurgency-operaties en
kleinschalige conflicten. Het is de moeite waard te lezen
hoe zij aan de hand van de uitgewerkte voorbeelden deze
conclusies onderbouwen.

* Gunboat Diplomacy 1919-1991. Political applications of
limited naval force/James Cable (Basingstoke, 1994) ISBN
978-0-3335-9739-2.
Omstreeks 1900, toen Alfred Thayer Mahan en Sir Julian
Corbett hun theorieën over seapower aan het papier toevertrouwden, focusten zij zich op de strijd ter zee. Een
merkwaardig gegeven wanneer men bedenkt dat de historische ervaringen van de Britse marine in hun werk centraal
stonden. De Royal Navy werd in die tijd evenzeer ingezet
voor zaken als ontdekkingsreizen en ‘colonial policing’.
Marineofficieren waren zich maar al te bewust van hun
brede takenpakket in omstandigheden ‘short of war’, maar
geen van hen zag kans handzaam uiteen te zetten wat marines in vredestijd nog meer deden dan zich enkel voorbereiden op oorlog. De Britse diplomaat Cable bracht hier
met zijn in 1971 uitgegeven Gunboat Diplomacy verande-

ring in. Geen discussie over seapower vond hierna meer
plaats zonder te verwijzen naar zijn studie. In navolging
van Clausewitz, die stelde dat de krijgsmacht niet veel meer
is dan een politiek instrument, onderkende Cable na 1920
ruim 120 voorbeelden van marine-inzet voor politieke
doeleinden. Hij bracht deze cases onder in een aantal categorieën – ‘definitive’ (beslissend), ‘purposeful’ (resoluut),
‘catalytic’ (katalytisch) en ‘expressive’ (krachtig) – en beoordeelde elk van deze categorieën als een diplomatiek instrument dat zowel toepasbaar was op de land-, lucht- als
zeestrijdkrachten. Hoewel de eerste uitgave van Gunboat
Diplomacy gedurende de Koude Oorlog het licht zag, gelden de basisideeën van Cable voor alle tijden en behoefde
de laatste editie (1994) slechts een update wat betreft de
casestudies.

* * Naval coalition warfare. From the Napoleonic War to
Operation Iraqi Freedom/Bruce A. Elleman, Sarah C.M.
Paine, red. (Londen, 2007) ISBN 978-0-415-77082-8.
Het opereren in een coalitie met andere marines is tegenwoordig een van de kernactiviteiten van zeestrijdkrachten. Een gegeven, zo benadrukken Elleman en Paine, dat
in het verleden niet vanzelfsprekend was uit oogpunt van
soevereiniteit. Daarbij streven coalitiepartners recentelijk
veelal het bevorderen van regionale stabiliteit na. Dit
brengt met zich mee dat, in tegenstelling tot de visie van
Mahan omstreeks 1900 waarbij marines wedijveren om
het ‘command of the sea’, contemporaine marinecoalities
vaak strijden tegen tegenstanders die nauwelijks zeestrijdkrachten bezitten. Dergelijke coalities doen hierbij
vanaf zee landinwaarts hun invloed gelden door blokkades, strategische sea lift-capaciteit en het vliegkampschipwapen. Een verdere ontwikkeling na het einde van
de Koude Oorlog is de toenemende heterogeniteit van de
coalitiepartners. Iedere bondgenoot brengt zijn eigen specialisme mee. Dit heeft gevolgen voor de interoperabiliteit, communicatie en rules of engagement. De groeiende
invloed van het internationale recht bij militair optreden
komt aan bod in de eerste casestudie. Juridische beperkingen zoals de proportionaliteit van de geweldstoepassing in relatie tot de beoogde doelen, alsook de juridische
grondslagen – de legitimiteit – van een operatie worden
geanalyseerd. In de daaropvolgende zestien bijdragen
passeren in chronologische volgorde diverse coalities en
bondgenootschappelijke marinemissies de revue. Vijf vraagstukken staan centraal. Dit zijn de internationale context;
het lidmaatschap van de coalitie; de organisatie van de
coalitie; de vijandelijke reactie en, ten slotte, de effectiviteit van de strategie.

Ervaringen

* The Face of Battle/John Keegan (New York, 1976) ISBN
0-670-30432-8.
Dit boek draait om een reconstructie van drie belangrijke
veldslagen uit de Europese militaire geschiedenis: Agincourt, 25 oktober 1415; Waterloo, 18 juni 1815; en de slag
aan de Somme, begindatum 1 juli 1916. Met dit boek
bracht Keegan in de jaren zeventig van de vorige eeuw een
ommekeer teweeg in de militaire geschiedschrijving. Hij
haalde de militaire geschiedenis uit de hoek van de ‘grote
generaals’ en de fixatie op strategie, en liet zien dat militaire geschiedenis ook vanuit een persoonlijke gezichtshoek
en op verschillende niveaus kan worden beschreven. Hij
past zijn inzichten, die hij in de inleiding van zijn boek ontwikkelt, toe op de drie veldslagen die elk uitvoerig worden
besproken. Hierbij besteedt Keegan aandacht aan het verloop van de slag, de rol van de verschillende wapens, de
gevechtsmotivatie van militairen van hoog tot laag, de gevechtservaringen van de militairen zoals zij die zelf onder
woorden brachten, en de ervaringen van gewonden. Een
beschouwing over de toekomst van de oorlog sluit het
boek af.
* The Bloody Game. An Anthology of Modern War/
Paul Fussell, red. (Londen, 1991) ISBN 0-349-10447-6.
Half instemmend en half verontwaardigd citeert Fussell aan
het slot van zijn inleiding de cartoontekenaar Bill Mauldin:
“One of the startling things you learn in wars is how much
blood can come from a human body.” Daarmee zet hij de
toon voor een bloemlezing van ruim 125 fragmenten uit
brieven, dagboeken en memoires van soldaten, uit gedichten en oorlogsromans, en uit het werk van oorlogsverslaggevers. De fragmenten betreffen beide wereldoorlogen, de

Spaanse Burgeroorlog, de Koreaoorlog en de oorlog in
Vietnam. Alle zeggen iets over de aard van oorlog in de
twintigste eeuw. De moderne soldaat ervaart het lijden en
sterven op het slagveld niet meer als een eervolle, persoonlijke wijding aan hogere waarden als het vaderland of een
godheid. Onpersoonlijke krachten beheersen het moderne
slagveld: de massaliteit en vernietigingskracht van afstandelijke, industriële technologie. Wat resteert is geschokt cynisme. Een meeslepend, confronterend boek.

* * At war at sea. Sailors and naval combat in the twentieth
century/Ronald H. Spector (Londen, 2001) ISBN 0-713-996013.
* Battle at sea. From man-of-war to submarine/John Keegan
(Londen, 2004) ISBN 978-1844137374.
Na de publicatie van John Keegans The Face of Battle in
1976 (zie elders in deze leeswijzer) nam het onderzoek
naar oorlogservaringen een enorme vlucht. Desondanks
verschenen er relatief weinig boeken die ingingen op maritieme oorlogvoering. Keegan zelf was een van de eerste die
het concept van The Face of Battle, dat de menselijke ervaring in de landoorlog beschrijft, toepaste op de zeeoorlog: The price of admirality (uit 1988, en in 1993 opnieuw
uitgegeven met als titel Battle at sea) was het resultaat.
Battle at sea biedt meer dan de persoonlijke ervaringen van
zeelieden. Keegan plaatst de verhalen in hun politieke, economische en sociale context. Daarnaast schetst hij een
beeld van de voortdurende wedloop tussen technologie en
doctrine. Het boek is een aanrader voor de lezer die voor
het eerst in aanraking komt met maritieme oorlogvoering.
At war at sea is ambitieuzer geschreven. Spector slaagt er
beter dan Keegan in materieel, politiek, strategie, tactiek en
het persoonlijke verhaal te synthetiseren tot één geheel. At
war at sea is evenals Battle at sea vaardig geschreven, maar
vergt meer doorzettingsvermogen van de lezer. Hoewel de
ondertitel anders suggereert, trapt het boek pas af in 1904,
en wel met de Russisch-Japanse oorlog. Het verhaal eindigt
in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
* Acts of war/Richard Holmes (Londen, 2003) ISBN 0-29784668-X.
Hoe was het om militair te zijn? Deze vraag staat centraal
in het boek van de bekende Britse militair-historicus Holmes. Het is een studie van het militaire leven, de military
experience, zowel in het garnizoen en de kazerne als te
velde onder oorlogsomstandigheden. Het boek is gebaseerd op persoonlijke documenten, zoals dagboeken en
brieven, uit verschillende perioden van de westerse militaire geschiedenis. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

rekrutering, opleiding en training, motivatie, leiderschap,
angst, de vuurdoop, het slagveld, excessief geweld, langdurig leven onder oorlogsomstandigheden en kameraadschap.

* * * The Changing Face of War. Learning from History/
Allan D. English, red. (Montreal, 1998) ISBN 978-0-77351723-5.
In de aanloop naar en tijdens conflicten worden militaire
leiders vrijwel altijd geconfronteerd met onverwachte en
onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden. De Duitse kanselier Bismarck zei eens: “Stommelingen beweren
dat ze leren door ervaringen. Ik geef er de voorkeur aan te
profiteren van andermans ervaringen.” Voor militaire leiders biedt het bestuderen van de militaire geschiedenis de
kans dit principe in de praktijk te brengen. Immers, het
biedt de leergierige militair de mogelijkheid een breed palet
aan ervaringen te bestuderen, in elk geval veel meer dan hij

tijdens zijn eigen loopbaan persoonlijk kan ervaren. De artikelen in de bundel The Changing Face of War stellen ‘gevestigde opvattingen’ ter discussie en komen met prikkelende alternatieve zienswijzen.

* * The code of the warrior. Exploring warrior values
past and present/Shannon E. French (Lanham, 2003) ISBN
0-8476-9757-6.
The code of the warrior is een leesbare studie over militaire ethiek geschreven door filosofe Shannon French, (destijds) werkzaam aan de United States Naval Academy.
Hoewel zij diverse ‘warrior codes’ uit het verleden – van
Homerische helden tot Chinese shaolin-monniken – behandelt, is de historische analyse ervan niet haar doel. Zij
houdt de moderne (aspirant-)‘krijger’ een spiegel voor van
wat een ‘warrior’ van een ‘murderer’ onderscheidt, namelijk de erkenning van regels die grenzen stellen aan het gedrag in oorlogstijd. De historische voorbeelden dienen als
een “source of inspiration” voor moderne (Amerikaanse)
militairen. French roept hen op trouw te blijven aan hun
‘warrior’s code’, zelfs tegenover tegenstanders die zichzelf

geen enkele beperking opleggen. Met dit laatste heeft zij
hedendaagse terroristen, met name Al Qaida, op het oog.
Zij stelt overigens (zonder dit te onderbouwen) moderne
‘warriors’ een beloning in het verschiet. Zij zijn dankzij hun
code beter bestand tegen de verschrikkingen van oorlogsgeweld en zullen na terugkeer in eigen land gemakkelijker
reïntegreren. Of in de woorden van French: “The warrior’s
code is the shield that guards our warriors’ humanity.”

* * * Just and Unjust Wars: A Moral Argument with
Historical Illustrations/Michael Walzer (New York, 2006)
ISBN 978-0465-03707-0.
Just and Unjust Wars van de Amerikaanse politicoloog en
filosoof Michael Walzer is een klassieker over de oorlogsethiek, waarin twee thema’s centraal staan: het recht om
de wapens op te nemen en de verantwoording van het geweldsgebruik tijdens de strijd. Het boek bestaat uit vijf
delen. In het eerste, inleidende deel komen de basisbegrippen aan bod. Het tweede deel focust op het ius ad bellum
ofwel de theorie van de agressie (de aanval), met onderwerpen als de rechten van een politieke gemeenschap,

preventieve oorlog, militaire en humanitaire interventies,
en de verhouding tussen de oorspronkelijke oorlogsdoelen,
de schade en de uiteindelijke baten. Juridische vraagstukken als oorlogsmisdaden, burgerslachtoffers, bezetting en
onderdrukking, guerrilla, terrorisme en vergelding komen
aan bod in het derde deel, waarin het ius in bello (het gebruik van oorlogsmiddelen, de beheersing ervan via conventies enz.) centraal staat. De dilemma’s op het snijvlak
van beide thema’s zoals de ‘noodzaak’ van de totale vernietiging en nucleaire afschrikking, komen in het vierde
deel aan bod. In het vijfde deel beschouwt Walzer het verantwoordelijkheidsvraagstuk nader, zowel op politiek als
op persoonlijk niveau: wie kan ter verantwoording worden

geroepen voor het veroorzaken van een conflict of het uitvoeren van onmenselijke orders? De materie die Walzer
behandelt is niet gemakkelijk, rationeel noch emotioneel.
De vele schrijnende en confronterende voorbeelden drukken de lezer met de neus op het feit dat nagenoeg niemand
buitenstaander is: politici, krijgers, onschuldige slachtoffers
noch toeschouwers.

* * * Deliver us from evil. Warlords and peacekeepers in a
world of endless conflict/William Shawcross (Londen, 2000)
ISBN 0-7475-4844-7.
Dit is een klassieker over het fenomeen internationale crisisbeheersing na de Koude Oorlog, gezien door de ogen

van tijdgenoten. Shawcross, journalist-schrijver-televisiemaker, behandelt de transformatie van het mondiale systeem van de bipolaire status quo van vóór 1989, naar de
chaotische nieuwe wereldorde van daarna. Zijn invalshoek
is hoe landen en internationale organisaties vanuit hun principes over democratische rechtsorde en universele mensenrechten de strijd aangingen met extremisten van nationalistische of religieuze origine, en met krijgsheren en bandieten
overal ter wereld. Bijna alle conflicten van de jaren negentig passeren de revue, alsook de oude en nieuwe instrumenten van crisismanagement die daarop werden losgelaten, zoals diplomatie, interpositie peacekeeping, beschermde humanitaire en vluchtelingenhulp, ‘no-fly zones’, embargo’s, ‘veilige gebieden’, ‘toevluchtsoorden’, wederopbouw, tribunalen en soms vredesafdwinging. Shawcross
toont de noodzaak van het internationaal optreden, maar
laat niet na ook de schaduwzijde bloot te leggen van de inspanningen, die conflicten vaak rekken, compliceren of
zelfs verergeren.

* * Modern insurgencies and counter-insurgencies: Guerrillas and their opponents since 1750, Warfare and History
Series/Ian Beckett (Londen, 2001) ISBN 978-0415239349.
Gewapende opstanden en terrorisme zijn sinds 1945 “the
most prevalent form of conflict”. Met deze onweerlegbare stelling begint Beckett zijn analyse van irreguliere oorlogvoering van achttiende-eeuwse rurale opstanden tot hedendaagse stadsguerrilla. Opvallend is dan ook de beperkte aandacht die westerse militaire academies bij militaire
doctrinevorming en training besteden aan het irreguliere
conflict. Dit boek is een ware goudmijn van historische
kennis geconcentreerd in 250 pagina’s en hiermee een ideaal startpunt voor onderzoek. De auteur wisselt namelijk
bekende en minder bekende voorbeelden van guerrilla, gewapende opstanden, koloniale expansieoorlogen en counterinsurgency-campagnes af met beschouwingen over
doctrineontwikkeling en theorievorming. Het ontbreken
van een notenapparaat zal de wetenschappelijke onderzoeker die op zoek is naar de bron van specifieke bewerin-

gen soms storen, maar lezers die Becketts boek als introductie in het onderwerp gebruiken, worden ruimschoots
gecompenseerd door een uitgebreide literatuurlijst ter afsluiting van elk hoofdstuk.

* * War in the shadows: the guerrilla in history/Robert B.
Asprey (2 dln; New York, 2002) ISBN 978-0595225934.
Asprey’s tweedelige War in the shadows is een lijvige klassieker in de geschiedschrijving over ongeregelde oorlogvoering. De uitgave is kort na de Vietnamoorlog geschreven,
een tijd waarin verklarende studies over het Amerikaanse
falen als paddenstoelen uit de grond schoten. Asprey wilde,
naar eigen zeggen, het Vietnamdebacle verklaren uit historisch perspectief. Het tweede deel is dan ook geheel aan die
oorlog gewijd. Hoewel het een gedateerde publicatie betreft, is het zeker niet onverdienstelijk. Als een van de weinige werken die de periode beslaan vanaf de Oudheid tot
de twintigste eeuw, is het een handige introductie op het
fenomeen guerrilla. Alle irreguliere oorlogvoering van de
dagen van Alexander de Grote tot Ho Chi Minh passeren de
revue. Asprey’s belangrijkste stelling is dat conventionele legers door de eeuwen heen steeds faalden een effectieve
contraguerrilla te voeren. Hij meent dat de VS veel tragische
fouten hadden kunnen voorkomen door het verleden te bestuderen en hier lessen uit te trekken. De auteur sluit dan
ook af met de woorden: “mene, mene, tekel, ufarsin”; ‘Gij
zijt gewogen en gij zijt te licht bevonden’. Het boek is in
1994 en 2002 opnieuw uitgegeven met enkele wijzigingen
en een bijgewerkte literatuurlijst.
* * The U.S. Army/Marine Corps Counterinsurgency Field
Manual (Chicago, 2007) ISBN 978-0-226-84151-9.
Dit Field Manual (FM 3-24) verscheen als reactie op de falende pacificatie van Irak en Afghanistan en kwam – hopelijk – op tijd om een nieuwe generatie militairen de finesses
van deze ‘graduate-level of war’ bij te brengen. Het duizelingwekkende productietempo van FM 3-24 was mogelijk
dankzij initiatiefnemer generaal David Petraeus, de rijzende
ster binnen de Amerikaanse krijgsmacht. Maar ook de kundigheid waarmee het grote interdisciplinaire schrijversteam
gebruikmaakte van de bestaande ‘verlichte’ counterinsurgency-theorie en bekende basisprincipes droeg hieraan bij.
Conceptueel is de doctrine dan ook niet baanbrekend. De
kracht van de doctrinepublicatie, die in 2007 als handelseditie verscheen, schuilt in haar toegankelijkheid. De auteurs zijn er namelijk in geslaagd historische casuïstiek
naadloos te integreren, recente ervaring te incorporeren en
de juiste accenten te leggen. Zo benadrukt FM 3-24 de
noodzaak tot het nemen van meer risico – tenminste op de

korte termijn – om de civiele bevolking veiligheid te bieden,
de noodzaak van een geïntegreerde civiel-militaire benadering, effectieve inlichtingenvergaring en het belang van het
beïnvloeden van de perceptie van de bevolking. Fascinerend zijn verder de ‘paradoxes of counterinsurgency’, die
als uitgangspunt dienden voor het auteursteam. Na het
lezen van deze en andere sleutelpassages bekruipt de lezer
het ongemakkelijke gevoel dat het de westerse mogendheden niet zozeer ontbreekt aan de kennis, als wel aan de wil
om zich op korte termijn in counterinsurgency te bekwamen.

* Small unit leadership: a commonsense approach/Dandridge
M. Malone (New York, 1983) ISBN 978-0-89141-173-9.
Het boek is geschreven voor leidinggevenden op compagniesniveau en lager. De auteur gaat in op de verschillende
taken van dit kader. Malone hanteert een gouden basisregel waar een kaderlid zijn bestaansrecht aan ontleend en
waar hij of zij op terug kan vallen indien onduidelijk is

welke prioriteiten er moeten worden gesteld. Een militair
leider dient soldaten en kleine eenheden leiding te geven
tijdens het gevecht en soldaten voor te bereiden op het
voeren van het gevecht. Malone geeft een aantal voorbeelden van leiderschap op het gevechtsveld tijdens de
oorlog in Vietnam. Hij maakt het onderwerp ‘kleine eenheden’ breder door in te gaan op de plaats van de compagnie en het peloton binnen de Amerikaanse krijgsmacht. Bij zijn beschrijving van het verschil tussen management en militair leiderschap gaat Malone wat kort
door de bocht maar somt wel een aantal nuttige basisregels en eigenschappen voor militaire leiders op. Hij roemt
het Amerikaanse NCO support channel, het informele onderofficiers netwerk, legt uit dat werken aan skills leidt tot
will. Hij gaat eveneens in op het spanningsveld tussen
‘mission and men’ (personeelszorg). De missie dient voor
alles en iedereen te gaan. Het laatste deel van het boek
bevat een aantal praktische tips voor (startende) militair
leidinggevenden.

* * Command in war/Martin van Creveld (Cambridge,
1985) ISBN 0-674-14440-6.
In dit boek staat de commandovoering te land in de westerse samenleving centraal. Beginnend in de Griekse Oudheid laat Van Creveld aan de hand van zes voorbeelden
zien dat de organisatie, de procedures en de technische
middelen bij commandovoering steeds ingewikkelder zijn
geworden. Het zoeken naar zekerheid door commandanten via het vergaren van informatie en het communiceren
met ondergeschikten is daarentegen van alle tijden. Commandanten die hun ondergeschikten een behoorlijke operationele vrijheid geven, nemen op centraal niveau een
grotere mate van risico, maar hebben volgens Van Creveld
een beter uitzicht op de overwinning. Commandovoering
die niet zozeer is geënt op vernieuwing van technische
hulpmiddelen als wel op verbetering van bijvoorbeeld bestaande procedures, heeft volgens de auteur eveneens een
grotere kans van slagen.
* * Supreme command. Soldiers, statesmen and leadership
in wartime/Eliot A. Cohen (New York, 2002) ISBN 0-74323049-3.
Cohen is het oneens met het adagium dat politici zich in
oorlogstijd niet met militaire zaken mogen bemoeien. De
traditionele interpretatie van civiel-militaire verhoudingen,
aldus de auteur, gaat ervan uit dat officieren professionals
zijn – net zoals chirurgen – terwijl politici worden vergeleken met patiënten die dringend medisch zorg nodig hebben. Het is niet de bedoeling dat de patiënt/politicus zich
bemoeit met het werk van de chirurg. Het verwijt dat president Lyndon B. Johnson zich te veel bemoeide met het
verloop van de oorlog in Vietnam is volgens Cohen onterecht. Het omgekeerde is het geval. Cohen pleit voor een
behoedzame – geen principiële – activistische opstelling
van politici. Alleen dan zou voorkomen worden dat generaals de gestelde politieke doelen naar eigen inzicht wijzigen of zelfs geheel negeren. Succesvolle politieke leiders
combineren een standvastige strategie met tactische flexibiliteit. Oorlog is immers een voortzetting van politiek met
andere middelen. De auteur onderbouwt zijn verhaal met
vier prikkelende karakterschetsen van succesvolle activistische politieke leiders in oorlogstijd: Lincoln, Clemenceau,
Churchill en Ben-Gurion. Cohen is een belangrijke neoconservatieve wetenschapper. Kwade tongen beweren dat dit
boek geschreven is als rechtvaardiging voor pogingen van
de Amerikaanse minister van Defensie onder Bush jr., Donald Rumsfeld (2001-2006), om zijn greep op het Pentagon te vergroten. Een stelling die Supreme command tekort doet.
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