

De drie delen van een krijgsmacht 

en de omgevingen waarin zij optreden

.       
 

In het vorige hoofdstuk werden wij van het benodigde instrumentarium voorzien 
voor het verdere onderzoek. Dit instrumentarium werd gedemonstreerd op 
het meest basale niveau van gevechtsvoering, dat van de gevechtselementen in 
tactische verbanden. Alvorens wij nu op het schaalniveau van gehele legers, vloten 
en luchtmachten de ontwikkeling van het krijgsgebeuren in het tweede deel gaan 
volgen, onderzoeken wij eerst nog in hoeverre wij al op grond van algemene 
kenmerken van de genoemde krijgsmachtdelen en op grond van de algemene 
kenmerken van land, zee en lucht waarin zij optreden reeds overeenkomsten en 
verschillen tussen de strijd te land, op zee en in de lucht kunnen verwachten. 
In feite volgen wij daarmee een deductieve aanpak van het vraagstuk, dat in het 
tweede deel inductief wordt benaderd. 

. ,     

Een leger wordt hierdoor gekenmerkt dat het opereert op land, de vijand bestrijdt 
te land en tot taak heeft om grondgebied onder controle te houden of te krijgen 
ofwel om de situatie te land te beheersen. Zijn bases heeft een leger op land. 
Kust- of luchtafweerbatterijen hebben weliswaar als uitzondering de afweer of 
de neutralisatie tot doel van een tegenstander die zich niet op land bevindt, maar 
zij ageren vanaf land en terwille van de beveiliging van doelen die zich bevinden 
op land. De ruimtelijke sfeer waarin een leger opereert, vecht, waarin het zijn 
taak heeft en zijn basis bezit is dus telkens dezelfde, namelijk het land. Voor 
operaties of gevecht wordt uitgegaan van een direct gebruik van het menselijk 
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lichaam of van een indirect gebruik daarvan door middel van een platform. Dit 
kan een natuurlijk platform zijn zoals een rijdier of een kunstmatig zoals een 
voertuig of een statische versterking.

Een marine wordt hierdoor gekenmerkt dat zij opereert op zee, de vijand bestrijdt 
op zee of vanuit zee en haar taken in de eerste plaats vindt op zee. Daarnaast 
kan zij echter ook taken krijgen die het land of zelfs het luchtruim betreffen. Een 
marine vindt haar bases op plaatsen waar land en zee elkaar ontmoeten op een 
daartoe geschikte wijze in de vorm van natuurlijke of kunstmatige havens. In 
oorlogstijd bestaan haar taken om te beginnen uit de controle en de beveiliging 
van zeewegen en kustwateren voor eigen gebruik en de ontzegging hiervan 
aan de tegenstander. Een marine is voor haar optreden op zee altijd afhankelijk 
van een platform in de vorm van een schip. De schepen van de tegenstander of 
de wapensystemen aan boord daarvan vormen gewoonlijk dan ook het eerste 
doelwit van gevechtsactie. Behalve vijandelijke oorlogsschepen, kunnen ook 
koopvaardijschepen, bevoorradingsschepen of transportvaartuigen een doelwit 
zijn. Ook een blokkade van havens kan tot de opdrachten behoren. Dit is echter 
niet zozeer een actie tegen vijandelijke schepen zelf als wel tegen het gebruik 
ervan. Tot zover is dus, evenals bij een leger, de ruimtelijke sfeer waarin wordt 
geopereerd en gevochten evenals die waarin het doel is gelegen nog dezelfde. Dit 
betreft bij een vloot alleen nu dan niet het land maar de zee. Behalve haar taken 
op zee heeft een marine echter in oorlogstijd nog twee andere taken, die vanuit 
zee moeten worden verricht maar hun uitwerking doen gevoelen op land. 

De eerste daarvan bestaat uit het bestoken vanaf schepen van doelen te land. 
Aanvankelijk beperkte dit zich tot de kust met geschutvuur, maar later werd dit, 
dankzij de toegenomen capaciteit der schepen en de toegenomen stand van de 
technologie, uitgebreid tot aanvallen diep in het land met raketten en vliegtui-
gen. Met geschut en raketten gaat het om directe neutralisatie, met vliegtuigen
of helikopters om indirecte neutralisatie van de vijand met de wapens waarmee 
deze vliegende platforms zijn uitgerust. 

De tweede van deze taken is het amfibische optreden. Hierbij landen troepen 
vanuit schepen voor het uitvoeren van actie in het kustgebied of landinwaarts 
of worden troepen ingescheept vanaf de kust na actie in het kustgebied of 
landinwaarts. 

Hoewel bij het bestoken van doelen te land met geschut en raketten de ruim-
telijke sfeer waarin geopereerd wordt en die waarin het doel is gelegen niet meer 
dezelfde zijn, kan deze vorm van oorlogvoering nog wel monodimensionaal heten, 
tenzij met een ander krijgsmachtdeel is samengewerkt. Wanneer vanaf schepen 
gebruik wordt gemaakt van vliegtuigen of helikopters, of het nu zeedoelen of 
landdoelen betreft, is het echter discutabel of hier van monodimensionale of 
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meerdimensionale oorlogvoering moet worden gesproken en in hoeverre het 
nog om eenzelfde krijgsmachtdeel gaat. Organiek vallen dergelijke vliegtuigen 
vaak wel onder de marine, maar een vliegtuig is wezenlijk een ander platform 
dan een schip. De amfibische oorlogvoering is nimmer meer monodimensionaal, 
omdat de landingseenheden op de grens van water en land opereren en omdat 
de schepen transportsteun en vuursteun vanuit zee moeten verschaffen aan 
eenheden die de tegenstander te land moeten bevechten. Soms worden hiervoor 
ook gewone landstrijdkrachten gebruikt, maar vaak gespecialiseerde troepen, 
mariniers. Deze zijn weliswaar in de krijgsmacht van verschillende landen bij de 
marine ondergebracht maar komen in uiterlijk, uitrusting en gevechtswijze meer 
met grondtroepen overeen. Op de wende van het tweede en het derde millen-
nium is aan sommige marines als een nieuwe taak beschoren om met raketten 
vanaf schepen een ruimteschild te vormen boven het eigen grondgebied tegen 
inkomende raketten. Ook in dit geval zijn dus de ruimtelijke sfeer waarin wordt 
geopereerd en die van het doel weer verschillend.

Een luchtmacht wordt hierdoor gekenmerkt dat hij opereert in de lucht, de vijand 
bestrijdt in de lucht of vanuit de lucht, maar taken verricht die in hoofdzaak de 
grond of daarnaast eventueel de zee betreffen. Zijn bases heeft hij op de grond 
of eventueel voor een deel op een schip dat daartoe als platform fungeert. Zelf 
is een luchtmacht voor zijn optreden altijd gebonden aan een eigen platform, 
het vliegtoestel. Hierbij hebben de toestellen ‘lichter-dan-lucht’, als ballonnen en 
luchtschepen, bijna geheel plaats gemaakt voor de toestellen ‘zwaarder-dan-lucht’, 
de vleugelvliegtuigen en hefschroefvliegtuigen. 

Zeker zal een luchtmacht zijn tegenstander moeten kunnen bevechten in de 
lucht om luchtoverwicht te verkrijgen of te behouden, maar het luchtoverwicht 
is slechts een intermediair doel dat een luchtmacht moet bereiken om zijn 
verschillende taken uit te kunnen voeren. Voorzover dit de controle en beveiliging 
van luchtroutes betreft of de ontzegging van gebruik van het luchtruim aan de 
tegenstander, vindt een luchtmacht zijn doel ook in de lucht. Een luchtmacht 
kent echter een grote diversiteit aan taken die dan ook verschillende doeleinden 
betreffen. Deze taken zijn te verdelen in een zestal categorieën. De eerste omvat 
de luchtverdediging van het eigen grondgebied. De tweede betreft de ‘strategische 
luchtmacht’. Deze houdt zich bezig met verkenning, bombardement, transport 
en bevoorrading over grote afstanden. De bommenwerpers hebben daarbij de 
opdracht om met bommen of eventueel raketten ver in het achterland van de 
vijand voorzieningen voor zijn luchtmacht en voor zijn luchtverdediging uit 
te schakelen, zijn economisch potentieel aan te tasten, zijn infrastructuur te 
ontwrichten en het moreel van zijn bevolking te ondermijnen. De derde categorie 
is toebedeeld aan de ‘tactische luchtmacht’. Deze is belast met opdrachten tot 
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steun aan het gebeuren op de grond. Deze kunnen bestaan uit: verkenning in 
het frontgebied of het gebied van actie, gevechtssteun van nabij, interdictie, 
transport binnen het gevechtsgebied en de beveiliging van het optreden van de 
eigen grondstrijdkrachten tegen vijandelijke vliegtuigen. De vierde categorie 
betreft het uitvoeren van luchtlandingen in vijandelijk gebied. De vijfde categorie 
omvat taken ter ondersteuning van de marine waaronder met name onderzee-
bootbestrijding. De zesde bestaat uit een aantal uiteenlopende bijzondere zaken 
als luchtblokkade, reddingsacties, verspreiden van propaganda of het brengen 
van agenten achter de vijandelijke linies. Voor de uitvoering van al deze taken is 
verkrijgen dan wel behouden van tenminste een plaatselijk luchtoverwicht een 
noodzakelijke voorwaarde. 

Dit overzicht van taken demonstreert in hoe grote mate het doel van het 
gebruik van een luchtmacht is gelegen op de grond, eventueel op zee, maar in hoe 
beperkte mate in de lucht. Bij de luchtverdediging kunnen onderscheppingsjagers 
samenwerken met radar, luchtafweergeschut en luchtafweerraketten geplaatst op 
de grond. Hetzelfde geldt voor de vliegtuigen van de tactische luchtmacht, belast 
met de beveiliging van troepen op de grond. Ook bij deze verdedigingsacties 
in samenwerking met het leger valt weer op dat de vijandelijke vliegtuigen in 
de lucht een intermediair doel vormen ter vernietiging of afweer. Hoofddoelen 
zijn echter de veiligheid en vrijdom van beweging van de eigen troepen en het 
verlenen van nabijsteun aan deze. Een tactische luchtmacht is dus sterk aan de 
samenwerking met het leger gebonden. De strategische luchtmacht daarentegen 
treedt onafhankelijk op. Bij luchtlandingen is de samenwerking tussen vliegtuigen 
en helikopters enerzijds en grondtroepen anderzijds per definitie een gegeven.
Beter geeft de Engelse term ‘airborne operations’ de veelzijdigheid van het 
luchtlandingsoptreden weer. Behalve offensieve actie ter verwerving van een tac-
tisch belangrijk object of gebied kan namelijk ook een evacuatie van militairen of 
burgers het doel zijn. Hoewel een enkele maal als zelfstandige operatie uitgevoerd, 
zoals de Duitse aanval op Kreta in , worden luchtlandingsoperaties vrijwel 
altijd ondernomen in samenwerking met een andere operatie te land of met een 
amfibische operatie. Behalve dat een luchtmacht zijn doel zoekt via de lucht 
maar dit veelal niet vindt in de lucht, is hij meer dan de andere krijgsmachtdelen 
aangewezen op samenwerking met deze. Tegelijk wordt hij door deze dikwijls 
als een onmisbare steun ervaren. 

Ofschoon bij een luchtmacht soms raketten voor de lange afstand, geleide 
wapens en luchtafweerraketten zijn ingedeeld, is het toch een vraag in hoeverre 
deze ook als luchtwapens moeten worden geïnterpreteerd. Deze vraag wordt 
door een extreem voorbeeld maar daarmee ook op duidelijke wijze zichtbaar 
wanneer men zich realiseert dat ook een pijl of geweerkogel bewegen via de lucht 
maar gewoonlijk gemunt zijn op een doelwit, dat zich bevindt op de grond. Deze 
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kwestie zij hiermee wel gesignaleerd maar wordt hier niet besproken omdat zij 
hier te ver zou voeren tot in details. 

.. Een vergelijking tussen de actoren en vijf punten, die daarbij opvallen

Deze kenmerken en taken van de drie krijgsmachtdelen overziende, springen 
daarbij een vijftal punten in het oog. Een eerste punt is de wel uiterst korte 
behandeling van het leger in vergelijking met marine en luchtmacht. Dit hangt 
samen met de relatieve eenvoud van taakstelling en werkterrein van een land-
macht. Stellig houden ook legereenheden zich bezig met transport, bevoorrading, 
escorte, beveiliging van routes of met evacuaties. Ook wordt samengewerkt 
met andere krijgsmachtdelen als de tactische luchtmacht en bij luchtlandingen 
of amfibische operaties. De taakstelling, die bij marine en luchtmacht tot een 
opsplitsing in onderdelen aanleiding gaf, is bij een leger echter samen te vatten 
in drie woorden: beheersing van grondgebied, hoewel het ook bij amfibische 
operatie of luchtlanding, bij nabijsteun van vliegtuigen of vuursteun van schepen 
gaat om beheersing van land. Deze kan dan meer permanent bedoeld zijn of 
slechts tijdelijk zoals bij een raid. Beheersing van grondgebied is zowel middel 
als doel bij de neutralisatie van de grondstrijdkrachten van de tegenstander. Bij 
de verdediging tracht men terrein te behouden, bij de aanval te verwerven. In de 
strijd te land zijn die terreinpunten van belang vanwaar men de tegenstander het 
beste kan bestoken of dekking kan vinden. Behalve die eenvoud van taakstelling, 
vertoont alleen een leger de eenvoud dat operatieterrein, gevechtsterrein en doel 
in dezelfde ruimtelijke sfeer zijn gelegen.

Als tweede punt in samenhang met het eerste valt op dat een marine haar doel 
ten dele, maar een luchtmacht zijn doel vrijwel geheel buiten zijn operatieterrein 
heeft. Enerzijds maakt dit het belang van de luchtmacht vóór andere krijgsmacht-
delen, maar anderzijds ook een zekere mate van afhankelijkheid ván die andere 
delen van een krijgsmacht duidelijk met alle discussie van dien. Daarnaast kan 
het ook stof tot de discussie bieden of de luchtmacht de taken van beheersing
van land of zee niet van leger en marine zou kunnen overnemen, waarmee deze 
tot hulpwapens voor de beveiliging of verwerving van luchtmachtbases zouden 
kunnen worden gereduceerd.

Een derde punt is dat alleen een leger zijn bases kan hebben in de ruimtelijke 
sfeer waarin het optreedt, al kunnen mariniers en luchtlandingstroepen mis-
schien tijdelijk als ‘sea-’ of ‘air-based’ worden beschouwd. Havens en vliegvelden 
bevinden zich echter altijd op land en kunnen, zij het in mindere mate bij 
insulaire ligging, daar worden bedreigd en moeten daar worden verdedigd. 
De sea-based vliegtuigen van een vliegdekschip zijn in laatste instantie mede 
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afhankelijk van de havenfaciliteiten die hun carrier geboden kunnen worden. 
Schepen noch vliegtuigen kunnen onbeperkt verblijven op zee of in de lucht en 
zijn dus uiteindelijk afhankelijk van land.

Een vierde punt wordt gevormd door de volledige gebondenheid van marine 
en luchtmacht aan schip of vliegtoestel als kunstmatig platform in tegenstelling 
tot een leger. Dit hanteert naast diverse gevechtsplatforms met enige afwisseling 
door de tijden heen het menselijk lichaam, van wapens voorzien, als zelfstandig
gevechtsapparaat. Dit is tot op heden zichtbaar in de vorm van de uitgestegen 
of de niet gemotoriseerde infanterist. In de beperkte oorlogen in de tweede 
helft van de twintigste eeuw is de betekenis van deze in daartoe geschikt terrein 
nog steeds niet te onderschatten. Onder meer hebben de Amerikanen dit, met 
volledig overwicht in de lucht en op zee, in Vietnam moeten ondervinden. Met 
de praktische verdwijning van het entergevecht op zee speelt daar het menselijk 
lichaam als gevechtsapparaat geen rol meer. Lichamelijke conditie is overigens 
bij alle krijgsmachtdelen wel van belang voor het uithoudingsvermogen bij 
langdurige actie onder de spanning van operatie en gevecht. Inzake het laatste 
punt moet om te beginnen worden opgemerkt dat ter onderscheiding van de 
krijgsmachtdelen, tot dusverre nog impliciet, twee criteria werden gehanteerd. 
Deze waren de ruimtelijke sfeer waarin en, in samenhang daarmee, het platform 
of gevechtsapparaat waarmee werd gewerkt. Ten aanzien van beide criteria 
geldt dat zij als scheidslijnen beginnen te vervagen naarmate de oorlogvoering 
meerdimensionaal wordt en de platforms, zoals bij een vliegdekschip, een getrapte 
structuur gaan vertonen. 

. ,       
      

Van het totale aardoppervlak van  miljoen km wordt , miljoen km ofwel 
, ingenomen door water en , miljoen km ofwel , door land. De 
gehele planeet is omgeven door een dampkring, aangeduid als de atmosfeer. Bin-
nen de atmosfeer, die als het luchtruim is te beschouwen, ligt het huidige plafond 
van een bemand militair vliegtuig op circa  km en dat van een bemande ballon 
op  km. Doordat raketten, in tegenstelling tot straalmotoren, niet afhankelijk 
zijn van de zuurstof uit hun omgeving maar de benodigde zuurstof zelf bij zich 
hebben, kunnen zij verder doordringen in de atmosfeer en deze zelfs verlaten 
op weg naar een ander hemellichaam. Door drukcabines en speciale kleding 
beschermd en van meegenomen zuurstof voorzien, is daarmee, zij het nog in 
zeer kleine getale, ruimtevaart voor mensen mogelijk. Waar het de oorlogvoering 
betreft is de strijd in deze laatste ruimte om eerder genoemde redenen buiten 
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het bestek van deze studie gehouden. Aan de oorlogvoering met behulp van
deze ruimte kan echter niet zonder meer voorbij worden gegaan. Deze is in het 
huidige tijdsgewricht zelfs bij conventionele oorlogvoering nauwelijks meer weg 
te denken. Zo is bijvoorbeeld bij de hedendaagse legers, wanneer zij tenminste bij 
de tijd zijn, het gebruik van voorwaartse waarnemers of van vaste inmeetpunten 
bij de veldartillerie wel niet geheel verdwenen, maar toch overgenomen door 
‘tracking and tracing’ met behulp van satellieten. Behalve voor verschillende
krijgsmachtdelen zijn Global Positioning Systems () overigens ook voor het 
civiele leven van groot belang geworden. Hier beperkt de aandacht zich echter 
verder tot het gebruik van land, zee en luchtruim in de traditionele zin. Deze drie 
sferen worden bij hun bespreking als factoren, in tegenstelling tot de actoren, 
ook al meteen met elkaar vergeleken. 

Om de verschillen die bij een vergelijking aan het licht treden en de consequen-
ties daarvan voor de oorlogvoering beter te kunnen begrijpen, is het gewenst eerst 
enige afstand te nemen van het krijgsbedrijf. Immers, eerst na een beschouwing 
van het slagveld als topografisch gegeven, is het mogelijk de krijgsgebeurtenissen 
niet alleen te volgen maar ook te doorzien. Gelet op het abstractieniveau van deze 
studie is het vertrekpunt hier gekozen in enige basale reminiscenties aan fysica 
en fysische geografie. Daarbij wordt uitgegaan van een zeer algemeen verschil 
tussen de drie ruimtelijke sferen: hun aggregatietoestand. Van hieruit laten zich 
namelijk hun andere kenmerken en verschilpunten verder deduceren. Zo is het 
land op te vatten als een belichaming van de vaste, de zee van de vloeibare en de 
lucht van de gasvormige toestand. Dit betekent dat het land een eigen vorm en 
volume vertoont, de zee geen eigen vorm maar wel een eigen volume bezit en de 
lucht geen eigen vorm en in aanleg geen eigen volume heeft. Dat de lucht echter 
niet in het heelal ontsnapt en er lagen in de atmosfeer zijn te onderscheiden, is 
te danken aan de aantrekkingskracht van de aarde. 

Conform hun aggregatietoestand hebben zowel het land als de bodem van 
de zee een vorm die bepaald is door endogene krachten als verschuivingen 
van aardlagen, vulkaanuitbarsingen en dergelijke. Deze hebben de opbouw en 
plooiing van het landschap, zowel boven als onder de zee bepaald. Daarnaast 
spelen op land exogene krachten als water en wind een belangrijke rol. Door 
hun eroderende werking hebben zij de gegeven vorm bijgeslepen en soms in 
sterke mate gewijzigd. Het landschap op land en onder zee wordt echter niet 
alleen bepaald door zijn vorm, maar ook door zijn bekleding. De vaste vorm en 
de structuur van de bodem verschaffen de basis hiervoor; het klimaat zorgt voor 
de verdere omstandigheden. Afhankelijk van deze beide factoren, bodem en 
klimaat, is de bekleding anorganisch of organisch van aard. Behalve een flora als 
organische begroeiing is er ook van een organische bewoning, een fauna, sprake. 
De bekleding van het landschap op land is mede onderhevig aan de invloed die 
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de fauna er op uitoefent. Daarbij is in toenemende mate de mens van betekenis. 
Naast land omvat het aardoppervlak zee. Behalve aan het zeeoppervlak is ook 
het water onder de zeespiegel tot oorlogsgebied gemaakt door de onderzeeboot. 
Voor deze is het ook van belang tot welk type de zeebodem behoort wanneer hij 
zich stil moet houden om niet te worden ontdekt. Op de zeebodem zelf echter 
wordt tot dusverre in strikte zin niet tussen mensen gevochten. Deze bodem is 
verder wel van militaire betekenis bij echometing en als opstellingsgebied voor 
sonarapparatuur ter bestrijding van onderzeeërs. Vanuit de aggregatietoestanden 
bekeken is dus de strijd te land de enige die zich afspeelt in een vaste omgeving. 
Dit betekent dat het land zich onderscheidt van de andere sferen door de vaste 
vorm van zijn opbouw en betrekkelijk duurzame aard van zijn bekleding. Deze 
vertonen beide een grote variatie. Deze variatie verleent het land een heterogene 
structuur in tegenstelling tot de homogene structuur van de zee en het luchtruim. 
Het is ook deze gevarieerdheid van het landschap, deels vrij tijdelijk deels meer 
blijvend van aard, die bepalend is voor operatie en gevecht. In een uitspraak van 
Napoleon: “c’est le terrain qui commande”. Dit behoeft nauwelijks toelichting“c’est le terrain qui commande”. Dit behoeft nauwelijks toelichting. Dit behoeft nauwelijks toelichting 
omdat het in de directe ervaring is gegeven. Vuur- en gezichtsdekking, begaan-
baarheid, naderingswegen, tactisch belangrijk gebied, maar ook elementen die 
kunnen dienen ter oriëntatie, zijn allemaal zaken, gerelateerd aan de structuur 
van het landschap. 

Nu beslaat het land niet alleen het kleinste deel van het aardoppervlak, het 
is door zijn structuur en door zijn wijze van verdeling over het aardoppervlak 
niet altijd evenzeer voor menselijk gebruik geschikt. Een vluchtige blik op een 
globe toont reeds hoe grote watermassa’s belangrijke landmassieven scheiden,
hoe bergketens gebieden van elkaar afsnijden, hoe de polen bedekt zijn met 
ijs. Een oriëntatie inzake het klimaat leert dat sommige delen zich niet lenen 
voor menselijk verblijf, al worden de grenzen van deze anoecumene wel terug-
gedrongen met behulp van de technologie. 

Het is ook door de technologie dat verkeersproblemen zijn overwonnen. De 
zeeën, die landmassa’s van elkaar hebben gescheiden, en de rivieren en meren, die 
obstakels in het landschap vormden, zijn tot waterwegen getransformeerd, dank-
zij de uitvinding en ontwikkeling van het schip. Het luchtruim, dat de hoogste 
bergtoppen met gemak overstijgt en de gehele aarde omspant, heeft dankzij het 
vliegtoestel in principe ieder punt op aarde bereikbaar gemaakt. Met name het 
hefschroefvliegtuig met zijn mogelijkheden tot verticale landing en take-off heeft 
hiertoe bijgedragen. Infrastructurele voorzieningen als spoorwegen en wegennet 
hebben het verkeer te land bevorderd. Behalve door dergelijke kunstwerken is de 
begaanbaarheid van het land door het gebruik van terreinvoertuigen vergroot. 
Het is duidelijk dat ook de strijd te land met al deze wijzigingen was gediend. 
Bij deze verkeersvoorzieningen, waartoe in vele gevallen oorlogsbehoeften 
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zelfs de aanleiding vormden, en de toegenomen mogelijkheden van gebruik 
van voertuigen is het voor de oorlog te land van belang niet te vergeten dat de 
strijder te voet een factor van betekenis is gebleven. Deze laat zich niet in alle 
gevallen door een luchtmacht of de geavanceerde gevechtsvoertuigen of artil-
lerie van een leger uitschakelen of vervangen. Behalve zeer dichte oerwouden 
is vrijwel elk terrein onder niet te extreme klimatologische omstandigheden 
voor hem begaanbaar. Bij inzet van helikopters kunnen obstakels als moerassen, 
waterhindernissen en steile bergwanden worden overwonnen. Ook heeft hij 
geprofiteerd van de voortgang van de technologie, die hem een lichte draagbare 
uitrusting heeft verschaft met eigen verbindingsmiddelen en met wapens met 
grote precisie en vernietigingscapaciteit. Zijn geringe omvang en gewicht maken 
hem gemakkelijk te transporteren. Hierdoor is hij in staat met behulp van het 
pantserinfanterievoertuig tanks bij opmars en aanval te volgen en zo met deze 
samen te werken. Ook is hij in behoorlijke aantallen te vervoeren per vliegtuig 
of schip om bij luchtlandingsoperaties of amfibisch optreden het spits af te 
bijten. De kwetsbaarheid van zijn lichaam en daarmee de beperktheid van zijn 
incasseringsververmogen zijn zijn belangrijkste nadelen. Als voordelen staan 
daar tegenover zijn geringe afmetingen, flexibiliteit, de mogelijkheid tot vrijwel 
geluidloze verplaatsing en tot snel ingraven. Doordat hij zich in wat ruwer en 
onoverzichtelijk gebied zo gemakkelijk laat opnemen en door zijn geringe kosten 
van onderhoud en vervanging, is hij bij uitstek geschikt voor een guerrilla. Deze
laatste omstandigheid, gevoegd bij zijn eerder genoemde voordelen, vormen een 
verklaring voor het feit dat tijdens de oorlogen van de dekolonisatie en die in 
Vietnam en in Afghanistan en bij de latere peace-enforcingoperaties, strijders 
van minder ontwikkelde landen het tegenstanders van meer ontwikkelde landen 
zo lastig konden maken. Hoewel zij, beoordeeld naar opleiding, uitrusting en 
discipline, vaak van matige kwaliteit waren en de steun van zware wapens of 
een luchtmacht ontbeerden, bleken de voordelen van een sterk geaccidenteerd, 
een bebost of een anderszins minder toegankelijk terrein hen ruimschoots 
compensatie voor deze tekorten te bieden. Dit alles onderstreept nog weer eens 
hoezeer de gegeven omstandigheden van het terrein van invloed zijn op de 
strijd te land. 

Behalve de terreinomstandigheden zijn uiteraard ook weer en klimaat van 
belang. Lange tijd bleven campagnes gebonden aan de seizoenen tot een bepaald 
gedeelte van het jaar. Hoewel overval bij nacht mogelijk was, kwamen nacht-
gevechten slechts spaarzaam voor. Ook in dit opzichten heeft de technologie 
wijziging gebracht. Wel bleken in  in de Yom Kippur-oorlog troepen die 
reeds bij dag slag hadden geleverd hierdoor zo uitgeput, dat zij bij nacht niet 
meer in staat zijn het gevecht voort te zetten met behulp van de mogelijkheden 
die werden verschaft door hun infraroodapparatuur.
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Hoewel de mens van nature thuishoort op het land heeft de zee hem al vroeg 
aangetrokken. Weliswaar tot zwemmen in staat had hij toch een platform nodig 
om zich op zee te begeven. Om in deze behoefte te voorzien ontwikkelde hij dan 
ook het schip. De zee bood hem een bron van voedsel in de vorm van vis. Ook 
andere producten uit zee, zoals zout ter conservering en als smaakmaker van 
voedsel, alsmede schelpen en parels waren welkom bij hem. Later ontdekte hij dat 
de zeebodem rijk was aan energiebronnen als olie en gas. Deze ging hij offshore 
exploiteren met behulp van kunstmatige eilanden, die ter plekke werden gesleept 
en daar verankerd. Gezien de wijze van verdeling van de landmassa’s over het 
aardoppervlak is de zee echter vooral van belang voor de handel en het verkeer 
tussen de volken. Het is daarom te begrijpen dat de bescherming van de eigen 
scheepvaart en de bedreiging van die van de tegenstander primaire doelen zijn bij 
een zeeoorlog. De oorlogsvloten zijn dan ook ontstaan uit de behoefte aan bestrij-
ding van piraten, zoals ook de georganiseerde legers ontstonden als antwoord 
van de sedentaire volken op de plundertochten van invallende nomaden. Als 
gevechtsterrein en operatiegebied verschilt de zee echter hemelsbreed van het 
land. Dit geldt op de punten van vorm en structuur, uitgestrektheid, natuurlijk 
evenwicht, weersgevoeligheid, sociaal klimaat en de consequenties van een en 
ander voor de oorlogvoering. Waar het de vorm en structuur betreft valt op hoe, 
gezien de aard van de zee als vloeistof, de grenzen van het wateroppervlak worden 
bepaald door de kusten van het land. Zonder vaste vorm en zonder begroeiing 
met bomen of planten vertoont de zeespiegel geen enkele vaste verheffing, die als 
oriëntatiepunt kan dienst doen. De zee kent geen heuvel of terreinplooi om zich 
te verschuilen en nergens worden schoots- of gezichtsveld beperkt door vaste 
obstakels. De aanblik die het zeeoppervlak biedt is homogeen. In tegenstelling tot 
het land waar de gesteldheid van het terrein de routes van mars en manoeuvre 
dicteert, is de zee in principe op iedere plek en in iedere richting bevaarbaar, daar 
waar de diepte het toelaat. Alleen door zandbanken en riffen kan de natuurlijke 
toegang worden ontzegd of slechts een vaargeul zijn overgelaten. 

Ondanks het onbelemmerde zicht is het door de uitgestrektheid van oceanen 
en zeeën lang een probleem geweest een tegenstander op zee te ontdekken. Men 
hoeve maar eens te denken aan de langdurige speurtochten van Nelson naar 
Villeneuve in  waarbij de Engelse en Franse eskaders op de wateren van de 
Middellandse zee, de Atlantische Oceaan en in het Caribisch gebied eenvoudig 
langs elkaar heenvoeren totdat Nelson zijn prooi eindelijk bij Trafalgar te pak-
ken kreeg. Ook nog in de Tweede Wereldoorlog met radar en luchtverkenning, 
bleek bij de klopjachten op de Bismarck en de Tirpitz hoe moeilijk een doel te 
vinden kan zijn op zee. Het gebrek aan natuurlijke oriëntatiepunten, buiten de 
stand van de zon en de sterren, en de wijdheid van het zeeoppervlak dwongen 
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vloten vaak niet te ver uit de kust te opereren en slag te leveren. Niet voor niets 
dragen de meeste zeeslagen namen van punten op land. Leent het zeeoppervlak 
zich dus weinig voor guerrilla, onder de waterspiegel is dat wel het geval en de 
onderzeeboot is dan ook bij uitstek het wapen, waarmee de maritiem zwakkere 
het de maritiem sterkere moeilijk heeft weten te maken door zijn zeeverbin-
dingen te bedreigen of te ontwrichten. Door zijn grote mobiliteit en actieradius 
is de kernonderzeeër in het uitgestrekte operatiegebied dat de wereldzeeën 
hem verschaffen nauwelijks te traceren door de tegenstander. Onder water tot 
lancering van nucleaire raketten in staat, is hij het belangrijkste wapen uit het 
strategische arsenaal geworden.

In tegenstelling tot het van nature statische evenwicht van de grond verkeert 
de zee in een dynamisch evenwicht voortdurend in beweging. Deze kan bestaan 
uit zeestromen, de grote doorgaande bewegingen van het water, die worden ver-
oorzaakt door de algemeen heersende windrichting in het gebied en in mindere 
mate door de relatieve dichtheid van het water. Daarnaast is er nog een tweetal 
getijstromen, de ene die de heen en weer gaande golfbeweging veroorzaakt van 
de gewone golfslag en de tweede die onder invloed van de aantrekking van de 
zon en van de maan verantwoordelijk is voor eb en vloed. Deze bewegingen
vertonen een constant karakter dat zich echter snel en in sommige gebieden ook 
vaak pleegt te wijzigen onder invloed van veranderende weersomstandigheden. 
Zo kan bij storm de wind de golven meer dan huizenhoog opzwepen, die door 
het soortelijk gewicht van het zeewater nog lang blijven narollen nadat de wind 
is gaan liggen of is gedraaid. Het is hierdoor duidelijk dat bij de oorlogvoering ter 
zee, klimaat en weer van nog groter belang zijn dan bij de strijd te land. Regens 
kunnen daar de wegen herscheppen in modderpoelen en de strijders doorweken, 
koude de ledematen verstijven en het starten van motoren onmogelijk maken 
en hitte kan het lichaam verlammen. De zon kan de ogen verblinden, mist het 
zicht ontnemen. Opwaaiend zand kan de ogen doen ontsteken en het gehoor 
verdoven. Bij dit alles blijven echter grond en begroeiing in principe gelijk waarbij 
het terrein hoogstens aan begaanbaarheid of mogelijkheid tot verblijven, verliest. 
Anders is de situatie ter zee. Niet alleen ondervinden ook de zeelui de last van 
weer en wind aan den lijve, maar deze kunnen bovendien de zee onhandelbaar 
voor hen maken en hun schip, dat voor hen zowel een werktuig als een verblijfs-
oord vormt, bedreigen. De mate waarin een schip daarbij wind en golven weet 
te weerstaan maken dan ook de zeewaardigheid ervan uit. Hoewel bij de strijd te 
land de weersomstandigheden en zeker mist een belemmering kunnen vormen, 
zijn de beperkingen die de weersomstandigheden aan het zeegevecht opleggen 
aanzienlijker. Zo vergde een zeeslag tussen galeien een kalme zee met weinig of 
geen wind. Voor het vierkant getuigde linieschip was wind uiteraard een vereiste. 
Zoals eerder vermeld moest bij een gevecht echter al bij een stevige bries flink 
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zeil worden ingenomen om een sterk ‘inhangen’ der schepen, dat het gebruik 
der geschutbatterijen onmogelijk zou maken, te voorkomen. Het stalen schip 
dat door machines werd voortbewogen hoefde niet over te hellen onder de druk 
van wind in de zeilen en was evenals de galei vrij in zijn positiekeuze door zijn 
onafhankelijkheid van de wind. Ondanks zijn vlakke ligging op zee en centrale 
plaatsing van zijn geschuttorens, lijdt bij zware zeegang de nauwkeurigheid van 
het vuur van dit schip. Het bewaren van verband en handhaven van formatie 
was bij operatie en gevecht in alle tijden mede afhankelijk van de gesteldheid
van het weer. Mist belemmerde de operatie in hoge mate en maakte, tot aan het 
gebruik van radar, het gevecht zelfs geheel onmogelijk. Die afhankelijkheid van 
het weer en de omstandigheid van een langdurig verblijf in de besloten ruimte 
van het schip als een kunstmatige buffer tussen mens en zee, heeft aan het leven 
op zee een eigen signatuur verschaft. Deze schept een band tussen hen die haar 
bevaren, ondanks de vijandschap die de oorlog tussen hen brengt. Soms is deze 
band verbroken door de bitterheid van de strijd, zoals bijvoorbeeld ten tijde 
van de Duinkerker Kapers in de  en  eeuw of tengevolge van het gebruik 
van onderzeeboten tijdens de wereldoorlogen. Zoals voor de mens alles op zee 
afhankelijk is van zijn platform, hangen ook de sociale verhoudingen aldaar 
samen met de omvang van het schip waarop men verkeert.

Het luchtruim wordt gevormd door de dampkring of de atmosfeer, die als 
een gasvormige schil met een dikte van zo’n  km de aarde omgeeft. De 
samenstelling van de lucht blijft tot deze hoogte nagenoeg gelijk, maar de druk 
neemt met de toename van de hoogte geleidelijk af. In de atmosfeer worden een 
aantal lagen onderscheiden. Het criterium voor dit onderscheid is niet alleen te 
vinden in verschillen van luchtdruk maar vooral ook in de verandering van de 
temperatuur in relatie met de hoogte. De onderste laag is de troposfeer. Deze 
reikt tot  km. Hij dankt zijn naam aan het Griekse woord ‘tropè’ dat ‘wending’ 
betekent, omdat in deze laag verticale luchtstromen optreden. De troposfeer 
wordt gekenmerkt door het feit dat de temperatuur er daalt bij stijging van de 
hoogte. Het is in deze laag dat het weer zich afspeelt, hoewel ook de hogere 
lagen van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling ervan. De troposfeer wordt 
gevolgd door de tropopauze. Tussen de – km strekt zich, letterlijk naar het 
Latijnse ‘stratum’, ‘het uitgespreide’, de stratosfeer uit. Deze kenmerkt zich in 
de lagere delen doordat de temperatuur ophoudt met dalen, vervolgens gelijk 
blijft, om in de hogere delen zelfs weer te stijgen tot  graden Celsius. Na een 
stratopauze van ongeveer  km volgen nog de mesosfeer naar het Griekse ‘mesos’, 
‘midden’, van – km. Hierin daalt weer de temperatuur om in de mesopauze 
van – km een temperatuur te bereiken van − graden Celsius. Boven de 
 km reikt de thermosfeer, waar de temperatuur conform het Griekse ‘thermos’, 
‘warmte’, weer toeneemt en oploopt tot boven de  graden Celsius. Deze 
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temperatuurverschillen hangen samen met de verschillende stralingsverschijn-
selen in de atmosfeer, die hier verder onbesproken worden gelaten. 

De gegeven schets van de lagen in de atmosfeer met hun hoogten en meest 
opvallende kenmerken diende slechts om een indruk te geven van het beperkte 
deel van het luchtruim dat door het vliegtuig wordt benut in vergelijking tot 
zijn bereiksmogelijkheden op aarde. De hogere luchtlagen zijn dan ook wel van 
belang voor satellieten en raketten maar niet voor het vliegtuig. Zo hoeft het 
geen betoog dat een tactische luchtmacht aan het onderste deel van de tropos-
feer voldoende heeft. Om beneden het bereik van de radar te blijven zullen de 
toestellen hun doel zelfs ‘huisje-boompje-beestje’ zien te benaderen. Beneden 
in de troposfeer speelt zich ook het luchtgevecht af. Om buiten het bereik van 
de vijandelijke luchtafweer te blijven werden echter strategische verkenners en 
bommenwerpers ontworpen die gebruik maken van de stratosfeer. Afgezien van 
technische beperkingen ligt het overigens voor de hand om een vliegtuig niet tot 
een onnodige hoogte te doen stijgen in verhouding tot de afstand die het op het 
aardoppervlak moet overbruggen. Uit dit alles blijkt dus dat de luchtacties zich 
in hoofdzaak beperken tot de troposfeer en derhalve te maken kunnen krijgen 
met verticale luchtstromen en met het weer. Aangezien vliegtuigen gebonden 
zijn aan bases op het aardoppervlak is ook het stratosfeervliegtuig bij opstijgen en 
landen en het verkrijgen of verminderen van hoogte onderhevig aan de invloeden 
van het weer. Hierbij kan, de radar ten spijt, mist de inzet van vliegtuigen zelfs 
geheel onmogelijk maken, zoals de geallieerden einde  bij het Ardennen-
offensief ondervonden en ook de vliegtuigen van de  nog in  boven 
Servië last van mist en bewolking konden ondervinden. Een andere beperking 
die het luchtruim stelt aan het vliegtuig is de beperkte tijd die het tot dusverre 
in de lucht kan verblijven. Een nadeel van luchtstrijdkrachten tegenover land- of 
zeestrijdkrachten is tenslotte hun grotere afhankelijkheid van bases.

Tegenover deze nadelen biedt het luchtruim ook vele voordelen aan een lucht-
macht. Behalve pal boven de grond in de vorm van de toppen van bergen kent 
het luchtruim geen enkel obstakel, zoals de zandbanken, riffen of ijsbergen de 
scheepvaart kunnen bedreigen. Het luchtruim kan elke richting worden door-
kruist en maakt praktisch elke plek op aarde bereikbaar. Ook kunnen in de lucht 
geen mijnen worden gelegd en behalve versperringsballons geen hindernissen 
worden opgeworpen. Door de geringe weerstand van de lucht en de rechtlijnige 
koers die kan worden gevolgd kunnen luchtstrijdkrachten sneller en meer mobiel 
worden ingezet dan bij vloten of legers het geval is. Deze voordelen van het 
luchtwapen maken het begrijpelijk hoe vliegtuigen zo’n, bijna onmisbare, steun 
voor marine en landmacht betekenen, dat deze ertoe tenderen een deel van de 
luchtmacht organiek in te lijven voor eigen specifiek gebruik. Daarnaast heeft 
een luchtmacht, zeker in vergelijking tot een leger, tegenover een technologisch 
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minder ontwikkelde tegenstander ook nog het voordeel van een wapen dat overal 
doel kan treffen zonder dat vergelding of ernstige verliezen behoeven te worden 
gevreesd. Evenmin als een oorlogschip, behalve onder water, op zee dekking 
kan vinden, is dit voor een vliegtuig het geval. Aan de visuele waarneming kan 
het alleen door duister of bewolking worden onttrokken. Behalve gebruik van 
wolkenvelden was bij een luchtgevecht, zeker tot en met de Tweede Wereldoorlog, 
vooral de zon van groot belang. Aanvallen vanuit de zon, dat wil zeggen bij heldere 
hemel met de zon in de rug, is dan ook bij vele luchtgevechten een voordeel 
gebleken. Een groot verschil tussen de strijd in de lucht met die op water of land 
is tenslotte de grote wendbaarheid waarmee een vliegtuig zich in zijn medium 
weet te bewegen. Wat deze wendbaarheid betreft is toename van de snelheid 
evenwel niet altijd een voordeel, zoals bij het straalvliegtuig naar voren kwam. Zo 
zagen de Amerikanen zich in  in Korea soms weer gedwongen tot terugkeer 
tot het schroefvliegtuig. Dit probleem was overigens al in  in Rusland ook 
bij het schroefvliegtuig al naar voren gekomen toen de meer moderne Me  
van de Duitsers juist door zijn snelheid moeite bleek te hebben de verouderde 
toestellen van de Russen te pakken te krijgen. Wat de grondsteun betreft is de 
helikopter aan het snelheidsprobleem tegemoet gekomen.

Het moge duidelijk zijn dat met het bovenstaande vooral ten aanzien van het 
luchtruim een completer beeld is geschetst dan voor de mogelijkheden van een 
deductieve afleiding en zeker voor de meer inductieve benadering van deel 
strikt is vereist. Dit tweede deel volgt het krijgsgebeuren immers slechts tot 
aan de Tweede Wereldoorlog. Wat daarna heeft plaatsgevonden kwam in deel 
alleen in sommige voorbeelden ter sprake en komt in deel  pas in het laatste 
hoofdstuk aan de orde. Wanneer men echter een stuk in de schouwburg wil volgen 
is het goed een beeld te hebben van de totale omgeving waarin de bedrijven zich 
afspelen. Zo valt ook de krijgsgeschiedenis als drama zich gemakkelijker volgen 
wanneer men de bedrijven weet te lokaliseren binnen de totaliteit van de ruimte 
waarin het gebeuren zich afspeelt.
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