


Lijst van diagrammen vi
Lijst van afbeeldingen vii

  
. Bedoeling, aard en opzet van het werk 
. De historische benadering van het probleem 
.. Verschillende invullingen van het begrip ‘historie’ 
.. Een uitwerking van zaken in deel  bij de historische benadering 
.. De ontwikkeling van het krijgsgebeuren in deel  
.. Referentiekader en terminologie 

   

    ,    
. Een typering van de begrippen en van de relatie tussen deze 
. De nadere vraag naar de betekenis van militaire theorie en van 

militaire geschiedenis voor de praktijk 
. Aard en werkwijze van de krijgskunde. De ‘historical’ versus de 

‘materiel school’. De inductie bij Dupuy en de deductie bij Douhet 

         
     

. Geschiedenis als een middel om een militair voor te bereiden op 
zijn taak en als vraagbaak voor de gekozen probleemstelling 

. Geschiedkundig onderzoek en verschil in interpretatie van het 
gebeurde 

. De vraagstelling aan het verleden. Evenementiële en structurele 
geschiedschrijving 

. Een structurele benadering in onderscheid van een 
structuralistische 

. De periodisering als middel tot ordening van het geschiedverhaal 
en de keuze hierbij voor de stand van de technologie 

        
     

. Kenmerken en vormen van oorlog 
.. Verschillen tussen oorlog en het voeren van oorlog 
.. Demarcatieproblemen bij een nadere bepaling van de begrippen 

oorlog en oorlogvoering en de tendens tot eurocentrisme 
. De ontwikkeling van de oorlogvoering en van het denken daarover 
.. De primitieve oorlogvoering ofwel het voeren van oorlog zonder 

een bewuste systematiek 
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.. De systematisering van het krijgsbedrijf met een exclusieve 
aandacht voor de tactiek 

.. De wetenschappelijke benadering van het krijgsbedrijf en de uitbrei-
ding van de aandacht tot het terrein van de strategie 

.. Nadere invullingen van het begrip strategie en de verhouding tussen 
strategie en tactiek daarbij 

.. De uitbreiding van de oorlogvoering en een verdere stratificering 
van het oorlogsgebeuren 

.. De bijdragen van Luttwak en Jones bij de invulling van het begrip 
strategie 

. De keuze voor de tactiek als ingang tot de oorlogvoering 
.. Het probleem van de nomenclatuur en de vraag naar een ingang tot 

de oorlogvoering 
.. Selectie van de strata en eerste argument ten gunste van de tactiek 
.. Het tweede argument 
.. Het derde argument 
. Consequenties voor de inrichting van deel  
. Het geweld als grondbestanddeel van het gevecht 
.. Aard en vormen van geweld 
.. Emotionele en morele aspecten van het gebruik van geweld. Een 

verstandelijke versus een emotionele benadering als eerste stap tot 
de beteugeling van het geweld 

.. De ontwikkeling van het geweld 
. De voorwaarden voor een gevecht 
.. Beweegredenen 
.. Vaardigheden 
.. Werktuigen 
.. Doel 
. De structuur van het gevecht 
.. Het ‘axiale model’. Waarneming, beweging, destructie, incassering 

en hun ‘assen’ als de structurerende elementen van het gevecht 
.. Aanval en verdediging als de beide vormen van een gevecht en 

vuur- en schokactie als de beide typen van actie 
. De structuur van een strijdmacht 
.. Gevechtselementen en de opbouw daarvan 
.. Militaire eenheden en tactische formaties 
. De toepassing van het axiale model op onderdelen van een strijd-

macht 
.. De tank als voorbeeld van een gevechtselement bij de strijd te land 
.. Linieschip en dreadnought als voorbeelden van gevechtselementen 
.. Bommenwerper en jachtvliegtuig als voorbeelden van 

gevechtselementen 
. De betekenis van commandovoering en discipline 
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iv 

.. Achterladers, centraalvuurpatroon, repeteergeweer, rookzwak kruit 
en automatische vuurwapens 

.. De spanning tussen gasdruk en metaal bij het geschut. Granaat-
kanon, brisantgranaat en verdere verbeteringen bij geschut en 
mortieren 

.. Vernieuwingen ten aanzien van verbinding, transport en verzorging. 
De invloed hiervan op de oorlogvoering 

.. Vestingbouw en veldversterkingen 
.. Het probleem van de aanpassing van de tactiek aan de nieuwe 

omstandigheden 
.. De ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog als opgave voor tactische 

vernieuwing 

     
. De dominantie van de galei als oorlogsschip. Van de expeditie van 

Xerxes tegen Griekenland tot de slag bij Lepanto,  v.Chr.– 
n.Chr. 

.. De keuze van het historisch perspectief 
.. De eerste ontwikkelingen op de gebieden van scheepsbouw en 

scheepvaart. De opkomst van de galei. 
.. Voorbeelden van maritiem optreden bij oorlogen in de Oudheid 
.. Maritieme ontwikkelingen in de Middeleeuwen. Zeilende 

oorlogsschepen en de tactische consequenties daarvan. Verschillen 
tussen de strijd te land en die ter zee. De slagen bij South Foreland 
en Sluis 

.. De slag bij Lepanto als apotheose van de galei. 
. Het tijdperk van het zeilende oorlogsschip. Van de ondergang van 

de Armada tot de tewaterlating van de Gloire, – 
.. Scheepsbouw en tuigage bij de overgang naar de Moderne Tijd en 

de invloed daarvan op de maritieme expansie van Europa 
.. De maritieme competitie van de Europese staten in het tijdvak van 

het zeilschip. Tactische moeilijkheden voor de Britse marine om de 
heerschappij ter zee af te dwingen. De slag bij Trafalgar als oplossing 
voor haar problematiek 

. Het gepantserde en het mechanisch voortbewogen oorlogsschip 
.. De technologische ontwikkeling. Van de Gloire () tot de 

Dreadnought () en van torpedoboot tot onderzeeër 
.. De tactische ontwikkeling. Bij gebrek aan relevante ervaring 

extrapolatie uit technische gegevens als belangrijke leiddraad voor 
de tactiek 

.. De rol van vloten en de mogelijkheden tot het uitvoeren van 
landingen 

. Maritieme oorlogvoering als geschiedverhaal 
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.. De geschiedenis van de strijd ter zee in vergelijking met die te land 
.. De strijd ter zee bezien in het licht van het axiale model 

      
. De geschiedschrijving van de strijd in de lucht in tegenstelling tot 

de geschiedschrijving van de oorlogvoering te land en ter zee 
. Technologische problemen van een vliegtoestel en verschillende 

oplossingen daarvoor 
. De ontwikkeling van militaire vliegtoestellen en hun gebruik. Van 

de slag bij Fleurus tot en met de Eerste Wereldoorlog, – 
. De taken en de organisatorische vorm van een luchtmacht. 

Discussies en technische ontwikkelingen in het interbellum, 
– 

.. De rol van de luchtstrijdkrachten in de Eerste Wereldoorlog in 
tegenstelling tot de traditionele rollen van land- en zeemacht 

.. Theoretische ontwikkelingen 
.. De technische ontwikkelingen en de situatie aan de vooravond van 

de Tweede Wereldoorlog 
. Tactiek bj luchtoorlog 
.. Het uiteindelijke doel en de vereisten daarvoor bij een luchtoorlog 
.. Taken en tactische vormen bij luchtactie 
.. Tactische systemen bij het gevecht in en vanuit de lucht 

        ; 
      ;
 

. Het verdere verloop van de geschiedenis 
.. Kenmerken van de Tweede Wereldoorlog 
.. De Koude Oorlog 
.. De jonge staten en een golf van nieuw terrorisme 
.. Consequenties van een en ander voor de taken van de huidige 

militair 
. Een terugblik op de studie 
.. De eigen tijd als punt van referentie en twee vragen tot slot 
.. Het axiale model in vergelijking met andere benaderingen 
.. Conclusies 
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 De cyclus van militaire theorie, praktijk en geschiedenis 
 De strategische matrix volgens Jones 
 Formaties bij landstrijdkrachten 
 Enige formaties van een tankpeloton 
 Vlootformaties bij een zeeslag 
 Aanvalsmethoden bij vliegtuigbombardement 
 Voorbeelden formaties bij een luchtgevecht tussen jachtvliegtuigen

in   
 Falanx in combinatie met flankmanoeuvre bij de Spartanen 
 De introductie van de ordre oblique door Epaminondas bij Leuctra 
 Variabele vormen van de Macedonische falanx dankzij geleding in 

subeenheden 
 Romeinse zware infanterie in vier linies volgens het 

cohortensysteem 
 De caracole 
 De voordelen van de positie aan loefzijde 
 ‘The Nelson touch’ 
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