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Het boek Van wereldmacht tot ‘braafste jongetje’, onze militaire identiteit door de eeuwen 
heen van militair historicus Christ Klep gaat over de Nederlandse militaire identiteit. Het is 
sterk geïnspireerd door Martin van Crevelds The Culture of War. De boodschap in het boek 
van Klep is dat een land met een krijgsmacht ook een bepaalde vorm van oorlogscultuur in 
stand moet houden. Oorlogscultuur bestaat onder andere uit waarden, betekenisgeving, 
ideeën en symbolen die onmisbaar zijn voor een krijgsmacht. Oorlog is niet alleen een 
instrument om een doel te bereiken, maar ook een fenomeen op zichzelf waarbij emoties, 
irrationaliteit en rituelen onmisbaar zijn. Een militair zal in de strijd zijn leven niet opofferen 
als rationeel keuzeproces, maar eerder op grond van emoties, culturele normen en 
waarden. Culturele vormen begeleiden niet alleen het gevecht, maar zorgen ook voor een 
vorm van zingeving indien het ultieme offer onvermijdelijk is. Naast discipline, toewijding en 
masculiniteit, is vechtlust een belangrijk element in deze oorlogscultuur. Zonder vechtlust 
zou de soldaat die oog in oog met de vijand komt te staan, niet kunnen winnen. Bij een 
gebrek aan oorlogscultuur kan een krijgsmacht niet functioneren en zijn de vitale belangen 
van een natie niet te beschermen. Ook in vredestijd moet volgens Klep een mate van 
vechtlust, zij het in een meer veredelde vorm, in stand blijven.   

Het boek van Klep voorziet in een leemte.  De studie van militaire culturen staat in 
Nederland namelijk nog in de kinderschoenen. Normaal leveren dit soort cultuurstudies, die 
een periode van vijfhonderd jaar afdekken, dikke boeken op. Door het tot tweehonderd 
pagina’s te beperken bereikt de auteur een breder publiek en stimuleert hij anderen om dit 
onderwerp verdere diepgang te geven. Als voorzet hiertoe wil ik een paar zaken naar voren 
brengen.  Het lastige in het boek is namelijk dat Klep de begrippen identiteit, cultuur en 
imago bijna als synoniemen door elkaar gebruikt en dat er geen duidelijk onderscheid is 
tussen de krijgsmacht en de maatschappij. Ook het hoofdstuk ‘Zelfbeeld van de krijgsmacht’ 
gaat niet zozeer over de normen en waarden die de krijgsmacht zelf binnen haar gelederen 
in stand houdt. Het gaat vooral over hoe media over de krijgsmacht publiceert of over het 
beeld dat de krijgsmacht naar buiten uitdraagt; bijvoorbeeld voor wervingsdoeleinden.  

Het is niet altijd duidelijk of Klep met militaire identiteit of militaire cultuur doelt op de 
krijgsmacht zelf of op het militaire karakter van ons land als natie. Het lijkt erop dat hij zoekt 
naar een soort balans, weliswaar een dubbelzinnige, maar toch redeneert vanuit de natie als 
geheel. Het is de vraag of zo’n insteek werkt voor de bespreking van dit onderwerp, dat in 
feite een vraagstuk is van civiel-militaire verhoudingen. Een verhouding dus tussen twee 
werelden met een duidelijke scheidslijn. Die krijgt inhoud met de politieke verantwoording 
naar het parlement en is zichtbaar in de vorm van het ceremonieel en de symboliek 
waarmee de krijgsmacht zich naar de samenleving presenteert. Toch kennen deze werelden 
grote verschillen. De in Nederland geboren Van Creveld zet dit in The Culture of War 
duidelijk uiteen. Voor de krijgsmacht staan discipline en de omgang met geweld centraal. 
Niet-militairen hoeven niet zelf heldhaftig te zijn; wel dient er binnen de maatschappij 



begrip te bestaan voor de noodzaak van de krijgsmacht.  De krijgsmacht moet enerzijds de 
eigen militaire cultuur in stand houden en anderzijds aan de buitenwereld uitleggen 
waarom deze soms afwijkt. De Amerikaanse wetenschapper Sarkesian1 spreekt van 
constructive political engagement. Krijgsmacht en samenleving zijn volgens hem friendly 
adversaries.   

Gevaar 

Vooral voor de militaire lezers bestaat het gevaar dat zij het boek van Klep verkeerd 
begrijpen. Als thermometer voor de oorlogscultuur gebruikt de auteur vaak heldhaftigheid. 
Is dit wel een goede maatstaf? Wellicht hebben in mei 1940 of in Srebrenica sommige 
militairen zich wel degelijk heldhaftig gedragen. Omgekeerd hoeft het (relatieve) militaire 
succes in de Gouden Eeuw en de koloniale tijd weinig te zeggen over de heldhaftigheid van 
individuele militairen. Anders dan de auteur stelt is heldhaftigheid in de praktijk juist wel 
een grijs gebied. Het veronderstelde binaire karakter (je kunt ook niet een beetje zwanger 
zijn) geldt niet zozeer voor heldhaftigheid, maar wel voor de hierboven beschreven 
scheidslijn tussen de militaire en civiele wereld. Oorlog is oorlog. Een boek over militaire 
cultuur hoort dan meer aandacht te besteden aan wat er binnen de krijgsmacht gebeurt.  
Het verwarrend perspectiefgebruik maakt de analyses onduidelijk. De auteur signaleert dat 
de aandacht voor dreigingsanalyses is verdrongen door het begrip ‘ambitieniveau’ en 
suggereert hiermee dat dit onze oorlogscultuur verzwakt. 2 In de analyse ontbreekt echter 
het tegenargument.  
 

Als het over strategie gaat benoemt de auteur terecht het strategische analfabetisme dat 
eerder door onder anderen Professor Van Amersfoort en Professor Duyvesteyn aanhangig is 
gemaakt. 3 Aanvechtbaar is echter dat de realiteit van pragmatisch pappen en nathouden 
hiervan de oorzaak is. Allereerst is het nog maar de vraag of een ander beleid tot een beter 
resultaat zou leiden. Uiteindelijk heeft Nederland op het wereldtoneel toch steeds een rol 
kunnen spelen, die min of meer passend is bij zijn positie als handelsland in de 
geglobaliseerde wereld. Het terugvallen op bondgenoten is naar mijn mening niet zozeer 
een noodgreep, maar bewust en voor een klein land onvermijdelijk beleid. Daarnaast is het 
omgekeerde logischer, namelijk dat analfabetisme een gebrekkige strategie veroorzaakt. De 
echte oorzaak komt in het boek niet ter sprake. Zou het niet logisch zijn om een deel van de 
oorzaak van strategisch analfabetisme in beter krijgskundig onderwijs te zoeken? Is het niet 
raar om in een boek over cultuur, geen aandacht te besteden aan één van de belangrijkste 
mechanismen waarmee we deze cultuur in stand houden: onderwijs? Cultuur is geen jas die 
je bij de Hema uitkiest, maar het resultaat van jarenlange vorming. De mensen die we nu 
opleiden zullen over dertig jaar richting geven aan onze strategie en onze cultuur. Hoe de 
veiligheidssituatie er dan uitziet weet ik niet. Zeer waarschijnlijk zal deze afwijken van de 
huidige situatie. Ook dan zal veel aanpassingsvermogen nodig zijn om de krijgsmacht te 
voegen in de nog steeds dubbelzinnige nationale identiteit, terwijl ook dan de middelen 
beperkt zullen zijn. 
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