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Woord vooraf
De Koninklijke Marine kent een lange, rijke historie. In een
aantal cruciale fasen van de geschiedenis stond de zeemacht
borg voor de onafhankelijkheid van ons land en werd zo een
symbool voor de Nederlandse vrijheidsgeest. In die zin is de
geschiedenis voedingsbodem voor de tradities en cultuur bij de
Koninklijke Marine, maar ook in andere zin is zij onmisbaar
voor de vorming van oﬃcieren en zeevarenden. De studie van
strategie en tactiek is zonder historische casestudies onmogelijk,
terwijl het terugblikken naar de rol van de zeestrijdkrachten in
het verleden bijdraagt tot een beter besef van de plaats en status
van de marineman in de huidige maatschappij.
De laatste decennia is de wereld sterk veranderd, met ingrijpende
gevolgen voor de krijgsmacht in het algemeen en de Zeestrijdkrachten in het bijzonder. Als actief lid van de wereldgemeenschap ondersteunt Nederland het internationale streven naar
vrede, voorspoed en stabiliteit op globaal niveau. De Nederlandse
marine levert daaraan samen met de overige krijgsmachtdelen
en internationale partners een belangrijke bijdrage. In dit kader
is de strategische focus van de zeemacht de laatste jaren
verschoven van de volle zee naar (bondgenootschappelijke)
operaties in kustgebieden, waarbij het initiëren, begeleiden en
ondersteunen van landoperaties aan belang heeft gewonnen.
Ook hieraan, zo blijkt uit deze leeswijzer, kan de geschiedenis
een belangrijke inzichtelijke bijdrage leveren.
Deze leeswijzer is zeer zinvol voor adelborsten en cadetten van
de Nederlandse Defensie Academie, maar net zo bruikbaar en
relevant voor marinepersoneel dat er al enige diensttijd op heeft
zitten, als voor oﬃcieren krijgsmachtbreed en hun burger
evenknieën bij Defensie. In het kader van het adagium ‘een
levenlang leren’ kan hij dienen als gids ter introductie tot goede
vakliteratuur die een verdieping van uw professionele bagage
mogelijk maakt. Ik wens u veel leesplezier.
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Inleiding
Driekwart van de aarde is bedekt met water. De oceanen vormen
niet alleen de bron van het leven op aarde, voor de mens zijn zij
tevens een belangrijke voedselbron en een verkeersader, die hem
in staat stelt op grote afstand zijn handels- en militaire activiteiten
te ontplooien. Tegelijk is de zee een vijandige omgeving, waar de
mens kwetsbaar is en vanwaar onverwacht dreiging kan
opdoemen. Voor de bescherming van de scheepvaart en de kust
en voor het snel verplaatsen van strijdkrachten zijn sinds
mensenheugenis schepen en zeelieden ingezet, tot in de
zeventiende eeuw permanente marineorganisaties met een
staande vloot een vast element van zeevarende naties werden.
Daar ontwikkelde de marine zich tot een zelfstandig krijgsmachtdeel, met een eigen tactiek, doctrine, technologie en
cultuur.
Binnen de militaire geschiedschrijving onderscheidde zich zo
ook al snel het specialisme marinehistorie. Inmiddels zijn er over
de oorlogvoering ter zee van de oudheid tot vandaag hele
bibliotheken vol geschreven, waar de leek steeds moeilijker zijn
weg in kan vinden. Het verzoek van de Vlagoﬃcier van het
Koninklijk Instituut voor de Marine om een leeswijzer over dit
onderwerp kwam dan ook niet als een verrassing – en het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft daar
graag aan voldaan. Met een selectie van 50 titels wil deze
leeswijzer u toegang bieden tot de betere marinehistorische
literatuur, onderverdeeld in vijf categorieën. Naast marinegeschiedenis in het algemeen en strategie en tactiek is er een
categorie veiligheid op zee, en een over marine, mens en
maatschappij. Omdat de beste titels over materieel enkele
decennia oud zijn en vaak speciﬁek aan een land gebonden,
wordt het materieelaspect alleen belicht in de vijfde categorie,
die gaat over de Nederlandse marinegeschiedenis.
Voor zover mogelijk is gekozen voor titels die bij de boekhandel
of de defensiebibliotheken verkrijgbaar zijn. Zoals gebruikelijk
bij de militair-historische leeswijzers van het NIMH geeft het
aantal sterren voor elke titel de oplopende moeilijkheidsgraad
aan. De digitale versie van deze leeswijzer is ook te raadplegen op
de website www.nimh.nl.
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Algemeen

The Oxford Encyclopedia of Maritime History / John B.
Hattendorf (red.) (Oxford University Press, Oxford, 2007),
4 delen, 2836 blz., ill., lit., reg. ISBN 9780195130751.
Met bijdragen van specialisten uit de hele wereld is deze
encyclopedie het eerste overkoepelende overzicht van de
maritieme wereldgeschiedenis. In ca. 1200 alfabetisch gerangschikte artikelen wordt de zeegeschiedenis van de oertijd tot nu
en in alle delen van de wereld behandeld. In het systematisch
register in deel 4 is de rubriek marinegeschiedenis (Naval History)
onderverdeeld in zeeslagen, marinebestuur, zeeoperaties
(strategie en tactiek), havens en werven, sociale geschiedenis,
zeeroof en oorlogsrecht, techniek en bewapening en ten slotte
de marinegeschiedenis per land. Natuurlijk zijn er ook bij
andere rubrieken onderwerpen terug te vinden die relevant zijn
voor de krijgsgeschiedenis ter zee. Zo vallen scheepsbouw,
scheepstypen en beroemde oorlogsschepen in de categorie
Ships, Boats, Yards and Docks en vinden we hydrograﬁe (vanouds
een typische marineaangelegenheid) terug bij Navigational and
Marine Sciences. De andere vijf hoofdrubrieken zijn de (maritieme)
economische geschiedenis, sociale geschiedenis, ontdekkingsreizen, zeerecht, kunst en literatuur. Ten slotte is een groot
aantal artikelen gewijd aan personen en plaatsen. Voor wie nog
gerichter wil zoeken is er naast het systematisch register nog een
zeer uitgebreid trefwoordenregister, waarin ook alle persoons-,
plaats- en scheepsnamen die in de artikelen voorkomen zijn
opgenomen. Deze uitgave is een handig en betrouwbaar
naslagwerk voor zowel de geïnteresseerde leek als historici.
Naval Power / Jeremy Black (Palgrave Macmillan,
Basingstoke, 2009), 266 blz., ill., lit., reg. ISBN 0230202802,
9780230202801.
Dit compacte werk biedt de lezer een overzicht van de
oorlogvoering ter zee vanaf ongeveer 1500 tot nu. Jeremy Black,

hoogleraar militaire geschiedenis aan de University of Exeter,
beschrijft de geschiedenis aan de hand van de feitelijke
confrontaties op zee. Waar veel andere auteurs naval power
benaderen vanuit technologische, organisatorische of logistieke
invalshoeken, legt Black dus vooral de nadruk op het eindresultaat. Gewapende confrontaties maken volgens hem
namelijk het best duidelijk welke partij op een gegeven moment
de meeste naval power kon en wilde ontplooien. Black biedt een
belangrijk nieuw inzicht waar hij duidelijk maakt dat de
totstandkoming van westerse suprematie op zee geen
onafwendbaar proces was. Sommige niet-Europese landen
ontwikkelden namelijk ook een aanzienlijke macht op zee en
bleken in staat westerse vloten nederlagen toe te brengen. Black
biedt niet alleen een overzicht van de geschiedenis van naval
power, maar werpt tevens zijn licht over het politiek-strategische
belang ervan in de nabije toekomst. Al met al een goed leesbaar
boek dat in een beperkt aantal bladzijden een grote hoeveelheid
materie behandelt en stof tot nadenken biedt.
Seapower. A Guide for the Twenty-First Century /
Geoﬀrey Till (Frank Cass, Londen/Portland, 2004), 430 blz., ill.,
lit., reg. ISBN 0714684368.
De vermaarde maritiem strateeg Till 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. Eerst
categoriseert en deﬁnieert Till het brede begrip seapower. Daarna
taxeert hij klassieke en recente, westerse en niet-westerse
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. Waar het beheer van de
wereldzeeën in het geding is, bepleit de auteur de noodzaak om
te komen tot nauwe 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. Door het begrip seapower zowel vanuit 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 het maritiem vermogen
van staten.
Power at Sea. The Age of Navalism 1890-1918; The
Breaking Storm 1919-1945; A Violent Peace 1946-2006 / Lisle
Abbott Rose (University of Missouri Press, Columbia/Londen,
2007), 3 delen, 355 + 513 + 371 blz., ill., lit., reg. ISBN deel 1
0826216838; deel 2 0826216943; deel 3 0826216951.
Lisle Abbott Rose, lange tijd vooraanstaand historicus bij de US
Navy, noemt Till’s Seapower (zie hierboven) één van de
belangrijkste werken over maritieme macht, maar mist daarin
toch een dieper historisch perspectief – wat Rose met zijn
driedelige Power at Sea wil aanvullen. Het gaat de auteur om de
geschiedenis van de macht op zee in het mechanische tijdperk,
dat hij in 1890 rond het verschijnen van Mahan’s The Inﬂuence of
Seapower Upon History (zie verderop) laat beginnen. Met een helder
oog voor de grote lijn alsook het detail beschrijft hij in de eerste
twee delen de ontwikkeling van de zeestrijdkrachten van GrootBrittannië, Duitsland, Japan en de Verenigde Staten tot 1945,
evenals de conﬂicten waar deze landen in betrokken raakten.
Dankzij onder meer hun enorme industriële potentieel komen
de VS uit de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) als grootste
zeemacht bovendrijven, terwijl vanaf omstreeks 1970 de SovjetUnie zich steeds meer doet gelden. Deel 3 gaat daarom vooral
over de VS en de US Navy en is, mede door de achtergrond van de
auteur, meer van binnenuit geschreven. Na de val van de Muur
en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft de Amerikaanse
vloot zijn strategische koers herzien, met nadruk op zijn rol als
zeebasis voor operaties from the sea aan en over land.

Navies in Modern World History / Lawrence Sondhaus
(Reaktion Books Ltd, Londen, 2004), 256 blz., ill., lit., reg. ISBN
9781861892027, 1861892020.
In deze bundel neemt Sondhaus negen zeemachten in hun
machtigste periode onder de loep. De klassieke grote conﬂicten,
zoals de Tweede Wereldoorlog, laat hij buiten beschouwing, om
aan te tonen hoe de wereldkaart ook door marines is getekend
in relatief inactieve periodes of in de periferie van het
wereldgebeuren. Als eerste behandelt hij de Britse Royal Navy in
de periode van 1815 tot het einde van de splendid isolation in 1902.
Tegen de historische achtergrond van nationale en globale
politiek schetst de auteur in krachtige lijnen de problematiek op
het gebied van materieel, personeel en operaties. Hetzelfde
doet hij vervolgens voor de marine van Frankrijk (1840-1900),
Brazilië (1822-31), Noord-Amerika (1861-5), Chili (1879-92),
Duitsland (1898-1918), Japan (1894-1945), de Sovjet-Unie (195691) en als laatste de Verenigde Staten na 1991. Moeiteloos plaatst
de auteur de technologische ontwikkelingen in hun
economische en politieke context, analyseert hij werving,
opleiding en loopbaanontwikkeling in breed maatschappelijk
perspectief en evalueert hij de uitkomst van het vlootoptreden.
De consequente aanpak van Sondhaus dwingt niet alleen
bewondering af, maar werkt ook uitermate verhelderend.
Ondanks zijn compactheid is het boek bovendien verrassend
volledig en gedetailleerd, en biedt het de kans om eindelijk ook
eens iets over minder evidente zeemachten te lezen. Sondhaus
schreef eerder een omvattende geschiedenis over naval warfare
in de negentiende eeuw.

Strategie en tactiek

The Inﬂuence of Seapower upon History 1660-1783 /
Alfred Thayer Mahan (originele uitgave 1890; Forbes, 2009), 557
blz., reg. ISBN 1444630490, 9781444630497
Some Principles on Maritime Strategy / Julian S. Corbett
(originele uitgave 1911; Dover Publications, Mineola N.Y., 2004),
336 blz, reg. ISBN 9780486437439.
Mahan (1840-1914) was Amerikaans marineoﬃcier en sinds 1885
docent geschiedenis en tactiek aan het Naval War College te New
Port, Rhode Island. Hoewel gefocust op het zeiltijdperk, heeft
deze allereerste historische studie over de heerschappij op zee
grote invloed gehad op het maritiem strategisch denken in de
aanloop naar de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Uitgegeven in
1890, werd het boek korte tijd later verplichte literatuur voor
zeeoﬃcieren, onder meer bij de Duitse en de Japanse marine.
Op basis van historische voorbeelden betoogde Mahan dat
heerschappij op zee onverbrekelijk met de zeehandel samenhangt. Voor de moderne lezer zal deze nadruk op de handel
evident zijn, maar in zijn tijd was die visie vrij radicaal. Mahan
geloofde ook in technologische vooruitgang en in een sterke
zeegaande slagvloot, die in een beslissende zeeslag de oorlog
moest beslechten (het zogeheten ‘navalisme’). De ervaringen
van de Eerste Wereldoorlog ondergroeven deze laatste ideeën
voor een deel. Het werk is ontelbare malen heruitgegeven, in
2008 zelfs bij verschillende uitgevers.
Mahan’s Britse tegenhanger Sir Julian Corbett (1854-1922) was
marinehistoricus en docent aan het Royal Naval War College te
Greenwich. Corbett bezag de maritieme strategie meer in
samenhang met een nationale strategie. Het optreden van de
vloot moest naar zijn mening gericht zijn op het beïnvloeden
van de ontwikkelingen aan land. De essentie van de oorlogvoering op zee bestaat volgens Corbett uit het beheersen van de
verbindingslijnen of het verstoren van die van de vijand, en niet
het voeren van zeeslagen. Daarmee week zijn visie wezenlijk af

van de toen gangbare theorieën, die waren beïnvloed door
landstrategen als Von Clausewitz en Jomini. Corbett wordt
gezien als de grondlegger van de moderne maritieme strategie
en zijn Principles is een klassieker. Beide boeken zijn ook in hun
geheel op internet gezet (http://www.gutenberg.org/etext/13529 en
http://www.gutenberg.org/etext/15076).
The Jeune École : the Strategy of the Weak / Arne Røksund
(Brill, Leiden, 2007), 242 blz., lit., reg. ISBN 9789004157231.
Na de verpletterende nederlaag tegen Pruisen in 1871 lag
Frankrijks maritieme ambitie aan scherven. Het economisch en
demograﬁsch verzwakte land kon met geen mogelijkheid nog
langer de wapenwedloop met Groot-Brittannië volhouden,
terwijl de meest acute dreiging leek uit te gaan van het Duitse
leger. De Franse marine moest zich nu ‘opoﬀeren op het altaar
van de natie’ en met de rol van tweederangs zeemacht genoegen
nemen. Tegen de Franse maritieme traditionalisten, die vasthielden aan een strategie gebaseerd op slagschepen en zeeslagen
(‘navalisme’), stond nu een zogenaamde jeune école op, die zocht
naar alternatieve strategieën en tactieken met lichter en
goedkoper materieel, daarbij zoveel mogelijk gebruik makend
van de allernieuwste technieken (stoomvoortstuwing,
torpedo’s, onderzeeboten). Geheel in strijd met de internationale afspraken vastgelegd in de Declaratie van Parijs (1856)
propageerden de voorvechters van de jeune école de guerre de course
à outrance ofwel een oﬀensieve, totale raidersoorlog, gericht op
vernietiging van de handel van de vijand. Dit zonder onderscheid
slachtoﬀeren van combattanten en non-combattanten vormde
een radicale breuk met de oorlogsopvattingen tot dan toe. Door
tegenvallende resultaten met de lichte torpedoboten op hoge
zee en door de technische vooruitgang bij zwaardere oorlogs-

schepen verloor de theorie na 1890 aan steun. Toch was de
impact van de beweging groot en langdurig, met name in
Nederland, waar ook na de Eerste Wereldoorlog velen nog
vonden dat de defensie van Nederlands-Indië op gelijkaardige
wijze met behulp van klein materieel moest worden verzorgd.
Strategic Theories / Raoul Castex, samengevat en vertaald
uit het Frans naar het Engels door E.C. Kiesling (Naval Institute
Press, Annapolis, 1994), 428 blz., lit., reg. ISBN 1557501009.
Na 1918 kwam de Franse marine onder invloed van de tientallen
publicaties van admiraal Raoul Castex. Zijn tussen 1929 en 1939
uitgegeven vijfdelige Théories Stratégiques is de meest complete
studie die ooit verscheen over maritieme strategie. De essentie
van zijn analyses vatte militair historica Eugenia Kiesling samen
in deze prettig geschreven en door het US Naval Institute verzorgde
Engelstalige uitgave. Castex’s hoofdthese is dat in de geschiedenis beslissende zeeslagen slechts sporadisch plaatsvonden en
dat marineoperaties zich niet altijd richtten op de vijandelijke
slagvloot. Strategische manoeuvre en niet zozeer het gevecht
staat bij hem centraal. Castex voorzag de Franse zeestrijdkrachten
van een meer realistische doctrine voor een marine van tweede
rang, die niet de illusie moest hebben ooit nog die van de
Verenigde Staten of (toen nog actueel) van Groot-Brittannië te
evenaren. Hij formuleerde het concept van la force organisée, een
hoofdmacht die zich slechts verzamelde voor een beperkt
oﬀensief tegen een superieure vijand. Castex, die door de
ervaringen van de Eerste Wereldoorlog het gevaar onderkende
van nieuwe wapens als het vliegtuig, de onderzeeboot en de
zeemijn, benadrukte in zijn doctrine de waarde van brown water
operaties als amﬁbische oorlogvoering, raids, zeeblokkade en
mijnenoorlog.

Gunboat Diplomacy 1919-1991. Political Applications of
Limited Naval Force / James Cable (Pallgrav MacMillan, Londen,
1994), 260 blz., lit., reg. ISBN 9780333597392.
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 in hun werk de historische ervaringen
van de Britse marine centraal stonden. De Royal Navy was immers
van oudsher net zo goed ingezet voor zaken als ontdekkingsreizen
en colonial policing. Marineoﬃcieren waren zich maar al te zeer
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 voorbereiden op
oorlog. De Britse diplomaat Cable bracht hier met zijn in 1971
uitgegeven Gunboat Diplomacy verandering in. Geen discussie over
seapower vond hierna meer plaats zonder te verwijzen naar zijn
studie. In navolging van Carl von Clausewitz’s stelling dat de
krijgsmacht in essentie een politiek instrument is, onderkende
Cable ruim 120 voorbeelden van marine-inzet voor politieke
doeleinden na 1920. Deze casestudies kon hij in vier categorieën
indelen – deﬁnitive (beslissend), purposeful (resoluut), catalytic
(katalytisch) en expressive (krachtig) – waarna hij elk van deze
categorieën beoordeelde als een diplomatiek middel, waarvoor
zowel de land-, de lucht- als de zeestrijdkrachten ingezet kunnen
worden. Hoewel de eerste uitgave van Gunboat Diplomacy midden
in 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 Blockades in Peace and War: an Economic
History since 1750 / Lance E. Davis en Stanley L. Engerman
(Cambridge University Press, New York, 2006), 453 blz., ill., lit.,
reg. ISBN 052185749X, 9780521857499.
Naval Blockades and Seapower: Strategies and CounterStrategies, 1805-2005 / Bruce A. Elleman en Sarah C.M. Paine
(red.) (Routledge, Londen – New York, 2006), 319 blz., lit., reg.
ISBN 0415354668.
De belangstelling voor blokkades ter zee nam begin jaren 1990
toe na de langdurige sancties tegen Irak en ex-Joegoslavië, waar
de marines van ruim een dozijn landen, waaronder Nederland,
aan deelnamen. In Naval Blockades in Peace and War analyseren de
auteurs, beiden econoom, diverse zeeblokkades uit de afgelopen
tweehonderdvijftig jaar. Na een historische beschouwing over
het internationaal recht op dit gebied komen blokkades
gedurende de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, de
Napoleontische oorlogen en de beide wereldoorlogen aan bod.
Casestudies over meer recent op zee doorgevoerde economische
sancties sluiten het boek af. Davis en Engerman analyseren de
blokkades en embargo’s aan de hand van de gehinderde import
en export van het getroﬀen land, maar hebben ook oog voor de
kosten van de staat die de blokkade uitvoert. Door de grote
hoeveelheid onderzochte gegevens is dit boek van waarde voor
eenieder die zich wil verdiepen in maritiem-economische
oorlogvoering.
Ook de bundel Naval Blockades and Seapower trapt af met een
verhandeling over de legitimiteit van gewapende blokkades. De
diverse casestudies zelf, van Napoleon’s mislukte Continentale
Stelsel tot de MIF-operaties in de Perzische Golf aanvang 2003,
worden - veelal met vaardige pen - benaderd vanuit het perspectief van de marinecommandant ter plaatse. Wat opvalt, is dat de
hoofdstukken die vroeg negentiende-eeuwse blokkades
behandelen in een eenentwintigste-eeuwse strategische mal
zijn gegoten en de dwangmiddelen tegen een vijandig regime
en de vermindering van zijn militaire capaciteit benadrukken.
Maar in het eerstgenoemde tijdperk bezat economische oorlogvoering nog achttiende-eeuwse trekjes, zoals roof ten gunste
van de staatskas en het begunstigen van de eigen handel. De
redacteuren Elleman en Paine sluiten af met een hoofdstuk
waarin zij normen proberen vast te stellen voor de duur,
methodiek en toepassing van zeeblokkades.
Gezien de verschillende perspectieven van Naval Blockades in Peace
and War en Naval Blockades and Seapower laten deze boeken zich
goed in combinatie lezen.

Maritime Strategy and Continental Wars / Raja Menon
(Cass Series, Londen, 1998), 215 blz., lit., reg. ISBN 0714647934,
0714643483.
Hoe nauw strategie en geschiedenis met elkaar vervlochten zijn,
blijkt zonneklaar uit Raja Menon’s betoog over het nut van
maritiem strategisch denken bij landoorlogen. Met een waaier
aan historische voorbeelden onderbouwt de Indiase schout-bijnacht b.d. zijn stelling dat het maritieme element bij veel
landoorlogen verwaarloosd en daardoor - vaak met dramatische
gevolgen - ongebruikt is gebleven. Uiteraard laat hij ook zien
waar succesvolle strategen het ten volle hebben benut. Men zou
deze studie bijna als een historische onderbouwing van het
nieuwe strategische concept from the sea van de US Navy kunnen
zien. Naast een heldere beschrijving van de verschillende
analyseniveaus, van tactiek tot de principles of war, en van de grote
maritiem strategische werken in het verleden, behandelt de
auteur aspecten van maritieme oorlogvoering als amﬁbische
operaties, economische blokkades, voortschrijdende techniek
en militaire psychologie. Zijn historische cases, uiteenlopend
van de Perzische Oorlogen (449-448 v. Chr.) tot de Eerste
Golfoorlog (1990-1991), zijn helder en inzichtelijk. Uit het
historisch betoog destilleert Menon als tweede boodschap dat
hedendaagse maritieme strategen zich meer moeten richten op
de toegenomen snelheid van de oorlogvoering en, in het geval
van kleinere zeemachten, keuzes moeten maken en hun
ambitieniveau moeten bijstellen. Hoog niveau, pittig, kritisch
en pragmatisch.

Naval Coalition Warfare. From the Napoleonic War to
Operation Iraqi Freedom / Bruce A. Elleman en Sarah C.M.
Paine (red.) (Routledge, Londen / New York, 2007), 245 blz., lit.,
reg. ISBN 9780415770828.
Het opereren in een coalitie met andere marines, tegenwoordig
een van de kernactiviteiten van zeestrijdkrachten, was in het
verleden uit oogpunt van soevereiniteit niet vanzelfsprekend. In
hedendaags coalitieoptreden streven de partners veelal het
bevorderen van regionale stabiliteit na. Dit brengt met zich mee
dat, in tegenstelling tot Mahan’s visie waarbij marines wedijveren
om de command of the sea, contemporaine marinecoalities vaak
strijden tegen tegenstanders die nauwelijks zeestrijdkrachten
bezitten. Zij doen hierbij vanaf zee landinwaarts hun invloed
gelden (from the sea) door blokkades, strategische sea lift-capaciteit
en het vliegkampschipwapen. Sinds het einde van de Koude
Oorlog is er ook sprake van een toenemende heterogeniteit van
de coalities. Dit heeft gevolgen voor de interoperabiliteit, de
communicatie, de rules of engagement en de legitimiteit en
proportionaliteit van de gewelduitoefening in coalitieverband.
Vijf thema’s staan in de zeventien bijdragen van deze bundel
centraal: de internationale context, het lidmaatschap van de
coalitie, de organisatie van de coalitie, de vijandelijke reactie
en, ten slotte, de eﬀectiviteit van de strategie. Ook verschenen
als online resource (http://www.17ebook.com).

Naval Peacekeeping and Humanitarian Operations:
Stability from the Sea / James J. Wirtz en Jeﬀry A. Larsen
(red.) (Routledge, Londen, 2009), 190 blz., ill., lit., reg.
ISBN 0415466237, 9780415466233.
In deze door de veiligheidsspecialisten Wirtz en Larsen
geredigeerde bundel wijzen de samenstellers erop dat de
Amerikaanse marine in staat is in afgelegen en door oorlog of
natuurrampen verwoeste gebieden snel manschappen en
materieel ter plaatse te brengen. In hun ogen gaat het hier niet
alleen om een belangrijke operationele ‘niche’, maar raakt
dergelijke Stability, Security, Transition, and Reconstruction (SSTR)
inzet aan traditionele marinemissies op het gebied van
diplomatie, maritime domain awareness, bestrijding van piraterij
en smokkel, en interventie ter beteugeling van binnenlandse
onrust. Aan de hand van recente, maar ook van vroeg twintigsteeeuwse voorbeelden analyseren de diverse auteurs SSTRoperaties, die de US Navy voor talrijke uitdagingen en kansen
stelden. De basisgedachte is dat de zeestrijdkrachten deze SSTRoperaties aankunnen zonder hun sea based missies te kort te
doen. Te denken valt aan Information Operations, waar vooruitgeschoven marine-eenheden met hun elektronische infrastructuur operaties aan land ondersteunen. Ook wordt ingegaan
op nieuwe sea-basing concepten zoals Maritime Prepositioning Force
schepen, standaard voorzien van basisvoorraden en materieel,
die zowel voor gevechtshandelingen als bovengenoemde inzet
toepasbaar zijn. De redactie concludeert terecht dat “to respond to
contemporary challenges, the Navy has to think and act beyond the sea to
inﬂuence events on land”.
Naval Warfare in the Age of Sail: the Evolution of
Fighting Tactics 1650-1815 / Brian Tunstall en Nicholas Tracy
(Conway Maritime Press, Londen, 1990), 278 blz., ill., lit., reg.
ISBN 0851775446.
Goede tactiek kan geen slechte strategie goedmaken, maar een
goede strategie kan wel door slechte tactiek verpest worden.
Brian Tunstall, schoonzoon van strategisch denker Julian S.
Corbett (zie boven), beschrijft in deze gedetailleerde studie de
ontwikkeling van de Britse tactiek in het zeiltijdperk. Tussen
1650 en 1815 vochten de Britten tientallen zeeslagen tegen de
Nederlandse, Spaanse, Franse en Amerikaanse vloten. Halverwege de zeventiende eeuw deed het gevecht in de linie zijn
intrede. De problemen om grote aantallen oorlogsschepen als
een eenheid te laten optreden leidden tot de ontwikkeling van
gevechtsinstructies en signaalsystemen. Eind achttiende eeuw

klonk er - ook buiten Groot-Brittannië - steeds meer kritiek op
het statische tactische beginsel van de linie en werd druk
gedebatteerd over en geëxperimenteerd met andere vlootmanoeuvres, waardoor doctrine en communicatie nog belangrijker werden. Nelson zou het grote voorbeeld voor deze nieuwe
tactische richting worden. In het boek worden zowel individuele
zeeslagen als tactische inzichten en theorieën met behulp van
overzichtelijke tekeningen duidelijk gemaakt. Tunstall overleed
in 1970. Zijn onderzoek werd postuum door Tracy intensief
geredigeerd en uitgegeven.
Fleet Tactics and Coastal Combat / Wayne P. Hughes
(Naval Institute Press, Annapolis, 2000), 378 blz., ill., lit., reg.
ISBN 9781557503923.
Dit standaardwerk is de beste inleiding in de maritieme tactiek
tot op heden. Hughes, zelf oud-operational analyst, is tegenwoordig
professor aan de US Naval Post Graduate School in Monterey.
Historische voorbeelden, waarmee het boek doordrenkt is, zijn
volgens de auteur essentieel in operationeel onderzoek. Op
zoek naar de basisbegrippen in de tactiek beschouwt Hughes
allereerst de ontwikkelingen van 1650 tot het einde van de
twintigste eeuw. Hieruit destilleert hij vervolgens trends en
constanten in het tactisch denken en in de techniek, om als
laatste bij de grote variabelen stil te staan. Als belangrijkste
maritiem-tactische stelregel geldt voor hem: als eerste eﬀectief
aanvallen. Deze herziene uitgave van het origineel uit 1985 is
ﬂink uitgebreid met het postsovjet missile tijdperk, waarin het
belang van C3I (command, control, communications & information)
door het toegenomen tempo van de strijd nòg groter is
geworden en het strijdperk meer naar de litorale zone is
verplaatst. Een fors hoofdstuk is gewijd aan hedendaagse tactiek
en operationele analyse. Hughes is grondig in zijn theoretische

beschouwingen, maar staat vooral met twee benen in de
praktijk, want, zoals Napoleon in 1812 tegen de Russische
ambassadeur zei: “U denkt allemaal oorlog te kennen omdat u
Jomini gelezen hebt. Maar als oorlog uit een boek te leren was,
zou ik de uitgave ervan dan ooit hebben toegestaan?” Toch
hoort dit boek bij iedere marineoﬃcier in de kast te staan.
Amphibious Warfare 1000-1700. Commerce, StateFormation and European Expansion / D.J.B. Trim en M.C.
Fissel (red.) (Leiden/Boston 2006), 498 blz., ill., lit., reg.
ISBN 9004132449.
De bundel Amphibious Warfare 1000-1700 maakt duidelijk dat de
inzet van de vloot voor de strijd aan land van alle tijden is. Eén
van de auteurs, de onlangs overleden Zweedse historicus Jan
Glete, wijt de geringe aandacht die er tot nu toe voor is geweest
aan het feit dat militair-historici meestal of een marine-, of een
landmachtbril op hebben. Hij onderscheidt twee basisvormen
van amﬁbische oorlogvoering: het gebruik van de vloot als
logistieke ondersteuning van landoperaties, of een
gecombineerd litoraal vloot- en legeroptreden. De heropleving
van de internationale handel na het jaar 1000, waarmee de
opkomende staten in het Christelijke westen hun militaire
macht en expansie ﬁnancierden, maakte amﬁbische oorlogvoering voor het zekerstellen van handelsroutes en kustgebieden
een groeiend verschijnsel. De bundel begint daarom met
Willem van Normandië, die zijn talent voor landingen uit zee
had geërfd van zijn woeste Scandinavische voorouders, de
Noormannen, en in 1066 vanuit Frankrijk Engeland veroverde.
Volgen de kruisvaarten, de Hanzeoorlogen, de Portugese
expansie in Azië, de Scandinavische oorlogen, de Habsburgse
strijd tegen het Ottomaanse rijk voor de heerschappij in de
Middellandse Zee, het Engels-Spaanse conﬂict in de zestiende
eeuw en Lodewijk XIV’s mediterrane avonturen. Na tien
bijdragen van gerenommeerde historici zijn we opnieuw bij een
Willem, onze derde stadhouder met die naam, die in 1688 met
vloot en leger het Kanaal overstak om de Engelse kroon op te
eisen en daarna in zijn strijd tegen Lodewijk XIV vele amﬁbische
operaties lanceerde. Jammer is wel dat de Spaanse armada,
feitelijk een invasievloot, noch de Watergeuzen aan bod komen.
Naarmate leger en vloot zich door de eeuwen heen
specialiseerden en uit elkaar groeiden, werd gecombineerd
optreden, zeker structureel, moeilijker. De bundel sluit af met
een hoofdstuk over strategische en tactische begrippen voor de
amﬁbische oorlogvoering in de behandelde periode.

Seapower Ashore : 200 Years of Royal Navy Operations on
Land / Peter Hore (red.) (Chatham, Londen, 2001),
288 blz., ill., lit., reg. ISBN 1861761554.
Het is niet bij toeval dat Seapower Ashore het licht zag vlak nadat
de Britse regering in de Strategic Defence Review van 1998 de
expeditionaire landstrijdkrachten hoog op de agenda had
geplaatst. De Royal Navy wilde daarom benadrukken dat de
zeemacht ﬂexibel is en behalve op zee van oudsher bijdraagt aan
de verwezenlijking van strategische doelstellingen op het land.
Admiraal Sir Jock Slater, voormalig First Sea Lord, stelt daarom in
het voorwoord dat de Royal Navy naast “seeking battle at sea” in de
“Nelsonian” traditie tevens een eeuwenlange ervaring heeft met
de inzet van op zee gestationeerde eenheden als geïntegreerd
onderdeel van landoperaties. Verschillende auteurs doen
vervolgens hun best hieraan invulling te geven door een analyse
van diverse decisive operaties van seapower te land, vanaf de
verdediging van Acre door Captain Sir Sidney Smith tegen
Napoleon Bonaparte in 1799 tot de inzet van Tomahawk cruise
missiles door een Britse onderzeeboot tijdens de Kosovocrisis in
1999. Het beïnvloeden van de (militaire) beleidslijn te land
speelt bij alle bijdragen van deze maritiem-historische bundel
een rol. Ondanks de enigszins geforceerde aanpak zijn de
artikelen het lezen meer dan waard, niet in de laatste plaats
vanwege de alom aanwezige Britse humor.

Hit the Beach: the Drama of Amphibious Warfare /
Simon Foster (Cassell, Londen, 1998), 223 blz, ill., lit., reg. ISBN
0304350567.
Brown Water Warfare: the U.S. Navy in Riverine Warfare
and the Emergence of a Tactical Doctrine, 1775-1970 / R. Blake
Dunnavent (University Press of Florida, Gainesville, 2003),
185 blz. ill., lit, reg. ISBN 0813026148.
In Hit the Beach onderzoekt Simon Foster de “combined forces
amphibious assault” aan de hand van vier historische cases: de
verovering van Quebec in 1759, de rampzalige Engels-Franse
landingspoging op de Dardanellen in 1915-1916, de landing
volgens het schoolboekje van de Amerikanen bij Inchon in
Korea in 1950 en tenslotte de herovering van de Falklands door
de Britten in 1982. Winston Churchill zei ooit dat verrassing,
snelheid en geweld de essentie van een geslaagde landing
vormen, maar Foster laat zien dat goede voorbereiding, nauwe
samenwerking en vastberadenheid even onontbeerlijk zijn.
“Brown water warfare” betekent zoveel als operaties in rivierdelta’s
en ander ondiep water, van de kust tot ver in het binnenland –
een strijdgebied waar onze Watergeuzen in de zestiende eeuw als
een vis in het water waren, maar dat nooit echt aandacht van
maritieme strategen of tactici heeft gekregen. Dat ligt volgens
Blake Dunnavent aan het feit dat conﬂicten in een dergelijke
omgeving minder frequent voorkomen. Zo kwam de US Navy pas
in 1966 tijdens de Vietnamoorlog tot de formulering van een
doctrine voor Riverine Operations, die echter in de jaren zeventig
door de nadruk op andersoortige conﬂicten alweer in de
vergetelheid raakte. Dunnavent’s boek licht acht voorbeelden
toe van brown water warfare uit de Amerikaanse geschiedenis tot
en met Vietnam, waar de Amerikanen in de Mekongdelta een
rivieroorlog van de Fransen erfden.

Seapower and Space: from the Dawn of the Missile
Age to Net-Centric Warfare / Norman Friedman (Chatham,
Londen, 2000) 384 blz., ill., lit., reg. ISBN 1861760043.
Wie het ﬁjne wil weten van de wapenwedloop in de Koude
Oorlog, is aan het goede adres bij Norman Friedman, Amerika’s
meest productieve auteur over de twintigste-eeuwse techniek,
tactiek en strategie. In Seapower and Space put hij uit zijn
encyclopedische kennis voor een gedetailleerde geschiedenis
van het ontstaan van net-centric warfare ofwel de moderne
Amerikaanse hightech vorm van oorlogvoering. Na een
uitvoerige historische en technische inleiding over satellieten,
hun lanceerplatforms, navigatie- en communicatiesystemen
gaat Friedman even terug naar het ontstaan van de defensieve
radio kustnetwerken van Duitsland in de Eerste Wereldoorlog
en de Sovjet-Unie vlak daarna, om met die laatste na de Tweede
Wereldoorlog de wedloop met de VS op te pakken. De US Navy
speelde (en speelt nog steeds) een hoofdrol in het nieuwe
tactische en strategische denken dat door de technologische
mogelijkheden werd gevormd. De meest recente ontwikkelingen
met de Tomahawk, GPS en internet leidden tot de massale en
hyperprecieze slagkracht die de Amerikaanse strijdkrachten in
Irak lieten zien. Friedman blijft strak bij zijn onderwerp en dat is
een beetje jammer, omdat hij in korte terzijdes ook blijk geeft
van een frisse en zeer menselijke kijk op de politiek en de
wereldgeschiedenis. In het laatste hoofdstuk maakt hij de
balans op van wat al die techniek voor de oorlogvoering van
vandaag betekent - en vraagt hij zich terecht af of die ook
volstaat voor de vele soorten conﬂicten waarin een krijgsmacht
tegenwoordig verzeild kan raken.

Veiligheid op zee

Maritime Security in Southeast Asia / Kwa Chong Guan
en John Kristen Skogan (red.) (Routledge, Londen, 2007 ),
224 blz., lit., reg. ISBN 9780415413886.
Caribbean Maritime Security / Michael A. Morris (St.
Martin’s Press, New York, 1994), 231 blz., lit., reg., ISBN 0312120575.
De veiligheid en stabiliteit in het zeegebied van India tot Japan
vormen tegenwoordig een problematiek die zich aan de
conventionele westerse maatstaven en aanpak onttrekt.
Uiteraard spelen globale factoren, zoals de instelling van de
Exclusive Economic Zones (EEZ) en de United Nations Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS), een rol van betekenis, maar de insteek
van de betrokken Aziatische landen is om historische en politiekculturele redenen volstrekt eigen. De bijdragen in de bundel
Maritime Security in Southeast Asia bieden inzicht in zowel de
territoriale disputen als de criminele en terroristische
bedreigingen in dit uitgestrekte gebied, dat van zo grote
betekenis is voor de wereldeconomie. Behalve het identiﬁceren
van de problemen wordt kritisch gekeken naar de respons erop
door de betrokken landen, door niet-regionale landen met
belangen in de scheepvaart en door internationale organisaties.
Hoewel speciﬁek gericht op de hedendaagse situatie, worden
ook de historische achtergronden helder belicht.
Een andere regio met een heel eigen geschiedenis en
problematiek vormt het Caribisch gebied. Morris begint zijn
boek met een analyse van de zeestrijdkrachten en kustwachten
van de ruim 31 (ei-)landen die het gebied bevolken. De
metropolitan states ofwel de westerse landen met territoriale
aanspraken in het gebied, zoals de Verenigde Staten, Frankrijk,
Groot-Brittannië en Nederland laat hij hierbij buiten
beschouwing. Zij spelen uiteraard wel een belangrijke rol in het
vervolg, waar de auteur zich buigt over de voornaamste
problemen in de recente geschiedenis: de Koude Oorlog en
Cuba sinds de Tweede Wereldoorlog, de bootvluchtelingen,

drugssmokkel, het scheepvaartverkeer, de economische zones
en ocean management (visserij, milieu). Hoewel alweer van wat
oudere datum, biedt Morris’ boek het beste overzicht in één
band van de Caribische problematiek in het recente verleden.
The Pirate Wars / Peter Earle (Thomas Dunne Books, New
York, 2006), 304 blz., ill., lit., reg. ISBN 9780312335809 (pbk).
Kaperbloed en koopmansgeest. ‘Legale zeeroof’ door de
eeuwen heen / Joke E. Korteweg (Balans, Amsterdam, 2006),
342 blz., ill., lit., reg. ISBN 9050187463.
Kapers waren particulieren die in oorlogstijd, in opdracht van
de overheid, vijandelijke handelsschepen veroverden en als
prijs opbrachten. Kaapvaart was een internationaal fenomeen
dat tot het midden van de negentiende eeuw door oorlogvoerende landen op alle wereldzeeën werd bedreven. Gedreven
door eigen gewin maakten kapers echter regelmatig de overstap
naar de illegale piraterij of zeeroof, ten koste van de neutrale
handelsvaart. Door eﬀectief en keihard optreden van de
reguliere marines kwam er omstreeks 1730 een einde aan het
gouden tijdperk van de westerse zeeroof in het Atlantisch
gebied, afgezien van een korte opleving in de eerste helft van de
negentiende eeuw. Op basis van oﬃciële documenten en
ooggetuigenverslagen beschrijft Peter Earle deze geschiedenis
vanuit het perspectief van de zeerovers en van hun belangrijkste
bestrijders, de Royal Navy en later de US Navy.
Joke Korteweg richt zich vooral op het Nederlands aandeel in de
kaapvaart en zeeroof, en de bestrijding ervan. Zo behandelt zij
ook de Duinkerkse en Algerijnse zeerovers en besteedt zij kort
aandacht aan de niet-westerse en de hedendaagse zeeroof. Door
de brede opzet is deze publicatie minder diepgravend, maar
voor de Nederlandse lezer wel zeer geschikt als introductie op de
intrigerende wereld van de kaapvaart en de zeeroof, met
verwijzingen naar recente literatuur voor meer informatie.

Zeeroof en zeeroofbestrijding in de Indische archipel
(19de eeuw) / G. Teitler, A.M.C. van Dissel en J.N.F.M. à Campo
(De Bataafse Leeuw, Amsterdam, 2005), 351 blz., ill., lit., reg.
ISBN 9067075965.
Zeeroof is een actueel verschijnsel met een lange geschiedenis.
Anno 2010 beschermt een collectief van internationale
marineschepen de scheepvaart in de Golf van Aden en de
kustwateren van Oost-Afrika tegen Somalische piraten. Dat in
de negentiende eeuw zeeroofbestrijding een van de hoofdtaken
van de Nederlandse zeemacht in de Indische archipel was, is
minder bekend. Anders dan nu was zeeroof in de voormalige
Nederlandse kolonie nauw verweven met slavenhandel en
mensenroof. In deze kloeke, informatieve bundel wordt dit
kwaadaardige fenomeen vanuit verschillende gezichtspunten
belicht. Indische ambtenaren, inheemse vorsten, marineoﬃcieren en slachtoﬀers hadden allemaal een eigen kijk op de
problematiek. Na bijdragen over beeldvorming en typen
zeerovers, analyseren de auteurs de veelzijdige aspecten van de
zeeroofbestrijding. Alleen door een bundeling van juridische,
bestuurlijke, operationele en economische maatregelen werd
de zeeroof omstreeks 1900 gefnuikt. Het laatste hoofdstuk
behandelt de overeenkomsten en verschillen tussen historische
en moderne zeeroof. Gezien de huidige ontwikkelingen is de
sombere conclusie over het hardnekkige voortbestaan van
piraterij en de moeizame, maar noodzakelijke geïntegreerde
aanpak van zeeroofbestrijding, juist gebleken.
Pirates in Paradise : a Modern History of Southeast
Asia’s Maritime Marauders / Stefan Eklöf (NIAS Press Studies in
Contemporary Asian History, Kopenhagen, 2006), 184 blz., ill.,
lit., reg. ISBN 8791114373, 9788791114373.
Lees en huiver bij Eklöf’s ontnuchterende studie, die van een
romantisch piratenbeeld niets heel laat. Na een korte, maar
heldere geschiedenis van de zeeroof in Zuidoost Azië vanaf de
vijfde eeuw na Christus, richt de auteur zich op de opleving en
schrikbarende toename ervan in de recente geschiedenis. Hij
onderscheidt drie verschijningsvormen: gelegenheidszeeroof,
georganiseerde misdaad en politiek-religieus terrorisme. Zij
gedijen in ‘gunstige’ omstandigheden, zoals armoede, de
beschikbaarheid van materieel (motoren, boten) of een toename
van prooi (bootvluchtelingen, gijzelaars) en buit (scheepslading,
schip, losgeld). Georganiseerde misdaad creëert vraag naar
scheepsruimte voor (mensen-)smokkel en naar slachtoﬀers voor
de prostitutie, terwijl politiek-religieus fanatisme zowel een

excuus voor roof als rekruteringsmogelijkheden biedt. Alleen bij
sommige Filippijnse piraten speelt de culturele achtergrond een
rol. Ten slotte besteedt de auteur aandacht aan de schade door
zeeroof aan de scheepvaart en samenleving toegebracht, en de
bestrijding ervan.
Small Boats, Weak States, Dirty Money. Piracy and Maritime Terrorism in the Modern World / Martin N. Murphy
(Hurst & Company, Londen, 2009), 539 blz., lit., reg.
ISBN 9781850659273.
Violence at Sea. Piracy in the Age of Global Terrorism /
Peter Lehr (red.) (Routledge, New York / Londen, 2007), 274 blz.,
lit., reg. ISBN 0415953200, 9780415953207.
Het meest complete en meest recente overzicht van de
hedendaagse piraterij en maritiem terrorisme wordt geboden
door Martin Murphy. Naast het al een aantal keer genoemde
Zuidoost Azië beschrijft Murphy in het eerste deel over de
zeeroof ook brandhaarden als Somalië, Nigeria en zelfs Florida.
Behalve uit de vakliteratuur put Murphy daarbij uit ontelbare
tijdschriften, kranten en internetsites. Hoewel het terroristisch
aandeel in het geweld op zee, dat in de tweede helft van het
boek aan bod komt, slechts een fractie van de ‘commerciële’
zeeroof bedraagt, wijdt de auteur er toch evenveel bladzijden
aan. Op de bestrijding van geen van beide gaat hij echter in. Het
boek is makkelijk te raadplegen en goed bruikbaar als
naslagwerk, omdat het uit veel vrij korte hoofdstukjes bestaat.
En hoewel het niet erg ver in de geschiedenis teruggaat, is de
informatiedichtheid zeer groot. Het uitgebreide notenapparaat
en de bibliograﬁe van ruim 100 bladzijden boezemen ontzag in.
Murphy verzorgt ook een bijdrage over de United Nation Convention
of the Law of the Sea (UNCLOS) in Peter Lehr’s bundel Violence at Sea.
De opzet van deze bundel, waarin twaalf specialisten allerlei
aspecten behandelen van het geweld op de zeeën van Somalië
tot en met de Indonesische archipel, is uitgesproken analytisch
en academisch. Naast artikelen over regionale zeeroof en
terrorisme wordt ruim aandacht besteed aan de bestrijding
ervan op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Geen
historische studie, maar wel een uitdieping van de problematiek
waarvoor Murphy’s hierboven genoemde studie als
onderliggende inventarisatie kan dienen.

Marine, mens en maatschappij

Command at Sea : Naval Command and Control since
the Sixteenth Century / Michael A. Palmer (Harvard University
Press, Cambridge, 2005), 377 blz. ill., lit., reg. ISBN 0674016815,
0674024117, 9780674024113.
The Great Admirals : Command at Sea, 1587-1945 / Jack
Sweetman (red.) (Naval Institute Press, Annapolis, 1997),
535 blz., ill., lit., reg. ISBN 087021229X.
Aan de hand van de geschiedenis tackelt Palmer in zijn forse
studie de relatie tussen C2 (command and control) en de zogenaamde
fog of war (de onvoorspelbare invloedsfactoren) om te komen tot
een afweging van leiderschap: wat is succesvoller, een sterk
gecentraliseerde en controlerende leiding of een gedecentraliseerde, delegerende stijl? Op magistrale wijze voert de auteur
de lezer daarbij door de westerse marinegeschiedenis van de
Portugese expansie in de zestiende eeuw tot na de val van de
Muur van Berlijn in 1989, waarbij hij een mix aanbiedt van de
algemene cultuurontwikkelingen, grand strategy, tactiek, admiraalsportretten en zeeslagen. Zijn conclusie is dat door de
onzekerheidsparadox, die laat zien dat de toenemende informatiestromen de commandovoering eerder belemmeren dan
bevorderen, de balans uiteindelijk neigt naar de lossere,
gedecentraliseerde stijl.
Minder uitgesproken en daarom misschien iets genuanceerder
is de bundel admiraalsbiograﬁeën bijeengebracht door Jack
Sweetman, met bijdragen door vooraanstaande maritiem
historici uit verschillende landen. De keuze van de admiraals is
gebaseerd op hun kwaliteiten en/of hun historisch belang.
Tromp, De Ruyter, Nelson, Jellicoe, Yamamoto - negentien
admiraals worden beoordeeld op zeemanschap, besluitvaardigheid, leiderschap en doorzettingsvermogen. Kritiek wordt niet
geschuwd. Sweetman verantwoordt de keuze en invalshoek in

een heldere inleiding en heeft een aantal verbindende essays
ingelast, die de zes perioden waarin de bundel is opgedeeld van
een gedegen raamwerk voorzien.
The Genesis of the Naval Profession / Norbert Elias, René
Moelker, Stephen John Mennell (University College Dublin
Press, Dublin, 2007), 172 blz., ill., lit., reg. ISBN 1904558801,
9781904558804.
De wording van het professionele oﬃcierscorps / Ger
Teitler (Universitaire Pers, Rotterdam, 1974), 309 blz., lit., reg.
ISBN 9023762398.
In zijn studie over het ontstaan van het Britse korps
marineoﬃcieren schetst de beroemde socioloog Norbert Elias
(1896-1990) hoe en waarom de vloten van Engeland, Frankrijk
en Spanje in de zestiende tot en met de achttiende eeuw zo van
karakter verschilden. De lange strijd tussen adellijke militairen
en de in de praktijk geschoolde zeeman om het gezag aan boord
van het schip leidde in Engeland als eerste tot een oplossing in
de vorm van de midshipman, ofwel de in de praktijk opgeleide
adelborst, waarmee de grondslag werd gelegd voor het eerste
professionele korps marineoﬃcieren ter wereld. Elias laat
overtuigend zien hoe de landelijke verschillen in gezagvoering
zijn terug te voeren tot volksaard, sociaal-politiek bestel en
regeringsstijl. Het boek is een plezier om te lezen. Alleen het
eerste van de zeven hoofdstukken verscheen in 1950 in druk, de
rest is door de samenstellers van deze uitgave uit Elias’ nagelaten
aantekeningen bijeengebracht en van een verhelderende
inleiding voorzien.

Ger Teitler was zodoende bij het schrijven van zijn even boeiende
proefschrift over het ontstaan van de oﬃcierskorpsen bij de
Europese krijgsmachten maar ten dele van Elias’ werk op de
hoogte. In het deel over het militair leiderschap ter zee
onderzoekt deze auteur de zeemachten van Engeland, Frankrijk
en de Republiek in het zeiltijdperk. Hoewel de twee schrijvers
grote verschillen vertonen in analyse en bewijsvoering, komen
zij tot opvallend gelijkluidende conclusies. Teitler heeft meer
aandacht voor technische en tactische factoren en behandelt
zoals gezegd de Republiek, waar Elias slechts zijdelings naar
verwijst. Van Teitler’s studie is in 1977 door het meest
vooraanstaande instituut voor militaire sociologie, het University
Seminar on Armed Forces and Society, een Engelse uitgave verzorgd.
Battle at Sea. From Man-of-War to Submarine / John Keegan
(Pimlico, Londen, 2004), 304 blz., lit., reg. ISBN 9781844137374.
At War at Sea. Sailors and Naval Combat in the Twentieth
Century / Ronald H. Spector (Londen, 2001), 477 blz., lit., reg.
ISBN 0713996013.
Na de publicatie van John Keegans The Face of Battle in 1976 nam
het onderzoek naar oorlogservaringen een enorme vlucht.
Desondanks verschenen er relatief weinig boeken die ingingen
op de menselijke ervaring in maritieme oorlogvoering. Keegan
zelf was een van de eersten die het concept toepaste op de
zeeoorlog in The Price of Admirality (1988), in 1993 opnieuw
uitgegeven met als titel Battle at Sea. Het boek 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 van opzet. 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. Het boek trapt af met de
Russisch-Japanse oorlog in 1904 en eindigt in de jaren tachtig
van de vorige eeuw.

The Great Naval Game. Britain and Germany in the Age
of the Empire / Jan Rüger (Cambridge University Press, Studies
in the Social and Cultural History of Modern Warfare, Cambridge/
NewYork/Melbourne/Singapore, 2007), 337 blz, lit., ill, reg. ISBN
9780521875769.
Vanaf ca. 1880 ontstond aan weerszijden van de Noordzee een
groeiend naval theatre van vlootschouwen, tewaterlatingen,
kinderspeelgoed, openlucht spektakels en marine-cinematograﬁe, waar miljoenen op afkwamen. Terwijl de Duitse keizer
de vloot beschouwde als instrument om zijn politiek van
nationale eenwording en zijn maritieme ambities kracht bij te
zetten, was ook in Groot-Brittannië de Royal Navy het boegbeeld
van het Britse eenheidsgevoel en imperialisme. Haarﬁjn
schildert Rüger het spel van vraag (journalistiek, opkomende
massacultuur, vrijetijdsbesteding en toerisme) en aanbod
(propaganda en censuur) waarin dit marinespektakel zich
ontplooide. De beeldvorming rond de twee zeemachten biedt
een prachtig inzicht in de Brits-Duitse verschillen in militarisme,
de overlevingsstrategieën van de marineorganisaties in de
binnenlandse politiek en de escalerende internationale
spanningen, die juist door het succes van dit hele marinecircus
werden gevoed. Eén opzienbarende conclusie is dat ondanks
alle spierballentaal geen van beide partijen op een directe
confrontatie uit was. Maar toen die confrontatie op 4 augustus
1914 toch werkelijkheid werd, bracht dat onmiddellijk een einde
aan alle publiek vertoon: tewaterlatingen, kort daarvoor nog de
meest populaire publieke spektakels, werden voor het publiek
gesloten, vlootschouwen vonden niet meer plaats, ﬁlmen werd
verboden. Het verdere verloop van de oorlog was voor beide
zeemachten teleurstellend. Zeker in het kader van het recente
debat over nationale identiteit is deze leesbare studie een
aanrader.

Nederlandse marinegeschiedenis

Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen /J.C. de
Jonge (Uitgeverij Van Wijnen: Franeker, 1993-1997, facsimile
editie), 5 delen, 4162 blz., ill., reg. ISBN 9051941005.
In de eerste helft van de negentiende eeuw verscheen van de
hand van archivaris J.C. de Jonge het eerste overzichtswerk van
de rijke Nederlandse marinegeschiedenis, dat daarna vele
heruitgaven kende. Dit standaardwerk omvat een gedetailleerde
beschrijving van de Nederlandse vlootoperaties vanaf de
zestiende eeuw tot de inlijving van het Koninkrijk Holland bij
het Franse Keizerrijk in 1810. In de vijf delen worden de faits et
gestes van ’s lands oorlogsvloot en zijn opperbevelhebbers in
chronologische volgorde beschreven. Dit is een marinegeschiedenis in klassieke zin. Voor wie meer wil weten over
bijvoorbeeld zeevarenden of het leven aan boord en in de
havensteden is deze uitgave niet bestemd. Ondanks de
negentiende-eeuwse schrijfstijl blijft dit werk van onschatbare
waarde, omdat veel van het door De Jonge geraadpleegde
bronnenmateriaal tijdens een brand in het Ministerie van
Marine in 1844 onherstelbaar werd beschadigd of vernietigd.
Van de tweede druk verscheen tussen 1993 en 1997 deze heruitgave
in facsimile, waaraan per deel een katern met extra illustraties is
toegevoegd. Aan het oorspronkelijke algemeen zaakregister
gaat bovendien een inleiding vooraf over het belang van dit
monumentale werk, aangevuld met gedeelten die in de tweede
druk waren weggelaten. Het is alleen jammer dat er niet
tegelijkertijd een nieuw register met moderne zoektermen is
samengesteld voor een betere ontsluiting van de meer dan
4.000 pagina’s. Een uitgave op CD is te bestellen via <www.
boekopcd.nl>.

Varend verleden: de Nederlandse oorlogsvloot in de
zeventiende en de achttiende eeuw / J.R. Bruijn (Balans,
Amsterdam, 1998), 304 blz., ill., lit., reg. ISBN 9050184073.
Waar zijn voorgangers de nadruk legden op zeeslagen en
vlootvoogden, laat (toen nog) hoogleraar zeegeschiedenis J.R.
Bruijn een modernere aanpak zien in zijn geschiedenis van de
Nederlandse marine ten tijde van de Republiek (1568-1795). De
eigenaardige organisatie met zijn vijf admiraliteiten kwam in
1597 tot stand en werd voortgezet tot de Bataafse Omwenteling
in 1795. In het midden van de zeventiende eeuw vocht de
Republiek haar belangrijkste zeeoorlogen, voornamelijk tegen
Spanje, Engeland en Frankrijk, om in de achttiende eeuw
ﬁnancieel uitgeput een stap terug te moeten doen.
Achtereenvolgens beschrijft Bruijn de periode van de ‘oude
marine’, die nog sterk afhankelijk was van ingehuurde
koopvaarders, de ‘nieuwe vloot’ vanaf 1652 en de uiteindelijke
neergang tot tweederangs zeemacht vanaf 1713. Voor elke
periode behandelt Bruijn met oog voor detail de operaties, de
marineorganisatie (en haar misstanden), de oﬃcieren en ten
slotte de zeevarenden, waarmee hij een belangrijke sociale
dimensie aan de geschiedenis toevoegt. Geen ander is zo met
deze materie vertrouwd en weet er zo vloeiend en trefzeker over
te schrijven.
De admiraal : de wereld van Michiel Adriaenszoon de
Ruyter / A.Th. van Deursen, J.R. Bruijn en J.E. Korteweg (Van
Wijnen, Franeker, 2007) 184 blz., ill., lit., reg. ISBN 9789051942828
Dit nationale herdenkingsboek, dat ter gelegenheid van het
De Ruyterjaar in 2007 verscheen, is voor een breed lezerspubliek
geschreven. Enkele honderden full colour illustraties met
uitgebreide bijschriften dragen daaraan bij. Toch is het meer
dan een fraai plaatjesboek. Deze publicatie poogt het leven en
de tijd van De Ruyter te verbinden met actuele thema’s zoals de

invloed van het water op de economische ontwikkeling van
Nederland, immigratie en religieuze diversiteit. De hoofdstukken zijn bondig en informatief. Centraal staat evenwel De
Ruyter als persoon. In twee hoofdstukken vertelt Van Deursen
over deze icoon, de enige zeeheld die in de canon van de
vaderlandse geschiedenis is opgenomen. In verleden en heden
is hij als nationaal en historisch modelﬁguur erkend. Bruijn
plaatst de zeeman/admiraal in een bredere historische context.
Hij schetst een levendig beeld van Nederland als maritieme
mogendheid in de zeventiende eeuw. De verschillende scheepvaarttakken in al hun facetten worden belicht en uitgewerkt met
de juiste hoeveelheid feiten. Het illustratiemateriaal is verzorgd
door Korteweg. Lezend en kijkend stapt de lezer door de wereld
van de admiraal.
De kroon op het anker. 175 jaar Koninklijke Marine /
G.J.A. Raven (red.) (De Bataafse Leeuw, Amsterdam, 1988),
200 blz., reg., lit., ill. ISBN 9067072001; 200 blz.
Voor het 175-jarig jubileum van de Koninklijke Marine in 1988
bundelden zes marinehistorici hun krachten en publiceerden De
kroon op het anker, een voor een breed publiek toegankelijk, rijk
geïllustreerd overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen
binnen de zeemacht sinds 1813. Na een gedegen strategische
analyse volgen vijf hoofdstukken over het marinebeleid, de
bouw en uitrusting van de schepen, de professionalisering van
het personeel en de belangrijkste vlootoperaties. De hierbij
gehanteerde cesuren zijn de totstandkoming van de Vestingwet
(1874), het einde van de Eerste (1918) en de Tweede Wereldoorlog

(1945), en de soevereiniteitsoverdracht van Nieuw-Guinea (1962).
Het jubileumjaar 1988 bleek achteraf met de val van de Berlijnse
Muur in 1989 ook een tijdperk af te sluiten, die van de Koude
Oorlog. Wie zich verder wil verdiepen, kan terecht in de
beredeneerde bibliograﬁe. De afwezigheid van een notenapparaat komt de leesbaarheid van het boek ten goede, maar
beperkt het wetenschappelijk gebruik. Daar staat een drietal zeer
nuttige, gedegen bijlagen tegenover, met organogrammen,
topfunctionarissen en het scheepspark, met rudimentaire
informatie over de bouw en diensttijd.
Navalisme nekt onderzeeboot. De invloed van
buitenlandse zeestrategieën op de Nederlandse voor de
defensie van Nederlands-Indië 1912-1942 / Jaap Anten (Aksant
/ Amsterdam University Press, Amsterdam, verwacht januari
2011), circa 650 blz., ill., lit., reg. ISBN 9789052603780.
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw was de
verdediging van Nederlands-Indië een van de hoofdtaken van de
Koninklijke Marine. Met publicaties van Teitler, Jungslager,
Bosscher en Bussemaker leek het defensievraagstuk van de
voornaamste Nederlandse kolonie tijdens het interbellum
afdoende onderzocht. Anten heeft in zijn zwaarlijvige dissertatie
echter een nieuwe invalshoek gekozen. Doorgaans worden de
maritieme strategieën slechts beschreven in termen van hun
doelstellingen. Anten toetst de drie opeenvolgende maritieme
strategieën voor Nederlands-Indië in de periode 1912-1942 juist
op hun uitvoerbaarheid, ook in techn(olog)ische zin.

De eerste was een zogeheten risicostrategie. Aanhangers van de
risicostrategie, die gebaseerd was op het navalisme voortvloeiend
uit Mahan’s klassieker The Inﬂuence of Seapower upon History,
pretendeerden dat een artillerievloot een sterkere vloot kon
doen afzien van een aanval. Halverwege het interbellum ging
Nederland daarentegen over op een strategie gebaseerd op het
onderzeebootwapen. In deze periode ontwikkelde de
Nederlandse marine een tactiek nog geavanceerder dan de latere
Rudeltaktik van de Duitse U-boten. Onder buitenlandse zeestrategen echter groeide de aanhang van de risicostrategie
gestaag en Nederland, dat gelijke tred hield met Duitsland, ging
daar uiteindelijk weer in mee. Het boek sluit aan bij de
toenmalige en hedendaagse buitenlandse discussies en vergelijkt
voor het eerst de Amerikaanse, Duitse en Nederlandse risicostrategieën met elkaar. Volgens Anten was het verlaten van de
onderzeebootstrategie ten gunste van de artillerievloot
rampzalig voor de verdediging van Nederlands-Indië. Zo nekte
het navalisme de onderzeeboot.
De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog /
Ph.M. Bosscher (3 delen, Wever en Van Wijnen, Franeker, 19841990), 1800 blz., lit., ill., reg. ISBN deel 1 9061353718 (Wever),
deel 2 9061353726 (Wever), deel 3 905194022X (Van Wijnen).
In 1946 besloot de minister van Marine tot de oprichting van een
historische sectie bij de Marinestaf, die als opdracht kreeg de
verrichtingen van de Koninklijke Marine in de Tweede
Wereldoorlog vast te leggen. Bijna vijftig jaar later was de
oﬃciële geschiedschrijving van de marine een feit. Het Koninkrijk
der Nederland in de Tweede Wereldoorlog van L. de Jong vormde voor
Bosscher het kader waarbinnen hij de geschiedenis van de
Koninklijke Marine plaatste. Zijn relaas is grotendeels gebaseerd
op gedrukte bronnen en op materiaal dat momenteel bij het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie berust. Hij start zijn
drieluik met een beschrijving van de marine in het interbellum,
ingepast in de toenmalige politieke en internationale kaders.
Vervolgens komen de mobilisatie, de Meidagen 1940 en het
optreden van de Nederlandse marine in de Europese wateren en
de Atlantische Oceaan in de jaren 1940-1941 aan de orde. Zijn
aandacht gaat vooral uit naar het operationele optreden en de
politiek-strategische en materiële aspecten. Het tweede deel is
volledig gewijd aan de gebeurtenissen in Nederlands-Indië tot en
met de evacuatie in 1942, met daarin de opkomst van Japan en de
Slag in de Javazee, maar ook de ontwikkeling van de Indische
marine-organisatie en de voor- en nadelen van de geallieerde

commandovoering. Het derde deel volgt de gebeurtenissen na
1942. In geallieerd verband en met beperkte middelen nam de
vloot deel aan vlootoperaties in Europa, op de Atlantische
Oceaan, in Azië en in de West. Ook de naoorlogse toekomstplannen ontbreken niet. Voor militair-historisch geïnteresseerden
is dit standaardwerk een must.
Kroniek der zeemacht: gedenkwaardige gebeurtenissen
uit vijf eeuwen Nederlandse marinegeschiedenis / Marc A.
van Alphen en Anita M.C. van Dissel (red.) (De Bataafsche Leeuw,
Amsterdam, 2009), 494 blz., ill., lit., reg. ISBN 9789067076401.
De Nederlandse zeemacht kent een rijk verleden. Ondanks een
grote diversiteit aan publicaties over dit onderwerp, bestond er
tot 2003 geen modern overzichtswerk van gedenkwaardige
marinegebeurtenissen. In navolging van de in 1992 verschenen
Britse kroniek The Royal Navy Day by Day, initieerde de leiding van
de Koninklijke Marine de uitgave van een vergelijkbaar boek over
de Nederlandse zeestrijdkrachten. In tegenstelling tot het Britse
voorbeeld kent deze verzorgde uitgave meer de vorm van een
encyclopedisch naslagwerk. Deze kroniek is hierdoor veel meer
dan een droge opsomming van feiten en zo toegankelijker voor
een breed publiek. Per kalenderdatum zijn een of meer onderwerpen uit verschillende jaren belicht. Elke gememoreerde
gebeurtenis staat op zichzelf. Expedities, schepen, zeeslagen,
vlootvoogden, vredesoperaties, oprichtingsdata, enz., passeren
de revue. Het resultaat is een solide naslagwerk, waarin de
hoogte- en dieptepunten van meer dan vijf eeuwen Nederlandse
marinegeschiedenis aan bod komen.
Operaties in de Oost. De Koninklijke Marine in de
Indische archipel (1945-1951) / R.E. van Holst Pellkaan en
I.C. de Regt (De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 2003),368 blz.,
ill., lit., reg. ISBN 9067075663.
In Operaties in de Oost beschrijven de twee oud-marineoﬃcieren
Van Holst Pellekaan en De Regt de operaties van de vloot en de
Marine Luchtvaartdienst (MLD) in Nederlands-Indië na de
Tweede Wereldoorlog. De marineleiding zag het optreden van
de Koninklijke Marine in de Oost niet langer als de primaire
taak. In Den Haag had men vooral oog voor de bouw van grote
schepen die in bondgenootschappelijk verband zouden kunnen
opereren. In Indië bestond juist behoefte aan kleinere schepen
om in de Archipel te patrouilleren en de smokkel van wapens
tegen te gaan. De spanningen tussen de commandant Zeemacht
in Batavia, vice-admiraal A.S. Pinke, en de marineleiding in Den

Haag groeiden. Veel aandacht wordt besteed aan het door Pinke
gevoerde beleid en het krachtenveld waarbinnen hij moest
opereren. Toch ligt het hoofdaccent op het operationele
optreden in het kader van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, tot en met de uiteindelijke samenwerking met de
Indonesische strijdkrachten na de soevereiniteitsoverdracht van
1949. Daarnaast bieden de auteurs uitvoerige beschrijvingen
van schepen, havens en vliegkampen. Met Operaties in de Oost is
een onbekend stuk van de koloniale marinegeschiedenis
leesbaar vastgelegd. De veelheid aan geograﬁsche aanduidingen
vereist van de hedendaagse lezer wel enig doorzettingsvermogen.
In de West. De Nederlandse krijgsmacht in het Caribisch
gebied / Anita M.C. van Dissel en Petra M.H. Groen (Van Wijnen,
Franeker, verwacht november 2010), ca. 160 blz., ill., lit., reg.
ISBN 9789051943863.
Deze rijk geïllustreerde, toegankelijke publicatie beschrijft voor
het eerst het verdedigingsvraagstuk van de Beneden- en
Bovenwindse Eilanden vanaf de verovering van Curaçao in 1634
door de West-Indische Compagnie tot heden. Tot de negentiende
eeuw bleek kaapvaart in combinatie met een bescheiden
garnizoen, gelegerd in fortiﬁcaties, een probaat middel tegen
aanvallen door Europese concurrenten. Na de val van Napoleon
in 1815 werd de Nederlandse staat verantwoordelijk voor de

externe verdediging en de handhaving van de interne orde.
Ondanks haar strategische ligging en de aanwezigheid van de
olieraﬃnaderijen vanaf de jaren 1920 is de kolonie altijd
stiefmoederlijk bedeeld. Extra militaire inspanningen deed het
moederland louter bij acute dreiging, zoals omstreeks 1900 toen
Venezuela Nederlands positie als koloniale mogendheid in het
geding bracht, of gedurende de Tweede Wereldoorlog, in de
hoogtijjaren van de Koude Oorlog en tijdens de opstand van
1969. Sinds de overval van Urbina in 1929 speelt de Koninklijke
Marine met de mariniers en het stationsschip de hoofdrol bij de
defensie van de Nederlandse Antillen en Aruba, al dan niet in
samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke
Marechaussee en sinds 2009 ook weer de Koninklijke Landmacht.
Opvallend is de militaire en civiele samenwerking met locale
schutterijen, militie, politie- en paramilitaire vrijwilligerskorpsen.
Het laatste decennium treedt de Kustwacht voor de Nederlandse
Antillen en Aruba steeds meer op de voorgrond. De prioriteiten
zijn verschoven naar de bestrijding van de internationale
drugshandel, rechtshandhaving en het verlenen van militaire
bijstand en noodhulp, met de Verenigde Staten als belangrijkste
counterpart in de regio.

In tekening gebracht. De achttiende-eeuwse scheepsbouwers en hun ontwerpmethoden / A.J. Hoving en
A.A. Lemmers (De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 2001), 316
blz., ill., lit., reg. ISBN 9067075418.
Deugdelijke schepen. Marinescheepsbouw 1945-1995 /
S.G. Nooteboom (Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 2001), 219
blz., ill., lit., reg. ISBN 9028826378.
De introductie van het scheepstekenen vanaf ca. 1725 betekende
een breuk met de ambachtelijke praktijken van de voorgaande
eeuwen en het begin van een moderne, technologische
bedrijfsvoering. Deze cruciale stap ging gepaard met een rel van
nationale proporties, uitgeleefd in heftige polemieken. Oorzaak
hiervan was de aanstelling van drie Britse scheepsbouwmeesters
bij de Amsterdamse Admiraliteit, terwijl de Hollandse scheepsbouw voor achterlijk werd uitgemaakt – ten onrechte, zo wordt
in deze studie door middel van een analyse van de tekentechnieken voor het eerst aangetoond. Naar aanleiding van deze
‘scheepsbouwcontroverse’ biedt deze studie gedetailleerd
inzicht in de scheepsbouw van het houten zeiltijdperk van 1700
tot 1850 in heel noordwest Europa.
Voor de geïnteresseerde in moderner materieel is Nooteboom’s
overzicht van de Nederlandse marinescheepsbouw van 1945 tot
1995 een aanrader. Behalve technisch zeer goed onderlegd is de
auteur ook thuis in de militaire, politieke, industriële en

ﬁnanciële kanten van het materieelbeleid van de Koninklijke
Marine. Chronologisch passeren de grote bouwprogramma’s
van na de Tweede Wereldoorlog de revue, van de eerste jagers tot
de M-fregatten en van de drie-cylinders tot de Walrus onderzeebootklasse. Onderweg nemen we kennis van het wikken en
wegen van de admiraliteitsraad en kabinetten, de ontwikkeling
van SEWACO en gasturbines, de ﬁnanciële debacles en de op- en
neergang van hele scheepsbouwindustrieën. Net als de
hierboven genoemde uitgave heeft dit boek talrijke en
uitgebreide bijlagen.
Klaar voor onder water: honderd jaar Nederlandse onderzeeboten / Robin Snouck Hurgronje e.a. (Aprilis, Zaltbommel,
2006), 165 blz., ill., lit. ISBN 9059941624, 9789059941625.
De Nederlandse zeemacht was dan wel niet de eerste met een
vloot onderzeeboten, maar vanaf de beginjaren twintig van de
vorige eeuw was zij voorzien van het modernste materieel, dat al
snel geheel in eigen beheer werd ontwikkeld. De Nederlandse
onderzeeboten, waarvan een deel bedoeld was voor de
verdediging van de omvangrijke Oost-Indische archipel, liepen
vaak voorop in de technische ontwikkelingen, bijvoorbeeld met
airconditioning, bellenvrije torpedolancering, elektrisch gelaste
rompen en de snorkel. Na de oorlog vormden eerst de driecylinder onderzeeboot en daarna de Walrusklasse de meest
geavanceerde conventionele duikboten ter wereld. Het eerste
hoofdstuk van dit boek schetst in vogelvlucht de geschiedenis
van de Onderzeedienst tot het einde van de Tweede Wereldoorlog.
In de volgende hoofdstukken vertellen oud-commandanten over
de inzet van het onderzeebootwapen in de Koude Oorlog en de
ontwikkeling van de Walrusklasse. Honderd jaar Onderzeedienst
in een notendop.
De mariniers: een wereldkorps / DVD-box: Karel van den
Berg, Wesley Vermeere, Alan Lemmers en Marcel Westhoﬀ
(Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag;
Tijdsbeeld Media, Hilversum, 2009), 3 dvd-video’s (ca. 7 uur),
kleur, Nederlands gesproken. Dvd 1: 1665-1949; Dvd 2: 19491989; Dvd 3: 1989-2009; + 4 uur specials + actielijst.
Duvelstoejager, vechtjas, sterke arm van het koloniale gezag,
maar ook bevrijder, beschermer, hulpverlener – een breed en
gevarieerd scala aan gedaantes heeft de marinier gekend en hij
heeft een lange ontwikkeling doorgemaakt. Eerst huurling, toen
zeemilicien, oorlogsvrijwilliger, dienstplichtige en tenslotte weer
uitsluitend beroepsmilitair. Altijd van alle markten thuis, voor de

zwaarste klussen onder de meest uiteenlopende omstandigheden,
veelzijdig en wereldwijd inzetbaar. Opgericht in 1665, dient het
Korps Mariniers al bijna drie-en-een-halve eeuw de Nederlandse
samenleving. Zo’n lange geschiedenis laat sporen na, sporen
waarmee het verleden kan worden gereconstrueerd en naverteld.
Gebruikmakend van materiaal uit binnen- en buitenlandse
musea, maar vooral van het rijke beeld- en ﬁlmarchief van het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag, en met
getuigenissen van mariniers en deskundige historische uitleg
brengen de drie dvd’s in deze box de geschiedenis van de
Nederlandse mariniers vanuit zoveel mogelijk invalshoeken in
beeld. In drie hoofdﬁlms wordt de geschiedenis van het korps
van 1665 tot 2009 verteld. Daarnaast bevatten de dvd’s nog
ca. 4 uur aan specials: promotieﬁlms, instructieﬁlms, oude
reportages, interviews en minidocumentaires. Ten slotte is er een
tijdsbalk met korte beschrijvingen van nagenoeg alle acties
waarbij Nederlandse mariniers betrokken zijn geweest.

Colofon
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den
Haag is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op
het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het
instituut publiceert wetenschappelijke studies, verzorgt
onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten
en maakt zijn verworven kennis en audiovisueel bezit
toegankelijk voor een breed publiek.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Alexanderkazerne
Van Alkemadelaan 357
Postbus 90701
2509 LS Den Haag
www.nimh.nl
Het NIMH heeft dankbaar gebruik gemaakt van (titel)suggesties
die door een aantal personen is gedaan. Onze dank gaat uit
naar: cdr b.d. drs. G.M.W. Acda, J. Anten, ktz. P.F. de Boer, prof.
dr. J. Hoﬀenaar, dr. B. Schoenmaker en ktz b.d. W.M.C. van
Straten.
Teksten
Drs. M.A. van Alphen, dr. A.M.C. van Dissel, dr. A.A. Lemmers,
drs. A.J. van der Peet, dr. G.A. Rommelse en dr. A.P. van Vliet.
Beeldbewerking
O. Groot, L.C. Kaulartz en H.H. Kragt.
Eindredactie
Dr. A.A. Lemmers
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