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praktijk en 

geschiedenis

.           

De laatst genoemde van de drie, de militaire geschiedenis of krijgsgeschiedenis, 
is hierbij in eerste instantie opgevat als de geschiedenis van de oorlogvoe-
ring. Oorlogvoering is daarbij te beschouwen als een poging van menselijke 
samenlevingen van een zekere schaalgrootte om elkaar hun wil op te leggen 
door gebruik van collectief geweld. Dit geweld is gewoonlijk georganiseerd en 
tendeert naar een gebruik van uiterste middelen.¹ Het woord ‘georganiseerd’ 
slaat daarmee niet alleen op een interne structurering van het krijgsbedrijf. Het 
militaire apparaat en het voeren van oorlog vertonen namelijk niet alleen hun 
eigen ordening, maar hebben op hun beurt weer een plaats binnen het grotere 
verband van het politieke bestel van een staat of van het semi-politieke bestel 
van een non-statelijke organisatie. De belligerenten bedienen zich daarbij van de 
meest dodelijke apparatuur hun door de technologie verschaft en van de meest 
verfijnde methoden aan militaire theorie ontleend. Dit in tegenstelling tot een 
treffen tussen kleinschaliger groeperingen van meer incidentele samenstelling
zoals jeugdbenden, die van stokken en fietskettingen voorzien, als ordeloze 
groepen op elkaar botsen en eveneens in tegenstelling tot een confrontatie van 
demonstranten en oproerpolitie met straatstenen en wapenstok. Anders dan 
bij het ongeremde optreden van een agressieve, dronken cafébezoeker, dat is 
ingegeven door de emoties opgeweld in diens benevelde brein, of in afwijking 
van het uitzinnig gedrag van een menigte, opgezweept door collectieve hysterie 
of door gevoelens van haat, kunnen de belligerenten zich echter, afhankelijk van 
hun achtergrond en cultuur, ook laten leiden door overwegingen van rationele
of morele aard. Het niveau van het geweld wordt dan mede bepaald door een 
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afweging van kosten en baten en door respect voor codes van intermenselijk
verkeer. Vaak speelt hierbij de gedachte mee dat de opgaande spiraal van het 
geweld ook nadelen heeft voor de eigen partij. Hierom heeft de dumdumkogel 
zo weinig ingang gevonden en zijn de -wapens uit het militaire arsenaal 
nauwelijks gebruikt.

Als aanduidingen voor de ontwikkeling van het oorlogsgeweld door de tijden 
heen, vertonen de beide uitdrukkingen ‘militaire geschiedenis’ of ‘krijgsgeschiede-
nis’ hun bezwaren. Het woord ‘militair’ roept associatief het woord ‘burger’ op 
als zijn tegenstelling en verwijst derhalve naar een maatschappij waarin krijger 
en niet-krijger hun eigen plaats en functie hebben. Een dergelijke maatschappij
stamt echter, waar het bijvoorbeeld Europa betreft, eerst uit de  eeuw. Echter  
de adel, oorspronkelijk als ‘zwaardadel’ in de Middeleeuwen, en het Romeinse 
krijgsvolk, na de legerhervormingen van Marius in de  eeuw v.Chr., vormden 
wel een aparte maatschappelijke kaste. Ons beeld van een militair, ontleend aan 
het -eeuwse Europa, past echter weinig bij vele van de vroegere krijgers en 
nog minder bij de guerrillero’s, vrijheidsstrijders, opstandelingen, terroristen of 
bij de ongeregelde strijders die wij ook kennen in de huidige tijd. De uitdruk-
king ‘krijgsgeschiedenis’ vertoont deze sociale beperking niet maar wordt al 
gauw opgevat als de geschiedenis van de oorlogvoering te land. Het wordt dan 
beperkter gezien dan als geschiedenis van het krijgsbedrijf, een geschiedenis die 
alle bemoeienissen terzake van de voorbereiding en het voeren van oorlog en allen 
die zich daarmee bezighouden of daarbij zijn betrokken betreft, zonder beperkt 
te blijven tot het gebeuren te land. Maar ook in de brede zin van de geschiedenis 
van het krijgsbedrijf geraken afgeleide militaire taken als bijstand of ceremonieel 
gauw uit het zicht. De ontwikkeling van dergelijke taken is nu weer gemakkelijker 
onder het hoofd militaire geschiedenis te vinden. De beide uitdrukkingen, die 
gangbaar zijn, ‘krijgsgeschiedenis’ en ‘militaire geschiedenis’, dekken dus op het 
eerste gezicht slechts een deel, en daarbij deels een verschillend deel, van het 
spectrum waar het om gaat. Met dit spectrum in zijn volle breedte voor ogen 
worden zij hier echter afwisselend gebruikt en slaan daarbij dus op de oprichting, 
uitrusting en aanwending van strijdkrachten en op wat daarmee samenhangt. In 
tegenstelling tot het langzaam verouderende spraakgebruik waarbij het woord 
‘militair’ voor het leger was gereserveerd en krijgsgeschiedenis voor de oorlog 
te land, hebben zij hier zonder onderscheid betrekking op de verschillende 
delen van een krijgsmacht. Door de samenstelling van de uitdrukking ‘mili-
taire geschiedenis’ uit een adjectief en een substantief, heeft deze uitdrukking 
daarbij het taalkundige voordeel boven krijgsgeschiedenis dat de beide andere 
hoekpunten van de driehoek analoog zijn te benoemen als militaire theorie en 
militaire praktijk. Zeker zou de aanduiding krijgskunde voor het theoretische 
hoekpunt ook mogelijk zijn, maar de term krijgspraktijk doet daarbij toch wel 
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erg gekunsteld aan. In andere bewoordingen is militaire geschiedenis hier ook 
op te vatten als de geschiedenis van de militaire praktijk. 

Deze praktijk vormt het tweede hoekpunt van de driehoek, dat om typering 
vraagt. Afgezien van het latente geweldpotentieel van het politieapparaat bestemd 
voor binnenlandse ordehandhaving, is het georganiseerde geweld, dat voor 
buitenlands gebruik is bestemd, in vredestijd in potentie aanwezig in de vorm van 
parate of mobilisabele strijdkrachten. Het komt echter daadwerkelijk in actie in 
oorlogstijd om zich alleen als feitelijk geweld te ontladen in het gevecht. Het ge-
vecht is gericht op uitschakelijking van de tegenstander. Deze uitschakeling heeft 
in de loop van de tijd een meer afstandelijk en daardoor meer abstract karakter 
gekregen. Dit gebeurde onder invloed van de ontwikkeling van de technologie, 
die de apparatuur voor de beoogde neutralisatie verschaft. Zo is bijvoorbeeld 
voor de huidige gevechtsvlieger de tegenstander in het luchtgevecht een stip 
op het radarscherm die er normaal niet behoorde te zijn. Deze stip dient verwij-
derd door een druk op de afvuurknop. Deze druk dient op het juiste moment te 
geschieden. Dit juiste moment wordt bepaald door een bepaalde configuratie op 
het scherm. Om deze configuratie te verkrijgen kunnen wijzigingen van de koers 
van het eigen vliegtuig zijn vereist, die aan de veranderingen van plaats van de 
stip op het scherm moeten worden aangepast. Tegelijk dient rekening te worden 
gehouden met de kans dat het eigen vliegtuig als stip op het radarscherm van 
een vijand kan verschijnen en daarmee ook doelwit kan worden. Het gevecht is 
hier dus in hoge mate georganiseerd volgens voorwaarden die door de techniek 
worden bepaald. Dit geldt in de huidige tijd evenzeer voor de strijd ter zee, 
maar soms in wat mindere mate voor die te land. Hier lijkt het gevecht met 
de ontwikkeling van de technologie eerder chaotischer dan ordelijker te zijn 
geworden. De onduidelijkheden en onzekerheden bij de oorlogvoering vormen 
de moeilijkste opgave in de militaire praktijk waarbij het al een probleem om te 
weten wat er gaande is.

De nadering van een Germaanse sibbe in zwijnskopformatie² of van een 
Romeins legioen in manipels, quincunx, dat wil zeggen op de wijze van een 
dobbelsteen, geordend,³ of de ontplooiing van een colonne in linie ten tijde van 
Frederik de Grote en Napoleon leverden alle een duidelijk beeld op, zolang het 
zicht van toeschouwer of participant niet door stof of rook werd belemmerd. 
Doordat de troepen tengevolge van de toegenomen vuurkracht sinds de  eeuw 
gespreid en verborgen moesten worden, zijn de gevechten er echter anders uit 
gaan zien. Dit is duidelijk te maken aan de hand van enige gefingeerde voorbeel-
den waarbij het gebeuren vanuit verschillende gezichtshoeken wordt bezien. Deze 
voorbeelden vormen daarmee tevens een illustratie van de militaire praktijk, die 
daarmee wellicht beter valt te typeren dan door middel van definities.

Zo kan men zich een televisiekijker voorstellen, die, in zijn huiskamer met enige 
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versnapering onder handbereik en op zijn gemak onderuit in zijn stoel gezeten, 
een gevechtsreportage bekijkt. Het terrein dat hij ziet lijkt geheel verlaten. 
Plotseling springt een figuur op, er knallen schoten, de figuur op het scherm 
rent een paar passen vooruit en verdwijnt even plotseling weer in het niet. Het 
is onduidelijk of hij gewond is of gesneuveld of alleen dekking heeft gezocht. De 
toeschouwer wordt niet gewaar wat hij nu doet of met zijn kortstondige actie 
voornemens was te doen. Hier en daar ziet hij een explosie. Nieuwe figuren 
doemen op. Zij rennen echter in een andere richting dan de eerste en verdwijnen 
om de hoek van een huis. Dan een lawaai als van sneltreinen die voorbij razen, 
gevolgd door een serie explosies. Het lijkt alsof er een wolkendek opstijgt uit de 
grond. Was dit nu uitwerkingsvuur van granaten of een aanval met raketten? De 
kijker meende iets van staartpluimen te hebben gezien. Als het raketten waren, 
waar kwamen deze dan vandaan? Werden ze gelanceerd vanaf de grond of uit de 
lucht? Hij was zo gefascineerd door het wolkenveld op de grond dat hij verzuimd 
heeft te letten op het wolkenveld aan de hemel. Hij weet niet of er wellicht straal-
vliegtuigen uit te voorschijn zijn gekomen of erin zijn verdwenen.

Voor een infanterist, die zijn vuurdoop ondergaat, is de zaak nog minder 
overzichtelijk en zeker minder comfortabel. Terwijl hij behoedzaam voortkruipt 
in de tijgersluipgang, die hem destijds als rekruut is geleerd, hoort hij boven 
zich het venijnig ploppende geluid van de kogels van handvuurwapens, die 
hem dichtbij passeren. Hij herinnert zich dit geluid van het kuilcorvee op de 
schietbaan. Hij bevond zich daarbij immers vlak onder de schijven, terwijl de 
kogels over hem heen vlogen. Nu wekt het bij hem het onaangename idee dat 
er gericht op hem wordt geschoten. Wellicht heeft een scherpschutter het op 
hem gemunt. Het vuur lijkt hem veel heviger toe dan in werkelijkheid het geval 
is. Hoewel het nog maar kort geleden is geopend nadat hij was uitgestegen, 
heeft hij het gevoel al uren onder vuur te hebben gelegen. Hij is eenzaam en 
gedesoriënteerd. In tegenstelling tot de Griekse falanx, waarin elke man school 
achter het schild van zijn buurman, kan hij geen nevenman ontdekken. Op het 
slagveld is niemand te zien. Hij weet niet waarvandaan hij wordt beschoten en 
ziet niets om op te kunnen schieten. Er hangt alleen rook en een geur, die hij 
niet goed kan thuisbrengen. Overal is lawaai. De oriëntatiepunten in het terrein 
waarop hij moest letten om zijn richting te bewaren zijn telkens aan zijn waarne-
ming onttrokken door de rook van ontploffende granaten. Daarbij durft hij zijn 
hoofd nauwelijks wat meer op te richten om te kijken, uit vrees door kogels of 
scherven te worden geraakt. 

Op het slagveld leren soldaten echter snel, althans wanneer zij het overleven. 
Eerder dan bij de opleiding herkennen zij een bosrand of plooi in het terrein 
vanwaar vuur kan worden verwacht. Ook al is geen mondingsvlam waargenomen 
kan toch uit het trefferbeeld van de projectielen de vuurrichting en zelfs de locatie 
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van een vijandelijke vuuropstelling worden bepaald. Het beeld en geluid van de 
inslag van de granaten of raketten zegt iets over het gebruikte kaliber, zodat de 
veilige afstand kan worden ingeschat. Zijn geoefend oor leert de luide maar loze 
klap van de aanvalshandgranaat te onderscheiden van een granaat van artillerie 
of mortieren, zodat hij een aanvalsgolf nog net op tijd onderkent om deze onder 
vuur te kunnen nemen. Uit de trilling van de grond maakt hij op of een tank 
of een infanteriegevechtsvoertuig zijn schuttersput nadert. Zijn neus leert de 
scherpe lucht van cordiet, de zoetige stank van lijken en de andere geuren op 
het slagveld te onderscheiden. Behalve de afstemming van zijn zintuigen op de 
benodigde informatie leert hij zijn zenuwen de baas te worden, het hoofd koel 
te houden in de opwinding van het gevecht en te wennen aan de gedachte in 
levensgevaar te verkeren.

Duidelijker dan voor de man in de vuurlijn lijken de zaken op het stafkwartier 
van de divisie. Hier worden de gevechten niet geleverd maar georganiseerd. 
De - voegt, als inlichtingenofficier, de schaarse brokstukken informatie, die 
hem door verkennings- en gevechtseenheden zijn verschaft, bijeen. Zij zijn de 
stukken van een puzzel, die hij legt op de ondergrond van zijn tactische weer- en 
terreinstudies. Hij probeert zijn voorstellingen over het vijandelijke optreden aan 
te vullen met zijn kennis over de organisatie en doctrines van de tegenstander. 
Op de kaart brengt hij zijn voorlopige voorstelling in beeld. Bij dit beeld staan 
ook vraagtekens waar het de samenstelling of locaties van vijandelijke eenheden 
betreft. Hij zendt verzoeken en opdrachten uit om nadere informatie op deze 
punten. De - heeft, als stafofficier van operaties, de huidige opstelling van de 
eigen troepen zorgvuldig in kaart gebracht. De gestandaardiseerde tekens en de 
nummeraanduidingen van de onderdelen staan erbij. Hij bestudeert de opdracht 
aan de divisie. Hij consulteert de - over de vijand en schuift in gedachten met 
zijn eenheden in het toegewezen vak. Vervolgens informeert hij bij de naast 
hogere eenheid over de mogelijkheden om extra vuursteun te verkrijgen en 
over de aanvraag van luchtsteun. Na overleg met de artillerie-liaisonofficier zet 
hij de nieuwe posities van zijn eenheden op de kaart in onderbroken lijnen ter 
onderscheiding van hun huidige locaties. Marsroutes en eventuele aanvalsrich-
tingen of verdedigingslijnen zijn tevens aangegeven. De chef-staf roept in het 
bijzijn van de commandant de hoofden van de stafsecties bijeen. De - krijgt 
eerst het woord en schetst een beeld van de vijand, van diens samenstelling, 
sterkte, locatie en van het mogelijke optreden dat hij van deze verwacht. Hij 
verschaft tevens de benodigde informatie over weer en terrein. De - gaat in 
op de opdracht en op de mogelijkheden van de eigen divisie, mede gelet op wat 
de - heeft verteld. Vanuit deze beide punten, opdracht en mogelijkheden, 
beargumenteert hij een plan. - en - geven de laatste informaties over het 
personele bestand en de materiële voorzieningen. De bespreking mondt uit in 
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een advies van de chef-staf aan de commandant. Daarop neemt deze uiteindelijk 
de beslissing wat er zal worden gedaan. Vervolgens worden de desbetreffende 
bevelen aan de diverse onderdelen opgesteld en verzonden om hen hun nieuwe 
posities in te doen nemen.

Hoe rationeel deze beslissing ook is voorbereid, het beeld van de vijand berustte 
op interpretatie en zou ook een vergissing kunnen blijken. De gegeven opdracht 
zou een onmogelijke kunnen betekenen. De eigen mogelijkheden, mede afgeleid 
uit het beeld van de vijand en afgestemd op de opdracht, waren gebonden aan 
risico’s. Door gebrekkige verbindingen met de naast hogere eenheid kon het 
verzoek om luchtsteun wel eens niet doorkomen of niet worden gehonoreerd 
doordat ten gevolge van onverwacht slecht weer de vliegtuigen aan de grond 
moesten worden gehouden. Door beschadiging van de radar- en computer-
apparatuur bij de artillerie als gevolg van beschieting, zouden de concentraties, 
zoals aangegeven op de ‘ballenkaart’ van de liaisonofficier van de artillerie en 
besproken met de -, weleens op de verkeerde plaatsen terecht kunnen komen. 
Door vijandelijke interdictie door middel van vliegtuigen of artillerie of gewoon 
door te verdwalen zouden eenheden hun bestemming wel eens niet kunnen 
bereiken, door onduidelijke oorzaken reserves wel eens niet op het juiste tijdstip 
kunnen opdagen.

Het is mogelijk nog meer invalshoeken te kiezen dan die van de toeschouwer, de 
participant of de organisator met betrekking tot het gevecht. Zo valt bijvoorbeeld 
te denken aan de burgers, die het geweld alleen ondergaan zonder aan de beslis-
sing ertoe of aan de organisatie of de uitvoering ervan te hebben deelgenomen. 
Ook de beleving door de participant verschilt naar het krijgsmachtdeel en soort 
onderdeel waartoe hij behoort. 

De oorlog ziet er anders uit vanuit de cockpit van een straaljager, door de 
periscoop van een onderzeeër of door de ogen van de infanterist uit het voorbeeld. 
Toch lijken de gegeven voorbeelden ruimschoots toereikend om duidelijk te 
maken waar het hier om gaat. Het georganiseerde geweld dat zich actualiseert 
in de oorlogvoering is een zaak van risico. Dit is op zijn best een gecalculeerd 
risico zoals uit het voorbeeld van de stafvergadering op het hoofdkwartier van 
de divisie bleek. Naarmate het geweld echter dichter nadert tot zijn ontlading
in het gevecht lijken de onzekere factoren soms alleen nog maar toe te nemen al 
geldt dat niet voor een ieder en in alle gevallen evenzeer. Hoe abstract de taak en 
de omgeving van de gevechtsvlieger ook mochten zijn, zij waren toch duidelijker 
dan die voor de infanterist. Dit was mede te danken aan het ‘Battle Management’ 
waardoor het optreden van de piloot geleid werd in een omgeving waarin hij op 
elektronische wijze was georiënteerd. De problemen voor het huidige luchtge-
vecht liggen dan ook eerder bij dit Battle Management dan bij de bemanning
van de vliegtuigen zelf. Offensief dienen immers de toenemende technologie en 
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organisatiekunde direct tot neutralisatie van de tegenstander door destructie en 
indirect tot zijn uitschakeling door verstoring van zijn planning en verbindingen. 
Defensief dienen technologie en organisatie evenwel tot de beveiliging van het 
eigen beslissings- en uitvoeringsproces om zelf niet te worden geneutraliseerd. Zo 
is oorlogvoering een antagonistisch gebeuren dat in haar voorbereiding elementen 
van het schaken en in haar uitvoering elementen van de bokssport bevat. Gezien 
de genoemde onzekerheden zou de militaire praktijk in hoge mate gediend zijn 
met een deugdelijke militaire theorie. Juist gezien die onzekerheden echter lijkt 
het ontwerpen van een dergelijke theorie een hachelijke onderneming. Immers 
alleen al de technologie, zo essentieel voor het begrip van de krijgsgeschiedenis, 
maakt door zijn snelle ontwikkeling de toekomst moeilijk voorspelbaar en daarom 
de anticipatie daarop zo onzeker. 

Met deze vraag naar een militaire theorie vanuit de problemen van de praktijk 
komt tevens de vraag naar een typering van de militaire theorie als het derde 
hoekpunt van de driehoek naar voren. Een probleem bij militaire theorievorming 
is de afbakening van het gebied van de theorie ten opzichte van dat van de prak-
tijk. Militaire praktijk is het actuele handelingsgebied met betrekking tot zowel 
de voorbereiding als het voeren van oorlog alsmede tot die militaire taken die 
geen betrekking hebben op de oorlogvoering zoals bijstand en ceremonieel. Waar 
het de oorlogvoering betreft gaat het zowel om zaken als opleiding, onderhoud
van het materieel, logistiek, oefeningen enzovoorts, als ook om het voeren van 
campagnes en het leveren van gevechten. Wanneer het actuele gebeuren weer 
tot het verleden is gaan behoren kan de beschrijving of weergave ervan tot de 
militaire geschiedenis gaan behoren. Dit is afhankelijk van de betekenis die aan de 
gebeurtenissen wordt gehecht. In die geschiedschrijving viel vroeger het zwaar-
tepunt vaak meer op de ontlading van het geweld in campagne of gevecht, maar 
lijkt de aandacht toe te nemen voor al die maatregelen, die het oorlogsgebeuren 
zelf preconditioneren en die veruit de meeste tijd van de praktijk in beslag plegen 
te nemen. Het ijkpunt voor die praktijk is echter gelegen in de oorlogsgebeurtenis-
sen zelf. Wanneer deze schaars voorhanden of te specifiek van aard zijn, wordt 
teruggegrepen op de ervaring uit het verleden zoals deze is neergeslagen in de 
geschiedschrijving ofwel in de krijgsgeschiedenis. In reflectie en analyse met 
betrekking tot recente gebeurtenissen of anders tot die uit de krijgsgeschiedenis 
zoekt de militaire theorie zijn belangrijkste pijler. Een opvallend verschil tussen 
militaire praktijk en militaire theorie is dus, zoals in alle gevallen tussen theorie 
en praktijk, gelegen in reflectie tegenover handeling. Toch gaat het hierbij meer 
om een verschil in instelling en om een gradueel onderscheid dan om een princi-
pieel onderscheid. Immers reeds in de gegeven impressies ter typering van de 
praktijk kwamen ook theoretische elementen naar voren.

De infanterist, die bij zijn vuurdoop het leven behield, kan zich, uit de erva-

Proefschrift Guy def.indd   25 1-5-2006   20:37:30



  

ring op het slagveld opgedaan, een mening vormen hoe zich daar het beste te 
handhaven. Deze ervaring bestond in feite uit wat hij heeft geconcludeerd uit 
hetgeen hij heeft beleefd. Zijn mening is eigenlijk al een rudimentaire vorm van 
theorie. Hij kan deze doorgeven aan zijn makkers die nog ‘unbattled’ zijn. Hun 
kansen op overleven worden daardoor verhoogd. 

Het doorgeven van kennis en vaardigheden is dan ook het uitgangspunt van het 
officieel zo geheten ‘Fillersysteem’ bij de samenstelling van militaire eenheden.⁴
Minder formeel werd dit echter al eeuwen daarvoor in de praktijk gehanteerd, 
waarbij soms tijdens een campagne zelfs de elementaire hantering van wapenen 
door de oudere krijgslieden aan hun onervaren en ongeoefende collega’s moest 
worden bijgebracht. Zo valt op hoe de kennis van de veteraan op grond van diens 
ervaring is door te geven aan de nog ‘groene’ soldaten. Geen eigen ervaring, 
maar de overgeleverde ervaring van anderen kan dus voor hen als richtsnoer 
dienen op het slagveld. Ook al is ieder gevecht weer anders omdat het terrein, 
de tegenstander, de eigen partij en de omstandigheden kunnen verschillen, toch 
is een aantal elementen gelijk. Daarbij valt onder meer te denken aan de dekking 
die het terrein kan bieden tegen waarneming en vuur en aan de wijze waarop 
men zich kan beschermen tegen invloeden van het klimaat onder verschillende 
omstandigheden. Reeds in het leerproces op het laagste organisatorische ni-
veau, dat van de enkele man, is dus sprake van constanten en variabelen, die 
op het gevechtsveld onderscheiden moeten worden. Voor de hantering van de 
constanten kan de overgeleverde kennis dienen, die aan de kameraden of aan 
de voorschriften is ontleend. Voor de hantering van de variabelen moet hij een 
beroep doen op eigen creativiteit en intelligentie en is hij mede afhankelijk van 
een dosis geluk. Het is bij dat alles dus wel duidelijk dat, behalve in paniek of in 
andere situaties van bewustzijnsvernauwing, louter handelen in de letterlijke zin 
van het Griekse woord “praxis”, handeling, niet bestaat maar altijd gemengd is 
met elementen van overweging. 

Voor de divisiecommandant en zijn staf ligt de verhouding tussen denken en 
doen anders. De frontsoldaat denkt hoe hij zelf moet doen. De commandant 
en zijn eventuele adviseurs denken hoe zij anderen moeten laten handelen. Als 
managers is hun prestatie gelegen in de mate waarin zij erin slagen anderen te 
doen presteren. Het denken van de frontsoldaat moet wel snel gebeuren anders 
valt er niets meer te doen. Het vindt voor een belangrijk deel plaats op basis van 
een intuïtie, getraind door ervaring. De omstandigheid zelf te verkeren in een 
situatie van levensgevaar is voor de staffunctionaris gewoonlijk in mindere mate 
aanwezig. Deze omstandigheid doet zich in elk geval minder gevoelen dan voor 
de man in de vuurlinie en heeft dan ook nauwelijks invloed op de sfeer waarin 
wordt gewerkt. Wel ondergaat hij de druk van zijn verantwoordelijkheid voor 
het leven van anderen en van het besef daarbij zo weinig met zekerheid te weten 
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van dat wat voor de zaak toch van zoveel belang is. Hij heeft het voordeel door-
gaans over meer tijd te kunnen beschikken alvorens een beslissing te moeten 
nemen dan de soldaat tijdens het gevecht. De reflectie neemt bij hem dan ook 
een groter plaats in bij zijn militaire bezigheden dan bij de gevechtssoldaat. In 
tegenstelling tot deze, wiens tijd grotendeels bestaat uit wachten om op het juiste 
moment in actie te komen in een situatie waarin hij op zijn best zijn onmiddellijke 
omgeving los van de algehele situatie op het slagveld overziet, is de commandant 
voortdurend in de weer zich een beeld te vormen van de wijze waarop de algehele 
situatie zich binnen zijn sector ontwikkelt. Een probleem is daarbij de zoveel 
grotere complexiteit van de materie dan die waar de soldaat op het slagveld mee 
heeft te maken. In de opstelling van het plan maken de stafofficieren, ook al zijn 
zij zich dit zelf misschien niet zo bewust, beurtelings gebruik van inductie en 
deductie. De - probeert inductief te redeneren door vanuit bijzonderheden 
als bijvoorbeeld waargenomen vijandelijke troepenconcentraties in de nabij-
heid van een doorwaadbare plaats te komen tot de algemene conclusie van een 
vijandelijke poging tot rivierovergang. De - leidt, uit de algemene opdracht de 
eigen rivieroever in handen te houden en de plaats van de vijandelijke dreiging, 
deductief af waar hij zijn eenheden moet posteren in ‘blocking positions’ of in 
reserve moet houden voor een tegenstoot in geval van een vijandelijke penetratie. 
Op dezelfde wijze concludeert hij op welke punten hij extra vuur- en luchtsteun 
moet zien te verkrijgen om de vijand in diens verzamelgebieden te bestoken, diens 
toevoerwegen voor versterkingen af te sluiten en zijn opmars te hinderen. Al 
wordt dus wel, zoals in een wetenschap, inductief geredeneerd door vanuit het 
bijzondere te concluderen tot het algemene en deductief gewerkt door omgekeerd 
vanuit het algemene te komen tot het bijzondere, noch de overwegingen van de 
frontsoldaat, noch de afwegingen van de stafofficier verdienen het predikaat van 
militaire theorie. Daarvoor zijn de situatie van de strijder en de opdracht aan de 
eenheid te specifiek. 

Militaire theorie probeert vanuit een analyse van gebeurtenissen, van ontwikke-
lingen of van begrippen een beeld te ontwerpen van die elementen die het 
krijgsgebeuren bepalen en van belang zijn voor de uitkomst ervan, los van 
de specifieke omstandigheden van plaats, tijd of gebeurtenis. Niet de reflec-
tie tegenover de handeling, maar de reflectie onafhankelijk van een specifieke
handelingscontext maakt het voornaamste verschil uit tussen militaire theorie
en militaire praktijk. Op grond van ideologische of politieke uitgangspunten, 
geografische omstandigheden, beschikbare middelen en taxaties inzake de 
oppositie van potentiële tegenstanders kan een militaire theorie leiden tot een 
doctrine. Deze schrijft in algemene zin voor hoe de strijdmiddelen moeten wor-
den gebruikt. Zo gold bijvoorbeeld voor de Sovjetstrijdkrachten tijdens de Koude 
Oorlog de doctrine dat de beste beveiliging van het eigen grondgebied gelegen 
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was in de aanval op het gebied van de tegenstander. Deze doctrine werkte niet 
alleen door in het gebruik van de strijdkrachten, maar ook in de opbouw ervan. 
Aangezien de aanval een kostbaarder onderneming is dan de verdediging diende 
voor een numeriek overwicht te worden gezorgd. Nu is numeriek overwicht 
plaatselijk te bereiken door toepassing van het beginsel van ‘economy of force’. 
Uit hoofde hiervan kreeg dan ook de verdediging een functie toegewezen in de 
Sovjetdoctrine. De definitieve garantie voor numeriek overwicht werd echter 
gezocht in een absolute numerieke meerderheid in strijdkrachten. De Verenigde 
Staten, gevoelig voor de publieke opinie, waren niet tot dergelijke inspanningen 
bereid en zochten als antwoord hun toevlucht in een doctrine geformuleerd als 
“Fight outnumbered and win”. Uit een doctrine zijn weer de voorschriften af te 
leiden voor de eenheden op lagere schaalniveaus. 

Wanneer men zich militaire theorie, militaire praktijk en militaire geschiede-
nis voorstelt als de hoekpunten van een gelijkzijdige driehoek, gelegen op de 
omgeschreven cirkel van die driehoek, dan is te zien hoe deze drie elementen 
zich tot elkaar verhouden als fasen in een cyclisch proces dat is gevisualiseerd in 
diagram . De praktijk, deductief gestuurd vanuit de theorie, biedt de mogelijkheid 
tot toetsing van de juistheid van de theorie en kan nieuwe feitelijke gegevens 
opleveren. Reflectie op deze praktijk verschaft de ervaring, die zijn neerslag 
krijgt in de bewerkte vorm van de geschiedenis. De grens tussen praktijk en 
geschiedenis is diffuus en afhankelijk van de afstand in de tijd en van de mate 
van bewerking. Praktijk dan wel geschiedenis leveren de bijzonderheden waaruit 
de theorie langs inductieve weg weer algemene inzichten probeert af te leiden 
als richtsnoer voor een toekomstige praktijk.
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 Het chaotisch beeld van de praktijk voor de televisiekijker en frontsoldaat en 
de onzekerheden in de beeldvorming bij de leiding waren reeds in de voorgaande 
voorbeelden gesuggereerd. De behoefte aan sturing bij het handelen, vanuit 
een theoretisch gezichtspunt dat zijn geldigheid behoudt op diverse plaatsen, 
op diverse momenten en onder diverse omstandigheden, lag derhalve voor de 
hand. De kritische vraag is echter of een dergelijk gezichtspunt mogelijk is of 
slechts een illusie betekent. De vraag anders geformuleerd is dus of het mogelijk 
is een betrouwbare theorie te ontwerpen waaruit deugdelijke doctrines zijn te 
ontwikkelen. Is een doctrine niet meer dan het product van een wensdenken 
van militairen of een resultaat van het berijden van stokpaarden door ideologen 
of politici? Zijn in de ‘Fog of War’ alleen intuïtie, een dosis gezond verstand 
en een beetje veine nog de enige gidsen die ter beschikking staan? Zijn er wel 
algemeen geldige uitspraken te destilleren uit de directe praktijkervaring of uit 
de geschiedenis als een descriptie van de praktijk? De praktijk is immers gelegen 
in situaties die uniek zijn. Deze voor de hand liggende maar indringende vragen 
krijgen de aandacht in de volgende paragraaf.

.           
      

Het oudst bekende werk op het gebied van de militaire theorie is De kunst
van het oorlogvoeren, dat vermoedelijk stamt uit het China ten tijde van ‘de 
oorlogvoerende staten’ (– v.Chr) en wordt toegeschreven aan Sun-Tzu 
ofwel Meester Sun.⁵ Deze houdt zelf de militaire theorie van groot belang voor 
de praktijk. Zo schrijft hij in de aanhef van zijn werk:

Oorlog is een essentiële staatsaangelegenheid. Het is het gebied waarop over leven 
of dood wordt besloten en de weg die leidt naar overleving of vernietiging, en met 
de grootste zorg moet worden onderzocht.⁶

Het werk bestaat uit een serie uiteenzettingen over verschillende militaire 
onderwerpen waarin Meester Sun zelf of zijn evenknie Sun-Wu docerend of in be-
antwoording van vragen aan het woord zijn. Bij deze onderwerpen valt te denken 
aan zaken als “Beoordeling van de toestand”, “Terreingesteldheid en de invloed 
daarvan op het gevecht”, “Verschillende typen van aanval en de voorbereiding 
daarvan”, “Het leveren van gevechten”, “Strategische posities en het bereiken van 
strategisch voordeel”, “Aanpassing aan variabele omstandigheden” enzovoorts. 
Bij zijn onderzoek gaat Sun-Tzu uit van een inventarisatie van de factoren die 
voor het betreffende onderwerp van belang zijn. Vervolgens analyseert hij deze 
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factoren en de betrekkingen, die daartussen bestaan. Het betoog is doorspekt met 
aanbevelingen in algemene zin voor de praktijk. Hierbij waarschuwt hij telkens 
voor hetgeen staat te gebeuren wanneer men de genoemde factoren niet op hun 
juiste waarde weet te schatten of er op een verkeerde wijze mee omgaat. Hoe hij 
tot zijn factoren is gekomen legt de schrijver niet uit, maar hij wekt impliciet de 
indruk dat hij deze heeft gededuceerd uit de aard van de zaak en uit zijn eigen 
voorstellingen daarover. In zijn deductieve benadering, analytische werkwijze 
en aanbevelingen voor de praktijk, los van de specifieke omstandigheden van 
het moment, roept het werk associaties op met het bekende Vom Kriege van 
Clausewitz.

Een systematische reflectie op het krijgsgebeuren als algemeen fenomeen, zoals 
bij Sun-Tzu vond in het Westen veel later plaats dan in China. In de Westelijke 
wereld beperkten zich de theorieën lange tijd tot de wijze van de opstelling der 
troepen of tot krijgslisten aangeduid als ‘stratagèmata’. Eerst in de Renaissance is 
met Machiavelli in diens Arte della guerra een poging tot militaire theorievorming 
te bespeuren. Zich baserend op zijn observaties van het Antieke krijgswezen, 
zoals hij deze meende te kunnen verrichten aan de hand van de hem bekende 
auteurs uit de Oudheid, opent hij een rij van auteurs op zoek naar universele 
beginselen ter voorbereiding en tot het voeren van oorlog. Deze hang naar 
universaliteit, later versterkt door de opkomst der natuurwetenschappen, vindt 
een uiterste uitdrukking bij Bülow. Het voert hier te ver het militaire denken in 
zijn ontwikkeling tot nu toe te volgen. Los van de latere discussies over de mate 
van mogelijkheid of juist van onmogelijkheid inzake de opstelling van universele 
theorieën kan echter toch worden opgemerkt dat enige principes betreffende 
het krijgsgebeuren, ook al zijn zij daarmee geenszins onbetwistbaar, in brede 
kring bij krijgsscholen ingang hebben gevonden. Hierbij valt te denken aan meer 
strategische beginselen, doorgaans aangeduid in het Engels, zoals ‘the objective’, 
‘the offensive’, ‘cooperation’, ‘mass’, ‘economy of force’, ‘maneuver’, ‘surprise’, ‘secu-
rity’ en ‘simplicity’ en aan meer tactische beginselen zoals ‘doorbreking van het 
centrum’, ‘enkelvoudige omvatting’, ‘dubbele omvatting’, ‘geveinsde terugtocht’ en 
wat dies meer zij. Zowel voor deze strategische als voor deze tactische principes 
lijkt het niet nodig de krijgsgeschiedenis te bestuderen om van de juistheid van 
sommige van deze tenminste overtuigd te raken. Sterker nog, wanneer men 
ze al niet zou kennen, zou men ze dan zelf, met enige moeite, ook wel kunnen 
bedenken. Dat men door het offensief het initiatief aan zijn zijde brengt en 
daarmee de tegenstander dwingt tot reactie, dus tot volgen, is duidelijk. Dat voor 
een succesvol offensief massaal optreden wenselijk en concentratie dus nodig 
is, ligt voor de hand. Dat zonder een grote algehele numerieke superioriteit dit 
plaatselijk overwicht slechts valt te bereiken door een economische verdeling van 
de eigen strijdkrachten en dat verrassing daarbij een belangrijk voordeel biedt, 
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behoeft geen betoog. De enkele omvatting vormt uiteraard een bedreiging voor 
een flank. Van nature kwetsbaar als deze is ontstaat nu de kans dat het front 
wordt opgerold. Bij de dubbele omvatting kan de bedreigde partij bovendien 
geen kant meer op, behalve naar achteren als de terugtochtsweg tenminste al 
niet bij de omvatting is afgesneden. Hoewel deze manoeuvre aantrekkelijk lijkt 
moeten er veel troepen voor worden ingezet of dient het front danig opgerekt 
om de tegenstander te kunnen overvleugelen. Het verzwakte centrum kan dan 
worden gepenetreerd voordat de omsingeling is bereikt.

De moeilijkheid in de praktijk is er daarbij niet in gelegen dat de commandan-
ten met dergelijke principes onbekend zouden zijn. Het probleem is echter hoe 
deze principes onder de heersende omstandigheden in toepassing te brengen. 
Hoe misleid ik de tegenstander opdat deze de strijdmacht die ik tegenover hem 
opstel aanziet voor mijn hoofdmacht, terwijl het slechts een enkel corps is. Een 
corps, dat is afgesplitst met de bedoeling zijn hoofdmacht te binden, zodat ik 
elders beslissend met mijn werkelijke hoofdmacht kan toeslaan? Hoever strekt 
zich nu die vijandelijke flank uit die ik wil omvatten? Hoe vind ik de benodigde 
ruimte en tijd om hem te omvatten zonder dat hij het moment grijpt om al eerder 
mijn centrum te doorbreken of omgekeerd? In de toepassing toont de krijgsman 
zich een veldheer van formaat wanneer hij de kennis van de ‘krijgskunde’ door 
de vaardigheid van de ‘krijgskunst’ weet om te zetten in een effectieve praktijk. 
Behalve talent speelt ook de ervaring hierbij een rol. Nu is het de meeste com-
mandanten niet gegeven om, zoals Napoleon, meer dan  slagen te leveren. 
Behalve direct uit eigen praktijk hebben velen van hen, zoals overigens Napoleon 
ook al aan het begin van zijn carrière had gedaan, geput uit de krijgsgeschiedenis. 
Deze biedt niet slechts de gelegenheid om via de militaire theorie lessen uit het 
verleden te trekken voor het heden, maar tevens om zich zodanig in te leven in 
het krijgsgebeuren dat daardoor het eigen denken in militair opzicht getraind 
wordt. Dit lijkt de moeite te lonen. Studie van de militaire geschiedenis kan dus 
niet alleen vruchten afwerpen voor de militaire theorie maar blijkbaar ook recht-
streeks van betekenis zijn voor de eigen praktijk van de desbetreffende militair. 
Kan de geschiedenis dus van belang zijn voor de krijgskunst, haar nut voor de 
krijgskunde werd bovenstaand toch betwijfeld. De algemene beginselen, die 
vielen af te leiden uit vroegere campagnes en veldslagen, leken immers voor de 
hand liggend. Daarbij werd zelfs gesuggereerd dat men deze met enige moeite 
ook wel zelf zou kunnen bedenken. 

Om te waarde van de militaire theorie voor de praktijk te kunnen beoordelen 
is het om te beginnen nodig de termen ‘militaire theorie’ of ‘krijgskunde’ nader te 
preciseren. De eerste term is nieuwer dan de tweede. Zonder onderscheid tussen 
beide te maken worden zij hier dooreen gebruikt. Beide kunnen in tweeërlei zin 
worden gebezigd. 
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 Militaire theorie of krijgskunde is de bestudering van het krijgsbedrijf met 
als doel daar inzichten of uitspraken aan te kunnen ontlenen van algemeen 
geldige aard.

 Militaire theorie of krijgskunde is de verzameling van de verschillende inzich-
ten of uitspraken, overgeleverd als resultaat van deze bestudering en bewaard, 
afhankelijk van het blijvend belang daaraan gehecht.

Evenals dit bij de wetenschappen het geval is, duiden de termen ‘militaire theorie’ 
of ‘krijgskunde’ dus zowel de actuele vakbeoefening aan als ook het corpus 
van algemeen aanvaarde uitspraken dat deze beoefening heeft opgeleverd. De 
maatschappelijke waarde of de relevantie hierbij hangt af van de betekenis die 
wordt gehecht aan de vraagstelling en van de betrouwbaarheid van de antwoorden 
daarop. Van belang zijn daarvoor het probleemoplossend vermogen van de 
krijgskundigen. Om op nieuwe vragen een antwoord te kunnen geven kunnen 
zij zich dan ofwel wenden tot het krijgsbedrijf zelf, zoals hierboven aangegeven 
onder , ofwel putten uit het beschikbare materiaal, zoals hierboven aangegeven 
onder . Deze omschrijvingen vergen enige toelichting. 

(ad ) Zo kan met betrekking tot de algemene geldigheid, waarvan in de eerste 
formulering sprake is, de vraag worden gesteld: hoe algemeen is algemeen? 
Een volgende vraag, die al eerder aan de orde kwam, is of men de traditio-
neel aanvaarde principes van oorlogvoering niet zelf net zo goed zou kunnen 
bedenken zonder voorkennis van de krijgsgeschiedenis. Wat die tweede vraag 
aangaat valt het op dat, behoudens de geheime instructies van Frederik de Grote 
aan zijn officieren, de krijgskundige studies en de resultaten daarvan door de 
mogendheden nauwelijks of niet voor anderen werden afgeschermd in tegen-
stelling tot de kennis betreffende een nieuw wapensysteem. Zo was reeds een 
tijd vóór de slag bij Trafalgar op  oktober  Villeneuve op de hoogte van 
de onconventionele wijze, in twee slaglinies haaks op de zijne, waarop Nelson 
hem bij gelegenheid zou aanvallen en had Nelson zelf tevoren in het openbaar 
dit optreden aangekondigd. Wat wapensystemen daarentegen betreft hadden 
bijvoorbeeld de Fransen het bestaan van de eerste praktisch bruikbare mitrail-
leur, de ‘Mitrailleuse Montigny’, met zoveel zorg geheim gehouden, dat zelfs 
het eigen personeel er nauwelijks mee om wist te gaan. Bovendien ontbrak het 
door de geheimhouding aan theoretische studie en aan praktische ervaring bij 
manoeuvres zodat de mitrailleuses in  onterecht bij de artillerie werden 
opgesteld in plaats van bij de infanterie ingedeeld. Hierdoor werden zij vrijwel in 
alle gevallen reeds door ‘counter-battery fire’ uitgeschakeld voordat zij hun eigen 
vernietigende werking konden doen gelden. Door het gebrek aan geheimhouding 
en de vanzelfsprekendheid op krijgskundig gebied komt zowel de relevantie van 
de militaire geschiedenis voor de theorie, als ook de relevantie van de theorie 
voor de praktijk ter discussie te staan. 
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Wat de beantwoording van de eerst gestelde vraag (hoe algemeen is algemeen?) 
nu betreft moet men bedenken dat de term ‘algemeen’ wordt gebruikt ter 
onderscheiding van ‘bijzonder’, zodat het antwoord op de vraag, hoe algemeen 
algemeen is, samenhangt met het antwoord op de vraag hoe bijzonder bijzonder 
is. Uit de eerdere praktijkvoorbeelden van een frontsoldaat en een divisiestaf 
bleek dat zowel de soldaat als de stafofficieren vanuit enig theoretisch inzicht 
probeerden vat te krijgen op een voor hen onoverzichtelijke en onzekere situatie 
in de praktijk. Behalve in dat concrete geval kon deze theoretische kennis ook 
wel dienstbaar zijn in andere gevallen. 

De stafofficieren maakten bij hun tactische weer- en terreinstudies en de 
opstelling van hun operatieplannen dan ook bewust gebruik van overleverde 
theoretische kennis, die hun daartoe ook bij hun specialistische opleiding was 
bijgebracht. Toch waren hun reflectie en theoretische achtergronden te zeer op 
specifieke situaties gericht om opgevat te worden als krijgskunde, hoogstens op 
de toepassing ervan. Daarbij waren hun gedachten ook niet bedoeld als bouwste-
nen voor een theoretisch systeem maar dienden ter oplossing van een praktische 
opgave. Vraagstukken van logische afleidbaarheid of van logische of empirische 
verificatie dan wel falsificatie bleven beperkt tot wat de praktijk op dat moment 
vereiste – gelukkig ook maar. Anders zouden soldaat en staf bij al dat denken 
onvoldoende toekomen aan het handelen dat van hen werd verwacht. Aan de 
krijgskunde kunnen echter, zoals gewoonlijk bij een wetenschap het geval is, niet 
alleen eisen worden gesteld van algemene geldigheid maar ook van verificatie, 
van praktische relevantie en van de systematiek waarin hun uitspraken tot één 
geheel zijn vervat. Voor wat betreft de algemene geldigheid zijn twee varianten 
te onderscheiden, die behalve op het punt van algemene geldigheid ook op de 
drie andere punten, verificatie, relevantie en systematiek enig verschil vertonen. 
De beide varianten zijn onder (a) en (b) te onderscheiden als volgt.

(a) Zoals vooral in het verleden werd verwacht kunnen van de militaire theorie 
uitspraken worden verwacht, die in principe gelden voor alle plaatsen en tijden. In 
dergelijke universele uitspraken liggen de traditionele principes besloten zoals die 
inzake ‘economy of force’, ‘dubbele omvatting’ en dergelijke. Evenals bij verschillen-
de wetenschappen het geval is, lijken sommige van die uitspraken triviaal vanwege 
het vanzelfsprekende karakter ervan. Men vergisse zich echter niet. Wat voor 
de hand lijkt te liggen hoeft daarmee nog niet waar te zijn en zeker niet in alle 
gevallen waar te zijn. Wetenschappelijke uitspraken dienen dan ook geverifieerd. 
Dit geldt eveneens voor de krijgskunde. De verificatie vindt daarbij gewoonlijk 
plaats via de praktijk die valt af te lezen uit de militaire geschiedenis. De algemene 
principes hieruit gedestilleerd of via deze geverifieerd, kunnen dienen als bron 
van inspiratie of minstens als checklist voor een commandant. Ook kunnen zij 
van dienst zijn voor hen, die zich met de ontwikkeling of de bestudering van de 
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krijgskunde of van de krijgsgeschiedenis bezighouden. Bovenal zijn zij voor de 
militair, de theoreticus en de historicus evenzeer van belang als training in militair 
denken. Aan deze genoemde gebruiksmogelijkheden danken zij hun relevantie. 
Wat de systematiek betreft bestaan er grote verschillen tussen de auteurs op 
het gebied van de krijgskunde. Enkelen, zoals Sun-Tzu en Clausewitz proberen 
het gehele gebied van de oorlogvoering te bestrijken waarbij zij op grond van 
hun analyses aanbevelingen doen voor de praktijk omkleed met argumenten. 
Anderen, zoals bijvoorbeeld Maizeroy en Liddell Hart, concentreren hun aan-
dacht op een deel van het gebied. In reactie soms op teleurstellende ervaringen 
uit het verleden worden daarbij een bepaalde opstelling van strijdkrachten of 
een specifieke manoeuvre gepropageerd. In het geval van Maizeroy betroffen 
dit respectievelijk de Zevenjarige Oorlog van – en de “ordre profonde”; 
in het geval van Liddell Hart de Eerste Wereldoorlog en de “indirect approach”. 
Een dergelijke benadering van de krijgskunde voert ook licht tot een vorming 
van doctrines zoals hieronder beschreven onder (b).

(b) De krijgskunde wordt in toenemende mate minder beoefend om daaruit, 
zoals met T.N. Dupuy “timeless verities of combat”⁷ af te leiden maar om een 
theoretische basis te scheppen waaraan de benodigde militaire doctrines kun-
nen worden ontleend. Onder een militaire doctrine wordt hierbij verstaan een 
algemene stelregel of geheel van stelregels met betrekking tot de wijze waarop de 
strijdkrachten van een bepaalde mogendheid of eventuele alliantie van mogend-
heden voor de onderhavige tijd dienen te worden opgericht, uitgerust, onder-
houden en vooral aangewend. Het gaat hier dus expliciet om een algemene regel 
of regels, maar deze zijn beperkt tot de bijzondere gegevens van een bepaalde 
mogendheid of alliantie binnen een bepaalde internationale situatie en zijn ge-
bonden aan een bepaalde tijd. Deze tijd is afhankelijk van het moment waarop de 
doctrine wordt gewijzigd. Een wijziging kan weer het gevolg zijn van veranderde 
omstandigheden of inzichten. De gedachten, die ten grondslag aan de doctrines 
liggen, kunnen deels weer worden ontleend aan de algemene principes waarover 
onder (a) werd gesproken, deels aan de bijzondere gegevens gevormd door de 
betreffende mogendheid, met haar interne omstandigheden en mogelijkheden, 
en door het internationale krachtenspel waarin deze mogendheid verkeert. 
Meestal gaat het daarbij om een aantal doctrines die verschillende aspecten van 
het krijgsbedrijf bestrijken. Zij verkrijgen hun verfijning naar de details van het 
handelen in de vorm van de voorschriften die eruit zijn afgeleid. Doctrine en 
voorschrift bieden niet alleen een krijgskundig kader dat middels de krijgskunst 
zijn toepassing moet vinden in de praktijk. De doctrine garandeert daarnaast 
ook de eenheid van de inrichting en van het optreden van de krijgsmacht als 
geheel. Zo bepaalde tijdens de Koude Oorlog de Sovjetdoctrine van het offensief 
in principe het algehele optreden van de strijdkrachten van het Warschaupact. 
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Dit vond zijn weerslag in manoeuvres, oefeningen en opleiding en schreef de 
algehele strategische en tactische inzet in geval van oorlog voor. De relevantie 
van een militaire theorie, die ontwikkeld is om doctrines uit af te leiden behoeft 
derhalve geen verder betoog. Een doctrine wordt overigens niet altijd alleen uit 
een militaire theorie, maar soms ook uit andere bronnen afgeleid. Zo speelden 
bij de keuze van Sovjet-Rusland tijdens de Koude Oorlog voor het primaat van 
het offensief de traumatische ervaringen uit vroegere oorlogen, waaronder met 
name de Tweede Wereldoorlog, een rol. Daarnaast was echter ook het offensieve 
karakter van de marxistische ideologie van belang. Ofschoon het, zoals ook bij 
het gegeven voorbeeld, wel eens aan de verificatie van de hypothesen, die tot de 
doctrines moeten leiden, schort is deze verificatie in principe wel vereist. Een 
empirische verificatie van nieuwe doctrines en voorschriften via actuele oorlogs-
praktijk is vaak een onbereikbaar ideaal omdat de doctrine tracht te anticiperen 
op de toekomst. Zeker bij een snelle verandering in de technologische of andere 
omstandigheden in vredestijd, kunnen dan zowel de actueel gegeven als de histo-
risch gegeven praktijk te kort schieten en kan uitsluitend van simulaties, testen 
en oefeningen gebruik worden gemaakt. Waar een doctrine of set van doctrines 
ten doel hebben richting te geven aan de inrichting en inzet van de strijdkrachten 
als geheel, zullen vanuit deze eis ook de militaire theorie met haar afgeleide 
doctrine(s) een systematisch geheel moeten vormen. Met deze beantwoording 
van de eerste vraag (hoe algemeen is algemeen?) is tevens antwoord gegeven op 
de tweede vraag en duidelijk geworden wat de directe waarde van de militaire 
theorie is voor de praktijk en wat de waarde van de militaire geschiedenis indirect
is voor de praktijk door middel van de theorie. Na de bespreking van de militaire 
theorie als bestudering van het krijgsbedrijf aangegeven onder punt , dient nu 
aandacht te worden geschonken aan de militaire theorie als de verzameling van 
inzichten en uitspraken als resultaat van deze bestudering, zoals aangegeven
onder punt .

(ad ) Deze verzameling van inzichten en uitspraken bestaat uit de overge-
leverde literatuur, die bewaard is gebleven om twee redenen. De eerste reden 
is dat de desbetreffende werken van belang geacht worden met het oog op de 
oorlogvoering tot op de huidige dag. Dit hoeft niet altijd recente literatuur 
te zijn, maar deze kan ook van veel oudere datum zijn. Ofschoon over de 
betekenis ervan verschil van mening kan bestaan valt hierbij te denken aan het 
werk van auteurs als Carl von Clausewitz (–) en Alfred Thayer Mahan
(–). Zowel bij de ontwikkeling van de militaire theorie als studie van 
het krijgsbedrijf in algemene zin als ook bij de praktische uitoefening van het 
krijgsbedrijf als concrete opgave zijn dergelijke werken van betekenis. De tweede 
reden om overgeleverde literatuur te bewaren is wanneer het werk, ook al heeft 
het aan actuele betekenis ingeboet, nog wel van belang is voor het begrip van de 
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ontwikkeling van het militaire denken. Hierbij valt een hele reeks van auteurs 
te noemen, te beginnen bij Machiavelli en Montecuccoli.⁸ Hun werken zijn dus 
niet meer direct van belang voor de militaire theorie maar wel voor de geschie-
denis van de militaire theorie. Sommige boeken zijn zelfs om beide redenen van 
belang, zoals het bekende Vom Kriege van Clausewitz. Zoals bij de bespreking 
van de deductieve benadering van Douhet in de volgende paragraaf zal blijken, 
is het bij de beoefening van de krijgskunde van groot belang attent te zijn op de 
wisselwerking tussen militaire theorieën en de militaire praktijk in het verleden.
Zo zijn er verschillende voorbeelden aan te wijzen van de vergaande invloed die 
van een bepaalde theoretische opvatting kon uitgaan op de praktijk. Soms had de 
theorie daarbij een positieve invloed, soms een negatieve. In positieve zin gold 
dit bijvoorbeeld voor het Pruissische leger onder Moltke in de oorlog van  
tegen Frankrijk. Moltke had namelijk begrepen hoe hij de toegenomen vuurkracht 
van de infanterie kon uitbuiten door een offensieve strategie te combineren met 
een defensieve tactiek. In negatieve zin gold dit bijvoorbeeld bij de keuze van 
Frankrijk voor het primaat van de factor moreel boven de factor vuurkracht aan 
de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Uit de eerst genoemde reden waarom 
men de literatuur heeft bewaard, te weten haar actuele nut voor beoefening van 
theorie of uitoefening van praktijk en de tweede reden, te weten inzicht in de 
ontwikkeling van de militaire theorie en haar wisselwerking met de praktijk, 
blijkt de waarde van de militaire theorie in de tweede zin van het woord als 
een verzameling van inzichten en uitspraken als vrucht van de beoefening van 
krijgskunde. 

.      .  ‘’  
 ‘ ’.         


In de denkbeeldige driehoek van militaire theorie, militaire praktijk en militaire 
geschiedenis bleek de theorie in algemene zin vormend voor het militaire denken 
en daarmee indirect van belang voor de praktijk. Door de ontwikkeling van 
doctrines bleek de theorie sturend voor de praktijk bij de voorbereiding op en 
van het voeren van oorlog en daarmee van direct belang voor de praktijk. Op 
haar beurt moest de theorie weer haar voeding krijgen vanuit de praktijk, met 
name vanuit de neerslag, die deze had gevonden in de geschiedenis. De verificatie 
van de theorie diende ook weer plaats te vinden in de praktijk. Waar het actuele 
oorlogsgebeuren daartoe niet voorhanden was moest simulatie in deze behoefte 
voorzien. Hiermee was de betekenis van militaire theorie en geschiedenis voor 
de praktijk aangetoond. Gezien de rol die de krijgskunde of de militaire theorie 
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dus blijkbaar speelt met haar input uit de geschiedenis en haar output naar de 
praktijk is het van belang dieper op het begrip krijgskunde in te gaan om het 
zicht op de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan te scherpen. 

Een vraag die zich bij een nadere bepaling van het begrip krijgskunde aandient 
is de klasse van begrippen waaronder het het beste kan worden gerangschikt. 
Zij werd eerder enige malen vergeleken met de wetenschappen en criteria van 
wetenschap zoals algemene geldigheid, verifieerbaarheid, relevantie en systema-
tiek werden daarbij ook op de krijgskunde toegepast.⁹ Los nog echter van de 
demarcatieproblemen en de wetenschapstheoretische discussies die deze kunnen 
uitlokken bij de vraag of de krijgskunde al dan geen wetenschap zou zijn, leidt 
bij positieve beantwoording van deze eerste vraag de noodzakelijke vervolgvraag 
tot gevaarlijke consequenties. Deze vervolgvraag zou immers zijn tot welke 
categorie van wetenschappen de krijgskunde dan moet worden gerekend. Gelet 
op het doelobject hiervan, namelijk de rationele manipulatie van de gewelddadige 
afwikkeling van conflicten tussen grootschalige samenlevingen van mensen, lig-
gen de sociale wetenschappen voor de hand. Volgens sommige opvattingen vinden 
deze hun stofobject in de empirisch constateerbare gedragingen van mensen. De 
methode gevolgd door de sociale wetenschappen is daarin inductief, zoals deze 
bijvoorbeeld is beschreven in het standaardwerk van A.D. de Groot: Methodo-
logie; grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen.¹⁰ Hij 
onderscheidt daarbij “observatie, inductie, deductie, toetsing en evaluatie” als 
fasen van de “empirische cyclus”.¹¹ Ofschoon een dergelijke inductie, maar dan 
vooral vanuit historisch materiaal, en een cyclisch proces ook werden gesug-
gereerd in de omgeschreven cirkel van de driehoek militaire theorie, praktijk en 
geschiedenis, wordt de pas hier toch een ogenblik gemarkeerd. Een bekenning 
tot de sociale wetenschappen, zonder enig voorbehoud, zou de krijgskunde in 
haar benadering in sterke mate fixeren op een inductieve werkwijze. Dit is niet 
alleen in strijd met haar geschiedenis, maar kan ook remmend werken op haar 
toekomst. De mogelijkheid tot deductie, behalve als fase in het inductieve proces, 
zou haar daarmee immers per definitie worden onthouden. Op grond van deze 
beide overwegingen, de noodzaak van een uitvoerige wetenschapstheoretische 
rechtvaardiging, die in ieder geval de aandacht van het hoofdonderwerp van deze 
studie zou afleiden, maar vooral de methodologische beperkingen, die men zich 
op voorhand zou opleggen bij een nadere indeling binnen het domein der we-
tenschappen, wordt hier van een principiële keuze afgezien en een pragmatische 
oplossing voorgesteld. De relatief grote betrouwbaarheid van wetenschappelijke 
uitspraken maken het aantrekkelijk, en de mate waarin krijgskunde, althans aan 
een aantal wetenschapscriteria kan voldoen, maken het mogelijk, de krijgskunde
te behandelen als een separate wetenschap. Hoewel de sociale wetenschappen 
haar het meest nabij gelegen zijn, is het raadzaam krijgskundige verschijnselen niet
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zonder meer als een sociaalwetenschappelijke fenomenen te behandelen. Hiermee 
behoudt men zich de mogelijkheid voor zich niet slechts van contemporain, maar 
zich vooral ook van historisch materiaal te bedienen in een veel grotere mate dan 
normaal bij een sociale wetenschap het geval is. Daarnaast is men niet uitsluitend 
gebonden aan het gebruik van de inductieve methode als bij een sociale weten-
schap maar kan men ook een beroep doen op de deductieve methode. Afgezien 
nog van het vraagstuk of de krijgskunde een sociale wetenschap zou moeten zijn 
of niet, ontkomt men met de combinatie van beide methoden tevens aan weinig 
vruchtbare discussies zoals die tussen de materiel en de historical school uit het school uit het 
verleden. Deze discussie speelde zich af in Britse marinekringen in het begin van 
de  eeuw. In de eeuw daarvoor had Paixhans het granaatkanon ontwikkeld 
waardoor eensklaps het houten linieschip volledig onbruikbaar was geworden. 
Dankzij de technologie kon dit worden opgevolgd door het stalen gepantserde 
oorlogsschip. Dit bleek echter weer kwetsbaar voor de torpedo. De vraag werd 
nu of de strijd ter zee geheel werd gedicteerd door de voorwaarden geschapen 
door de technologie. Was niet alleen het houten linieschip, maar waren door de 
ontwikkeling van de technologie ook alle lessen uit het verleden achterhaald? Zo 
vroeg Dewar zich in  af of het nog wel mogelijk was een maritieme strategie 
te ontwikkelen gezien de ontwikkeling op het gebied van de nieuwe wapens en 
maritieme middelen. In zijn voetspoor meenden sommigen dat door de ontwik-
keling van de technologie inderdaad alle lering uit het verleden achterhaald 
was. Tegen deze opvatting, waarin de materiële middelen nog het enige was 
wat voor een theorie telde en uitsluitend op productie en uitrusting gelet werd, 
kwamen mensen als Philip Colomb en Custance op met een pleidooi voor de 
geschiedenis als leermeesteres.¹² Dergelijke discussies kunnen zich, onder meer 
gelet op de ontwikkeling van de nucleaire wapens, licht herhalen. Het relatieve 
gelijk van de beide opvattingen kan beter worden benut door ze niet als elkaar 
wederzijds uitsluitend in een discussie tegenover elkaar te stellen maar de beide 
opvattingen te benutten door ze complementair te hanteren. Waar de inductieve 
benadering met historisch materiaal zoals bij de historical school niet meerhistorical school niet meer school niet meer 
toereikend blijkt, kan dan een deductieve werkwijze een aanvulling bieden. De 
premissen behoeven daarbij echter niet, zoals bij de materiel school, uitsluitendmateriel school, uitsluitend school, uitsluitend 
tot de materiële condities te blijven beperkt.

De suggestie om op pragmatische gronden de krijgskunde als een wetenschap 
te behandelen, zonder haar daarbij zonder meer tot de sociale wetenschappen 
te rekenen, vergt nog enige nadere onderbouwing. Deze nadere onderbouwing 
kan tevens dienen ter verduidelijking waarom het nu bij zaken als inductie en 
deductie gaat en hoe dus met het voorgestelde compromis tussen de materielmateriel
en de historical school kan worden omgegaan. Een vrij recent maar vooral zeerhistorical school kan worden omgegaan. Een vrij recent maar vooral zeer school kan worden omgegaan. Een vrij recent maar vooral zeer 
consequent voorbeeld van een inductieve benadering van de krijgskunde wordt 
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gevormd door de opvattingen van Dupuy. Een voorbeeld van een deductieve 
benadering, die zijn actualiteit nog niet heeft verloren, maar wel door de ervaring 
tenminste ten dele lijkt achterhaald, is de theorie van Douhet. Mede gezien de 
zwakten van diens theorie zoals deze later zijn gebleken, is het de moeite waard 
om de tegenstelling tussen de materiel school en de historical school in herin-materiel school en de historical school in herin- school en de historical school in herin-historical school in herin- school in herin-
nering te houden. Niet alleen de huidige ontwikkeling van de technologie maar 
ook de ondoorzichtigheid van de internationale betrekkingen vormen daarbij 
aanleiding om van het voorgestelde compromis tussen beide opvattingen gebruik 
te maken.

Teneinde de gedachten van Dupuy in dit verband te kunnen plaatsen is het 
goed zich eerst enige basale noties inzake het gebruik van de inductieve methode 
in herinnering te roepen. De inductieve methode houdt in dat men een deel van 
een verzameling onderzoekt op zijn eigenschappen of gedragingen waarbij dit 
deel als representatief wordt beschouwd voor de gehele verzameling, met het 
doel daarmee betrouwbare uitspraken over die gehele verzameling te kunnen 
doen. Op grond van deze algemene beweringen, afgeleid uit een beperkt aantal 
bijzondere gevallen, is het mogelijk geworden om desgewenst prescriptieve of 
zelfs prognostische uitspraken over andere, niet onderzochte, leden van die 
verzameling te doen. Noodzakelijke voorwaarden voor toepassing van deze 
methode zijn een zodanige selectie van de feitelijk te onderzoeken groep dat 
deze toegankelijk is voor de te gebruiken onderzoekstechnieken en, zoals reeds 
opgemerkt, voldoende representatief is voor de populatie waarom het uiteindelijk 
gaat. Aan deze twee eisen van onderzoekbaarheid en representativiteit valt het 
beste te voldoen in natuurwetenschappen als natuur- of scheikunde. Om bijvoor-
beeld de uitzettingscoëfficiënt van koper te bepalen is het voldoende een enkel 
staafje koper te verhitten, nadat men uiteraard tevoren de zuiverheid hiervan 
genoegzaam heeft vastgesteld. Dit staafje koper is dan representatief voor alle 
koper. Om de uitkomst te verifiëren kan men elk ander willekeurig staafje koper 
nemen en dit aan dezelfde procedure onderwerpen. Nu kan hiertegen worden 
ingebracht, dat een andere stof, bijvoorbeeld water, normaal zijn kookpunt bereikt 
bij  graden Celsius, maar dat dit niet het geval is op de aardpolen tengevolge 
van de andere atmosferische druk aldaar. Dit argument valt echter gemakkelijk 
te ontzenuwen. In de kunstmatige omgeving van het laboratorium is het relatief 
eenvoudig dergelijke omgevingsfactoren te neutraliseren. Een tweede bezwaar 
is van ernstiger aard. Het is niet mogelijk alle koper, waar ook aanwezig, tot zijn 
beschikking te hebben voor verificatie zodat, volgens het algemeen aanvaarde 
inzicht van Karl Popper, niet van verificatie, maar alleen van de mogelijkheid 
tot falsificatie sprake kan zijn. Ofschoon dit strikt genomen waar is, wordt hier 
gemakshalve verder steeds van verificatie gesproken zolang de falsifieerbaarheid 
nog niet tot weerlegging heeft geleid. Een belangrijke stap in de natuurwetenschap 
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is gezet met de formalisatie van de termen en de mogelijkheden tot kwantificering 
en mathematisering daarbij. De gunstige omstandigheid waarin een individu 
representatief kan zijn voor een gehele species, zoals in het geval van het voor-
beeld van koper, doet zich in de sociale wetenschappen, als vorm van empirische 
wetenschap echter niet voor. Het unieke karakter van het menselijk individu en 
de onmogelijkheid zijn omgeving te neutraliseren in een laboratoriumsituatie 
staan de volledige representatie van de gehele species door middel van een enkel 
individu in de weg. In de methodologie van de sociale wetenschappen is echter 
een waar arsenaal aan methoden en technieken ontwikkeld om aan de genoemde 
problemen tegemoet te komen of ze tenminste binnen aanvaardbare perken te 
houden. Ook formalisatie, kwantificering en mathematisering hebben hierbij 
ingang gevonden. De mathematisering heeft hierbij ondermeer ook de vorm 
gekregen van statistiek. Gelet op het antagonistisch karakter van en de omgeving 
van levensgevaar waarin de oorlogvoering zich voltrekt, is het in de krijgskunde 
nog moeilijker aan eisen van onderzoekbaarheid en representativiteit te voldoen 
dan al normaal bij sociale wetenschappen het geval is. De inductieve methode 
zo geschikt voor de natuurkunde en onder andere door steekproeftechnieken 
aangepast aan de sociale wetenschappen, ontmoet hier dan ook extra obstakels. 
Deze hebben Dupuy echter niet weten af te schrikken. 

Trevor N. Dupuy, geboren in  en te onderscheiden van T. Ernest Dupuy, is 
kolonel geweest in het Amerikaanse leger, maar heeft vooral naam gemaakt als 
militair-historicus. In zijn werk met de veelzeggende titel Numbers, predictions
and war: using history to evaluate combat factors and predict the outcome of
battles van ¹³ bepleit hij zijn “Quantified Judgment Method of Analysis 
of Historical Combat Data” () als een betrouwbare representatie van het 
eigentijdse gevecht. Een belangrijke component van deze methode is een ma-
thematische vergelijking, het kwantitatieve beoordelingsmodel, het Quantified 
Judgment Model (), voor een analyse van militaire operaties.¹⁴ Deze heeft 
hij later nog uitgewerkt en met voorbeelden uit de geschiedenis geadstrueerd in 
UnderstandingWar. History andTheory of Combat van .¹⁵ Met het Military 
Conflict Institute, opgericht als gevolg van de conferentie van Leesburg van 
, kiest hij voor een inductieve benadering van het krijgsgebeuren door een 
analyse van gevechtservaringen. Deze zijn aan te treffen in de militaire geschie-
denis. Dupuy ontwikkelt hiertoe een theorie van het gevecht, dat hij in de meest 
eenvoudige vorm uitdrukt in de formule “ = ”. De  van Power stelt hierbij 
de gevechtskracht voor, de  van number de aantallen strijdkrachten, de  van 
variables de variabelen op het gevechtsveld, zoals bijvoorbeeld terrein en weer, 
en tenslotte de  van quality de kwaliteit van de troepen. Deze nog simpele 
formule specificeert hij steeds verder. Zo substitueert hij de  door de  van 
“Force Strength”. Deze is voor een deel afhankelijk van de “Operational Lethality 
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Index” () van de wapens. Deze bestaat weer uit de “Theoretical Lethality Index” 
(), gevormd door zaken als “Rate of Fire” (), “Reliability” (), “Accuracy” ()
enzovoorts. Hierbij dient echter rekening gehouden met de verspreidingsfactor, 
de “Dispersion” (). Deze is in de loop der jaren toegenomen juist vanwege de 
toename van de . De  van elk wapen kan derhalve worden berekend door 
de , waaraan toegevoegd de uitvoeringsfactoren zoals mobiliteit en bepantse-
ring, te delen door de .¹⁶ Uit de aggregatie van de wapens kan weer de score 
voor eenheden en strijdkrachten worden bepaald. Aangezien dit echter wordt 
gecompliceerd door verschillende factoren zoals terrein en opstelling dienen de 
formules hiermee te worden uitgebreid.¹⁷ Op een dergelijke wijze bouwt Dupuy 
zijn aanvankelijke formule door een reeks van substituties en berekeningen uit 
tot zijn  als een instrument om gevechten mee te analyseren en te evalueren. 
Een kritische vraag vanuit systeemtheoretisch gezichtspunt bezien is of hij bij 
de opbouw van zijn  zijn begrippen wel steeds op een evenwichtige wijze 
discrimineert. Zo komen in bepaalde gevallen zelfde termen op verschillende 
plaatsen en binnen verschillende categorieën van zijn systeem voor.¹⁸ Met behulp 
van zijn  analyseert Dupuy zo’n  gevechten uit de Tweede Wereldoorlog 
en uit de Israëlisch-Arabische Oorlogen. Hieruit leidt hij een aantal conclusies af 
voor toekomstige conflicten. Een belangrijke plaats neemt bij hem de “Relative 
Combat Effectiviness Value” () in, waarmee hij de theoretische en de feitelijke 
gevechtsuitkomsten met elkaar weet te verzoenen. Deze  speelt een belang-
rijke rol bij de “force multipliers” om de -doctrine van “Fight outnumbered 
and win” te effectueren. De  acht hij sterk afhankelijk van de professionaliteit 
van het personeel van hoog tot laag. Deze professionaliteit beveelt hij dan ook 
sterk aan in de aandacht van de  om hun doctrine waar te kunnen maken. 
Hij is er zich bij dit alles duidelijk van bewust dat een enkel gevecht niet de 
representativiteit bezit van een fenomeen in de natuurwetenschap en dat de 
omgevingsfactoren zich niet laten neutraliseren als in een laboratoriumsituatie. 
Hij meent echter hieraan tegemoet te kunnen komen door uit te gaan van een 
veel groter aantal fenomenen in de vorm van gevechten, die op een gelijke en 
adequate wijze zijn geanalyseerd en geëvalueerd. Hiermee acht hij niet alleen 
een betrouwbare descriptie maar ook een prescriptie mogelijk als leiddraad bij 
toekomstig conflict, zoals reeds bleek bij zijn aanbeveling tot aandacht voor de 
professionaliteit. De onderzoeksstof is ruimschoots te vinden in de militaire 
geschiedenis, het onderzoeksinstrument heeft hij zelf geleverd met zijn . Zijn 
vertrouwen in de krijgsgeschiedenis als bron van studie en in een wijze van werken 
naar voorbeeld van de natuurwetenschap kwam reeds eerder tot uitdrukking 
in zijn metafoor van “history as the laboratory of the soldier”.¹⁹ Hiermee biedt 
de gedachtegang van Dupuy dan ook wel het meest radicale voorbeeld van een 
inductieve benadering van de krijgskunde.
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Om Douhet daartegenover als een vertegenwoordiger van een deductieve 
benadering te kunnen beschouwen dient eerst toegelicht hoe de term deductie 
hier wordt gebruikt. Hoewel het verschil tussen inductie en deductie in de weten-
schapstheorie een omstreden kwestie is, is hier eenvoudigheidshalve uitgegaan 
van het oude onderscheid waarbij in een inductieve redenering van het bijzon-
dere tot het algemene en in een deductieve van het algemene tot het bijzondere 
wordt geconcludeerd. Tevens werd al opgemerkt hoe de empirische cyclus in 
de sociale wetenschappen ook een deductief moment kende.²⁰ Nadat immers 
op grond van de observatie van een aantal bijzondere gevallen geconcludeerd 
was tot een algemene regel werden uit die algemene regel voorspellingen gedaan 
over het gedrag van andere leden uit de populatie. Bij een deductieve benadering 
gaat men echter niet uit van een algemene waarheid, afgeleid uit bijzondere 
gevallen. Men gaat daarentegen uit van een waarheid of van een bepaald begrip 
als een a priori gegeven. Dit wil dus zeggen dat dit gegeven reeds bij voorbaat 
aanwezig is bij het kennend subject. Hoe dit psychologisch is gevormd, is voor 
de redenering niet van belang; het is als een gegeven gepostuleerd. Het gaat 
niet om een psychologisch proces van denken maar om een logisch proces van 
redeneren. Hoewel in de loop van de wetenschapsontwikkeling de deductieve 
methode plaats heeft moeten inruimen voor de inductieve is de deductieve daar 
nog zeker aan te treffen en wel het meest duidelijk in delen van de wiskunde en de 
logica. Een eenvoudig voorbeeld van een compleet en daarbij gesloten deductief 
systeem is dat van de Euclidische meetkunde. Deze is het meest bekend in de 
vorm, zoals deze wel op scholen is onderwezen met vijf axiomata, waaronder het 
parallellenaxioma. Vanuit dit vijftal als evident aangenomen grondregels wordt 
de gehele meetkunde in het platte vlak afgeleid. Hoewel zeker niet als gesloten 
systeem, waar hij zelf van zou hebben gegruwd, vertoont ook het hoofdwerk Vom
Kriege van Clausewitz deductieve trekken. Vanuit een analyse van het begrip 
oorlog als gegeven leidt hij diverse zaken met betrekking tot oorlogvoering af. 
Over de vraag hoe hij psychologisch tot zijn begrip oorlog is gekomen kunnen 
we slechts speculeren. Afgaande op zijn eigen oorlogservaringen en de omstan-
digheid dat hij meer dan  veldtochten soms tot in detail heeft geanalyseerd²¹
moet hem het begrip oorlog wel concreet voor ogen hebben gestaan. Dit beeld 
heeft zich overigens tijdens het schrijven van Vom Kriege nader ontwikkeld 
getuige zijn notitie van  juli  waarin hij besloot de opzet van het werk te 
wijzigen. Uit deze notitie blijkt dat bij hem het inzicht is gerezen dat de oorlog 
een voortzetting is van de politiek met andere middelen. Hiermee kreeg hij tevens 
oog voor het verschijnsel van de beperkte oorlog.²² Behalve in Boek  bleek een 
omwerking van het gehele werk op basis van dit gewijzigde inzicht hem in de 
tijd niet meer gegeven.

Minder expliciet dan Clausewitz maar toch onmiskenbaar gaat ook 
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Douhet (–) uit van bepaalde begrippen als gegeven uitgangspunt. Hij 
begon zijn carrière als officier bij de Italiaanse artillerie. Zijn interesse werd 
echter al vanaf  sterk getrokken naar het vliegtuig en de mogelijke invloed 
daarvan op het krijgsgebeuren. Hij kreeg dan ook het commando over een 
van de eerste eenheden legervliegtuigen. Zijn uitgesproken meningen over de 
inzet van het luchtwapen en zijn kritiek daarbij op zijn meerderen werden hem 
niet in dank afgenomen. Als gevolg hiervan belandde hij zelfs voor een jaar in 
de gevangenis. Nadat hij in  volledig in zijn eer was hersteld publiceerde 
hij in  zijn hoofdwerk Il dominio dell’Aria.²³ Zijn gedachten daarin, die hij 
verder uitwerkte in latere publicaties, maakten hem tot een grondlegger van het 
denken over de militaire luchtvaart, zoals vóór hem Mahan dit had gedaan voor 
de marine. Hoewel hij meent dat men om de oorlog van de toekomst te leren 
kennen een blik moet werpen op het verleden om de essentialia van de oorlog 
te leren kennen, deduceert hij zijn gedachten toch vooral vanuit de eigenschap-
pen van het vliegtuig en vanuit het luchtruim waarin dit opereert. Het gebruik 
van het luchtruim boven het aardoppervlak moet de beslissing brengen van de 
strijd op het aardoppervlak. Het strijdtoneel te land is begrensd door allerlei 
geografische obstakels. Ondanks de veel grotere vrijdom van het gebruik van de 
zee is deze toch ook weer begrensd door kusten. Het luchtruim daarentegen is 
onbegrensd en strekt zich zowel uit boven land als boven zee. De lange arm van 
een luchtmacht reikt derhalve overal. De ontwikkeling van het handvuurwapen 
heeft het defensief sterker gemaakt dan het offensief, maar een oorlog kan alleen 
door het offensief worden gewonnen. Het vliegtuig is nu het offensieve wapen 
bij uitstek. Het is niet gebonden aan de begrenzingen van het aardoppervlak en 
is in snelheid superieur aan alle middelen van transport. Voor een luchtmacht 
loont slechts de aanval. De aanvaller heeft immers het initiatief waarmee hij het 
punt van actie kan kiezen en zijn strijdmacht kan concentreren. 

De verdediger heeft in dit geval, paradoxaal genoeg, een groter potentieel nodig 
dan de aanvaller. Gesteld immers het gevechtsvermogen van de aanvaller op x
en het aantal mogelijke doelen op  dan is voor een effectieve verdediging een 
gevechtspotentieel nodig van x. De verdediger kan immers op elk van de  
bedreigde doelen, zij het dan wel niet tegelijk, het volle aanvalspotentieel van x
van de tegenstander verwachten. Het meest uitgebreide signaleringsysteem kan 
de achtervolgingseenheden niet tijdig ter plaatse brengen en jachtvliegtuigen 
kunnen niet onbeperkt boven mogelijke doelen patrouilleren. Luchtafweer-
geschut is helemaal een verspilling.²⁴ Het is eveneens verspilling de voorraad 
aan vliegtuigen te versnipperen door toedeling ervan aan leger of marine. Bij 
zijn berekeningen van het aantal vliegtuigen nodig voor het verwoesten van 
een bepaald areaal aan doelgebied komt hij onder meer tot de conclusie dat een 
bommenlast à  ton per toestel voor een eenheid van  vliegtuigen gelijk staat 
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aan een salvo van drie slagschepen. Een slagschip acht hij dan ook hulpeloos bij 
een aanval door vliegtuigen. De oorlog van de toekomst is omgeven door een 
sluier van geheimzinnigheid. Deze is slechts op te heffen door een verbeeldings-
kracht, die zich echter dient te bewegen binnen de grenzen van de logica. Een
onafhankelijke luchtmacht, toegesneden op het strategisch offensief is de garantie 
voor de overwinning in de oorlog van de toekomst. Tegen een dergelijk offensief 
vindt een tegenstander geen baat meer bij leger of marine. De enige verdediging 
tegen diens eventuele luchtaanvallen is het eigen luchtoffensief. Hierbij gaat het 
er niet zozeer om de vijandelijke luchtmacht te vernietigen in het luchtgevecht, 
maar om zijn vliegvelden, vliegtuigfabrieken en toeleveringsbedrijven uit te 
schakelen door bombardement. Zo stelde hij: 

Het is niet genoeg om alle vogels tijdens hun vlucht neer te schieten, wanneer je de 
soort wil uitroeien. De eieren in de nesten blijven dan nog over. De meest effectieve 
manier is om de eieren en de nesten systematisch te vernielen. Geen enkele vogel 
kan immers voortdurend in de lucht blijven zonder ook eens neer te strijken.²⁵

Het luchtgevecht dient slechts om het pad voor de bommenwerpers vrij te maken. 
In tegenstelling tot legers en vloten die slechts de attritie kunnen vertragen of 
versnellen kan de luchtmacht de weerstand van de vijand direct breken door diens 
hulpmiddelen aan te tasten. Artillerie kan een batterij uitschakelen, vliegtuigen
echter de fabriek waar de kanonnen worden gemaakt. 

Gifgas, dat zijn werking lang behoudt en gemakkelijk overal doorheen dringt zal 
in de toekomst een belangrijk wapen zijn, hoe inhumaan dit ook is. Oorlog is altijd 
inhumaan.²⁶

De steden achter de frontlijn zullen niet langer veilig zijn en de burger niet minder 
bedreigd dan de militair. Een land is juist kwetsbaar in het moreel van de burgerbe-
volking, zoals reeds bleek in de Eerste Wereldoorlog. Hierbij verloor Duitsland 
de oorlog terwijl zijn leger nog functioneerde en zijn vloot nog intact was.

Het is niet nodig Douhet verder te volgen om tot een algemene indruk en 
een eerste beoordeling te komen van zijn manier van denken. Hoewel hij het 
verleden niet veronachtzaamt en de gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog 
als meest recente ervaring aandachtig beschouwt, beseft hij dat door de steeds 
nieuwe voortbrengselen van de technologie, zoals vliegtuigen en strijdgassen, 
een extrapolatie vanuit het verleden niet toereikend is als voorbereiding op de 
toekomst. Het verleden is voor hem vertrekpunt maar niet de enige basis van 
zijn gedachtengang. Hij neemt zijn toevlucht tot de verbeeldingskracht, niet als 
een vorm van romantische sciencefiction maar als een deductie vanuit bekende 
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eigenschappen en ingeschatte mogelijkheden. Met de kennis van de wijze waarop 
de gebeurtenissen zich hebben voltrokken is het nu gemakkelijk sommige van 
zijn voorspellingen, zoals het breken van het moreel van de burgerbevolking 
door bombardement of de inzet van gifgas, met misprijzing van de hand te 
wijzen. Ofschoon de feiten hem in andere opzichten zoals de kwetsbaarheid van 
oppervlakteschepen voor vliegtuigen in het gelijk hebben gesteld, gaat het er hier 
niet slechts om de gevallen af te wegen waarin de feiten hem gelijk of ongelijk 
hebben gegeven. Het gaat hier vooral om de bruikbaarheid van methoden. Hierbij 
is het voorspellingsvermogen één der criteria, maar niet het enige criterium van 
beoordeling. Bij een deductieve redenering staat of valt de waarheidswaarde
van de conclusies met de waarheidswaarde van de premissen, aangenomen 
dat er correct is geredeneerd. Wat dit laatste betreft valt er niets op Douhet af 
te dingen; de problemen schuilen in het eerste. Zo gaat hij er bijvoorbeeld als 
een eerste premisse terecht van uit dat de aanvaller in staat is tot concentratie
omdat deze het initiatief heeft. Als tweede premisse neemt hij echter aan dat de 
verdediger door onvolkomen middelen tot detectie onvoldoende geïnformeerd 
is om tijdig tot een tegenconcentratie over te gaan. In deze tweede premisse is 
iets over het hoofd gezien. De technologie, tot de ontwikkeling van een wapen 
als de bommenwerper in staat, wordt gewoonlijk na de ontwikkeling van een 
nieuw wapen geïnspireerd tot de ontwikkeling van een ander nieuw middel als 
antidotum. In dit geval was dit de radar. Reeds bij de Battle of Britain bleek de 
conclusie dan ook niet te kloppen. Evenmin, hoewel moeilijker verklaarbaar, bleek 
bij diezelfde gelegenheid het moreel van de burgerbevolking door bombardement 
te breken, een ervaring die zich sindsdien heeft herhaald. Wat het bereik van het 
luchtwapen door de onbegrensdheid van het luchtruim betreft heeft hij weer 
gelijk. Ten aanzien van de doeltreffendheid van het luchtwapen tegen grond-
doelen echter ziet hij voorbij aan de specifieke mogelijkheden die het terrein kan 
bieden tot verspreiding. Gefixeerd op de omstandigheden in West-Europa heeft 
hij evenmin rekening gehouden met een tegenstander die door een geringere 
afhankelijkheid van industrie en door een lagere organisatiegraad en geringere 
consumptiebehoefte van zijn samenleving, minder gevoelig is voor het luchtof-
fensief. Dit ondervonden de Amerikanen in Vietnam. Wat de beslissing van een 
militair conflict door middel van het luchtwapen aangaat, lijkt daarentegen in 
 de operatie   van de  tegen het Servië van Milošević 
Douhet toch eindelijk in het gelijk te hebben gesteld. Ook het effect van de 
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki pleiten voor zijn theorie, terwijl zijn 
gedachtegoed mede ten grondslag heeft gelegen aan de doctrine van de nucleaire 
afschrikking. Opnieuw gaat het hier echter weer niet alleen om interpretaties 
of afwegingen van het gelijk of ongelijk van Douhet, maar om een afweging van 
het gebruik van methoden. Zeker zijn zijn deducties achteraf te toetsen aan de 
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feiten, maar de oorzaken van zijn gelijk of ongelijk liggen in de betrouwbaarheid 
van zijn premissen. 

Dupuy steunde op de vaste grond van waargenomen feiten, al was zijn observa-
tie indirect via de geschiedenis en kan men een enkel vraagteken plaatsen bij de 
zuiverheid van zijn systematiek en bij zijn wijze van calculeren.²⁷ De betrouw-
baarheid van zijn uitspraken wordt in elk geval bevestigd door feiten wanneer 
men zijn theoretische analyses op grond van eerdere gevechten vergelijkt met 
de uitkomsten van latere. De inductieve methode en het beroep op historisch 
materiaal daarbij lijkt dan ook een gereder weg dan een deductieve om in te slaan 
bij de vorming van militaire theorieën. Toch zijn er gevallen denkbaar waarin 
deductie het enig begaanbare pad blijkt. De soms verrassende vindingen van 
de technologie, de ongewisheden van de ontwikkelingen in het internationale 
krachtenspel en de grillige reacties van het menselijk gemoed hullen de toekomst 
soms, om met Douhet te spreken, in een sluier die slechts met de kracht der 
verbeelding valt op te heffen. Deze verbeeldingskracht is soms niet alleen nodig 
maar ook wenselijk. De verbeeldingskracht waarmee bijvoorbeeld een Clausewitz 
het fenomeen oorlog heeft geschetst en van daaruit diverse eigenschappen van 
de oorlogvoering deduceerde, heeft generaties nadien geïnspireerd. Verbeel-
dingskracht moet het ook wel geweest zijn die een veldheer als Napoleon op het 
slagveld heeft geleid, al moet het een megalomane fantasie zijn geweest die hem 
niet meer met het voeren van oorlog deed stoppen, hetgeen tot zijn ondergang 
heeft gevoerd. Op grond van dergelijke overwegingen valt voor de krijgskunde
de deductieve methode als een complementaire weg voor de inductieve aan te 
bevelen. Afgezien nog van haar antagonistisch karakter wijkt de krijgskunde dus 
op twee punten af van de sociale wetenschappen. In de eerste plaats is zij bij het 
gebruik van de inductieve methode door gebrek aan contemporaine gegevens veel 
meer aangewezen op historisch materiaal. In de tweede plaats heeft zij de deduc-
tieve methode soms nodig als complement op de inductieve. Hiermee is duidelijk 
geworden waarom van een onvoorwaardelijke indeling van de krijgskunde bij 
de sociale wetenschappen werd afgezien hoewel haar object, gewelddadig maar 
niettemin menselijk sociaal gedrag, daar wel aanleiding toe geeft. Hierbij zij 
opgemerkt dat terzake van menselijke gedragingen een deductieve redenering 
overigens niet zonder gevaar is, gezien de noodzakelijke invulling van premissen. 
Afgezien nog van het probleem van de representativiteit, waarop al eerder werd 
gewezen, steunt menige redenering vaak op premissen waarvan men zichzelf niet 
bewust is, zodat zij des te gevaarlijker zijn voor de redenering. Geen beter raad 
voor de militair-theoreticus, of hij nu inductief of deductief te werk gaat, is het 
om lering te trekken uit de geschiedenis van de militaire theorie.
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