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De toekomst van 
de oorlog 

Honderd jaar geleden vond 
in Den Haag de eerste 
Vredesconferentie plaats. 
Algemene doelstelling: het 
aan banden leggen van oor
log; plaats van overleg: de 

BART TROMP oorlos verschillende keren 
uitgebreid met de auteur 
van gedachten. Van den 
Dungen vond daarnaast tij
dens zijn onderzoek een 

Redacteurs &.o en o.a. 

politiek columnist van Het Parool 

huidige residentie van het staatshoofd, Huis ten 
Bosch. Het Vredespaleis bestond nog niet; de 
Vredesconferentie stimuleerde de Amerikaanse 
miljonair Andrew Carnegie tot de bouw ervan. Het 
kleine en afzijdige Nederland leek toen de beste 
plaats voor het eerste algemene ontwapeningsover
leg in de geschiedenis van het statenstelseL 2 6 staten 
namen deel, waaronder Turkije, China en Japan. Er 
bestonden er toen wel meer, maar niet veel meer. 
Niet zozeer de gastvrijheid van de jonge vorstin had 
Nederland tot een aantrekkelijk conferentie-oord 
gemaakt, maar de onaanzienlijkheid van het land in 
de internationale politiek. Toch maakte Nederland 
zich nog bijna onmogelijk als gastland door aanvan
kelijk aan te dringen op deelname van Oranje-Vrij
staat en Transvaal-de Zuid-Afrikaanse Boerenrepu
blieken waarmee Groot-Brittannië in het najaar van 
I 899 oorlog zou gaan voeren.' 

Het initiatief voor de Vredesconferentie was afkom
stig uit de toenmalige Russische hoofdstad Sint Pe
tersburg. Op 24 augustus I 898 overhandigde de 
Russische minister van Buitenlandse Zaken, Graaf 
Moeraviev, op de wekelijkse bijeenkomst van am
bassadeurs en zaakgelastigden aan het hof, hen een 
Keizerlijk Rescript met het voorstel een Vredescon
ferentie te beleggen. 2 

Het Keizerlijk Rescript was rechtstreeks geïnspi
reerd door de niet lang daarvoor in Sint Petersburg 
gepubliceerde studie van de Poolse spoorwegmag
naat en Russische staatsraad Ivan Bliokh, De toekomst 

van de oorloa, in technisch, economisch en politiek op

zicht3. Het oorspronkelijke publikatieverbod van de 
censor was toen teniet gedaan door de in 1894 aan
getreden tsaar, Nicolaas IJ. Deze was diep onder de 
indruk geraakt van Blochs werk en wisselde nog 
vóór de verschijning in druk van De toekomst van de 

door de tsaar geannoteerd 
exemplaar van Blochs studie. 

De centrale these van Bloch was dat in de toe
komst oorlog, opgevat als voortzetting van de poli
tiek met andere middelen, zelfmoorddadig en daar
mee onmogelijk was geworden; dat vergroting van 
de militaire apparaten ten koste ging van de levens
omstandigheden van de grote meerderheid van de 
bevolking en dat er daarom andere manieren moes
ten worden gevonden om de geschillen tussen staten 
te beslechten. Aangezien geen enkele staat op zijn 
eentje zo'n alternatief tot stand kon brengen, was 
een vredesconferentie waaraan alle staten zouden 
deelnemen, of in ieder geval de belangrijkste, de lo
gische slotsom van Blochs redenering. 

Dat nu juist Rusland met het voorstel tot een 
Vredesconferentie kwam, werd door politici toen
tertijd echter veelal toegeschreven aan de zwakke 
positie van het reuzenrijk binnen het statenstelseL 
De convocatie van de Vredesconferentie ging dan 
ook niet van een leien dakje. HoewelBlochals privé
persoon een belangrijke rol speelde bij het doen aan
vaarden van het voorstel tot een vredesconferentie 
door andere staten, in het bijzonder door Frankrijk, 
stond hij buiten spel bij de opstelling van de agenda. 
Deze kwam tijdens Russisch-Frans overleg tot 
stand. 

Zes van de acht agendapunten gingen over het re
guleren en beperken van oorlogvoering; één ervan 
betrof bij voorbeeld een verbod op het werpen van 
projectielen vanuit bemande ballons. Eén van de re
sultaten van de conferentie was - ondanks het verzet 
van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 
het verbod op het gebruik van dum dum-kogels, die, 
als ze doel treffen, uiteenspatten en afschuwelijke 
verwondingen teweeg brengen. 4 

Het allereerste agendapunt verwees naar een 
mogelijke bevriezing van de bestaande arsenalen en 
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militaire uitgaven; het laatste naar de mogelijkheid 
tot preventie van oorlogen en gewapende conflic
ten. Dat was mager, in vergelijking met de veel ver
der reikende voorstellen in het Keizerlijk Rescript. 

Niettemin kan men de uiteindelijke resultaten 
van de (Eerste) Haagse Vredesconferentie niet ver
waarloosbaar noemen: conventies over oorlogs
recht te land, uitbreiding van de werkingssfeer van 
de Geneefse Conventies van I 864 en I 868 be
treffende de landoorlog tot de oorlog ter zee en een 
Conventie inzake arbitrage, die voorzag in de op
richting van een Permanent Hof van Arbitrage; drie 
Verklaringen, over projectielen vanuit ballons, gif
gassen en, zoals al genoemd, dum dum-kogels. In de 
slotverklaring heette beperking van de bewapening 
en van de uitgaven voor bewapening 'hoogst wense
lijk', maar ook een onderwerp 'voor nadere stu
die'.> Acht jaar later zou een tweede Vredesconfe
rentie in Den Haag plaatsvinden . Maar de derde, 
voorzien voor I 9 1 s, zou niet meer doorgaan -
omdat de eerste voor wat betreft zijn oorspronkelijk 
doel was mislukt, zou men kunnen zeggen. 

Geen pacifist 
Ondanks verserullende grote opstanden bleef Polen 
gedurende de negentiende eeuw deel uitmaken van 
het Russische keizerrijk. Vandaar dat de naam van de 
schrijver altijd gerussificeerd is. Maar Ivan Bliokh of 
Bloch heette in feite Jan Bloch (I 836-1902). 6 1nheel 
Europa maakte zijn boek toentertijd grote indruk. 
Die waardering was meestal niet gebaseerd op ken
nisname van alle 3ooo pagina's van Blochs zesdelige 
studie. In Nederland verscheen deze bij voorbeeld in 
I 899 als De oorlos der toekomst. Uittreksel; auteur: 
'Staatsraad Johan von Bloch'. 

Bloch was geen idealistische pacifist met mooie 
ideeën . Zijn boek is een zorgvuldige, empirische 
studie. Hij richt zich tot militaire en politieke 
machthebbers, om juist dezen ervan te overtuigen 

dat oorlog niet moreel verwerpelijk is, maar dat het 
in hun eigen belang lag deze uit te sluiten. 

De persoon en betekenis van Bloch zijn lange tijd 
onderschat, zeker in het Sovjet-tijdperk. Zijn boek 
bevond zich in de bibliotheek van Lenin in het Krem
lin, maar onder het communisme werd ruj gene
geerd en zelfs niet als 'burgerlijk pacifist' vermeld. 
In de Grote Sovjet Encyclopedie was een lemma gewijd 
aan Bloch. Maar terwijl dit wel melding maakt van 
zijn economische en statistische werken, en zijn ac
tiviteiten als spoorwegbouwer, ontbreekt daarin 
elke verwijzing naar zijn studie van de oorlog en naar 
het Internationaal Museum van Oorlog en Vrede dat 
ruj in Luzern stichtte. Daarnaast is zijn relatieve ver
getelheid toe te schrijven aan het feit dat de (Sovjet) 
Russische arellieven tot voor kort gesloten waren en 
dat Bloch in zijn geboorteland zowel zijn joodse af
komst als zijn coöperatieve houding ten opzichte van 
het Russische regime kwalijk werd genomen. 

Bloch maakte al op jeugdige leeftijd fortuin als 
spoorwegbouwer. Beducht voor het vrije verkeer 
van zijn onderdanen bleefhet tsaristisch regime lang 
gekant tegen de aanleg van spoorwegen, in een aan 
het hof veel geciteerd woord van de Franse econoom 
Michel Chevalier 'de meest democratische institu
tie' in de samenleving. Rusland verloor de Krimoor
log onder andere omdat het tijdig aanvoeren van ver
sterkingen naar het scruereiland In de Zwarte Zee 
langs traditionele wegen onmogelijk bleek. De 
nieuwe tsaar, Alexander 11, kondigde na de oorlog 
een hervormingsprogramma af, waarvan de aanleg 
van een spoorwegnet een belangrijk onderdeel 
vormde. De strategisch belangrijkste verbinding, 
die tussen Warschau en Sint Petersburg, werd door 
Bloch aangelegd. Eén van de eersten die van het 
nieuwe traject gebruik maakte was Giuseppe Verdi, 
die zo in de herfst van 1 8 6 I naar Sint Petersburg kon 
reizen, voor de première van La Forza del Destino7. 

Als bouwer en exploitant van spoorwegen 

1 . Cf. Barbara T u eh man, The Proud Tower. 
A Portrolt '![ the World bifore the War. 1890-
1914, NewYork, (1966): Bantam 
Books, 1967, 293. 
2. lk baseer mij op de bijdrage van 
Peter van den Dungen, 'From St. 
Petersburg to The Hague: the 
significanee of Ivan Bloch for the First 
Hague Peace Conference', aan de 
'The Future of War. The Ivan Bloch 
Commemorative Conference', die van 
24 tot en met 27 februari 1999 
plaatsvond in Sint Petersbrug. De 
conferentiebijdragen verschijnen in 

september '999 in boekvorm: Gwyn 
Prins, HylkeTromp, Eds., The Future '![ 
War, Deventer /Groningen, Kluwer Law 
International /Foundation ofWar 
Studies. (ISBN 90 4' ' t 196 4) 

de conferentie 'The Future of War' 
cadeau . 
4 -Tuchman, op.cit., 306. 
S· Tuchman, op.cit., 3 12 . 
6. Over Bloch baseer ik mij op de con
ferentiebijdrage van Andrzej Werner, 
'Jan Bloch and studies of war from his 
native perspectives'. 

3. De meest recente editie is : 
l.S . Bloch, Is War Now lmpossible? Bei na 
an Abridament '![ the War'![ the Future in 
its tech~ical, economie and politica/ 
consequences, Aldershot/ Londen, Gower 
House/Department ofWar tudies, 
[(jng's College, '99 I. Deze is ni et 
meer verkrijgbaar: de laatste 
exemplaren kregen de sprekers op 

7· Cf. George Martin, Verdi. His Music, 
L!fe andTimes, NewYork: Dodd, Mead & 
Company, 1963,392. De première 
vond overigens pas een jaar later plaats, 
bij ontstentenis van een geschikte so
praan voor de rol van Leonora in '86'. 
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maakte Bloch vervolgens snel naam in Rusland. Hij 
kwam vanwege zijn liberale ideeën bekend te staan 
als 'de Russische Cobden'. Zijn werk als onderne
mer combineerde hij met het schrijven van meer 
dan twintig boeken, over spoorwegen, economie, 
staatsfmanciën en statistiek. Op zijn 3 9e werd hij tot 
Staatsraad benoemd, gelijk in rang met een gene
raal-majoor. Maar verder kwam hij niet in politiek 
en bestuur, wellicht vanwege zijn joodse afkomst 
(hoewel hij christen was). 

In 1 8 8 8 raakte hij betrokken bij de plannen voor 
de verdediging van Warschau, dat enkele jaren tevo
ren de status van 'vestingstad' had gekregen. De 
planning en aanleg van een dubbele ring van verster
kingen rond een stad met 6oo. ooo inwoners, die een 
beleg van enige tijd vol moest kunnen houden, 
bracht Bloch tot zijn studie van de oorlog in de toe
komst. Hij weigerde in 1891 zijn handtekening te 
plaatsen onder het rapport van een officiële com
missie, die de plannen voor de verdediging moest 
beoordelen, omdat hij meende dat deze tekortscho
ten en dat daarin recente ervaringen als het beleg 
van Parijs in de Frans-Duitse oorlog, en dat van 
Plevna in de Russisch-Osmaanse oorlog, niet naar 
waarde waren geschat. 

De les van de Amerikaanse Buraeroorloa 
Hoe veelomvattend ook, de strekking van zijn studie 
is simpel en duidelijk. Door de ontwikkeling van wa
pentechniek, transportmiddelen en maatschappe
lijke organisatie in het algemeen, zou een oorlog een 
zo verwoestend effect op alle deelnemende partijen 
uitoefenen, dat het zinloos was deze nog langer als 
voortzetting van politiek met andere middelen te 
zien. Een moderne oorlog zou lang duren en alleen 
maar verliezers opleveren. Daarom zouden staten zo 
verstandig moeten zijn in onderling overleg oorlog 
onmogelijk te maken. 

In militaire kringen in Europa heerste echter de 
opvatting dat oorlogen kort zouden duren en beëin
digd zouden worden met een beslissende veldslag, 
zoals die van Königgrätz /Sadowa (I 866), die drie 
weken na het uitbreken van de vijandelijkheden een 
eind had gemaakt aan de oorlog tussen Pruisen en 
Oostenrijk. 

Eén van de opmerkelijke kanten van het militair
strategisch denken in de halve eeuw die voorafging 

8 Cf. Cyrill Falls, A HundredYears ojWar 
1850·1950, NcwYork: Collier Books, 
(•9n), •962, 67. 

aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, was 
dat men zich in Europa nauwelijks rekenschap gaf 
van de ervaringen die de Amerikaanse Burgeroorlog 
had opgeleverd. Toen generaal Helmuth von Moltke, 
de chef van de Pruisische Generale Staf bij het uit
breken van de Eerste Wereldoorlog, naar zijn beoor
deling van de Amerikaanse Burgeroorlog werd ge
vraagd, antwoordde hij dat hij geen belang stelde in 
een worsteling van twee gewapende hordes. 8 

In veel opzichten was de Amerikaanse Burger
oorlog echter de eerste moderne oorlog: campagnes 
die grotendeels werden bepaald door de ligging en 
capaciteit van· het spoorwegnet, massale mobilisatie 
van de hele bevolking, moeizame en langdurige be
legeringen en vernietiging van de civiele infrastruc
tuur. En geen beslissende veldslag, maar een jaren
lang op elkaar inbeuken van grote legers. Voor die 
werkelijkheid toonde Bloch, met zijn ervaring als 
spoorwegbouwer, zich veel gevoeliger dan de mili
tairen van zijn tijd. Het aanleggen van spoorwegen 
was toentertijd een onderneming die in termen van 
mobilisatie, planning en organisatie van mensen en 
materiaal de grootste veldtochten van de negen
tiende eeuw overtrof. 

Bloch stierf in I 902. De Eerste Wereldoorlog 
toonde zijn gelijk aan. Niet alleen wat betreft de oor
log zelf, ook in zijn waarschuwing dat de last van de 
oorlogsinspanning te zwaar zou worden voor de 
maatschappij, met als gevolg desintegratie en sociale 
revolutie. De vier grote keizerrijken in Europa gin
gen aan de Eerste Wereldoorlog te gronde: Rusland, 
Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en het Osmaanse 
Rijk. Twintigjaar nadat de vriendelijke maar ook on
benullige Nicolaas 11 met Bloch over de toekomst 
van de oorlog had gediscussieerd, had de Russische 
Revolutie, mede dankzij de oorlog, een eind aan zijn 
bewind gemaakt. Hij stond met zijn familie oog in 
oog met zijn moordenaars in de kelder van het huis 
in Jekaterinenburg waar het bolsjewistisch regime 
hen gevangen had gezet. 

Wat de Eerste Wereldoorlog, in de woorden van 
John Keegan, tot een raadsel maakt9 , is dat Blochs 
uiteindelijke optimhme erdoor gelogenstraft werd. 
Bi och had er immers op vertrouwd dat, als de oorlog 
van de toekomst toch uit zou breken, ondanks het 
door hem zo overtuigend uiteengezette suïcidale ka
rakter ervan, deze toch niet lang zou duren, omdat 

9 John Keegan, The FirstWorldWar, 
London: Hutchinson, 1998, 456. 
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de bevolkingen van de betrokken staten niet bereid 
zouden zijn de ondragelijke lasten van moderne oor
logvoering te dragen. Daarin vergiste BI och zich. De 
grote staten van Europa begonnen een oorlog zon
der een duidelijk doel, kwamen er na twee maanden 
achter dat van een 'beslissende slag' geen sprake kon 
zijn, en hielden niettemin vier jaar lang, ten koste 
van inspanningen die in geen verhouding stonden tot 
de opbrengst en die een aantal van hen naar de on
dergang voerde, een moorddadige oorlog vol. 1 0 

DE CONFERENTIE 'THE FUTURE OF WAR' 

De samenwerking tussen het Russische en het Ne
derlandse vorstenhuis bij de tot stand koming van de 
Haagse Vredesconferentie, maakte het passend dat 
in hetzelfde Winterpaleis waar Ni colaas Il een eeuw 
geleden met Bloch van gedachten wisselde, door 
kroonprins Willem Alexander op 24 februari 1999 
het herdenkingscangres The Future cf War werd ge
opend. 

Hij betoogde daar onder andere dat bij vredes
operaties peacekeepers ook over zware wapens moe
ten beschikken. Deze stelling werd later onder
streept door Sir Michael Rose, in 1 994 commandant 
van u NP RO F o R in Sarajevo en is na het échec van 
UNPROFOR in Bosnië inmiddels algemeen aan
vaard: troepen die worden uitgezonden om de vrede 
te handhaven, moeten over de wapens en uitrusting 
beschikken die hen in staat stellen desgewenst gewa
penderhand, op basis van 'hoofdstuk zeven' (van het 
Handvest van de Verenigde Naties), op te treden. 
Dat is de les ook van Srebrenica. 1 1 

Macro- en microparasieten 
Het eigenlijke congres vond vervolgens plaats in het 
zogenaamde Marmerpaleis, voorheen het Leninmu
seum, niet ver van de Hermitage (Winterpaleis) en 
eveneens gelegen aan de oever vandeN eva. Door de 
grote ramen achter de sprekers had men uitzicht op 
de bevroren en besneeuwde rivier en de kern van 
het oorspronkelijke Sint Petersburg, de Peter en 
Paulvesting met de slanke en zeer lange, vergulde 
spits van de kathedraal. 

Dat uitzicht was soms een noodzakelijke troost, 

zoals bij de lezing van de fameuze krijgshistoricus 
John Keegan. Deze voerde zodanig het woord, dat 
vaak niet duidelijk was of hij aan het hoesten was, 
dan wel zich in beschaafd Engels uitdrukte. Geluk
kig was zijn rede ook op schrift gesteld . Keegan 
greep in zijn verhandeling terug op zijn indrukwek
kende A History cf Waifare 1 2

; de centrale lijn in dit 
betoog leek echter vooral gebaseerd op William 
McNeills The Pursuit cfPower 1 3. McNeill heeft de ge
schiedenis van de mensheid geschetst in een twee
luik, waarvan The Pursuit cf Power, het eerste en 
Plagues and Peoples ( r 976) het tweede luik vormt. 14 

McNeill ziet het lot van menselijke gemeen
schappen voor een groot deel bepaald door macro
en microparasieten. Microparasièten, ziektever
wekkende bacteriën en virussen, hebben in de 
wereldgeschiedenis een grote rol gespeeld; de Wes
terse expansie in de Amerika's was onmogelijk 
geweest als de conquistadores naast vuurwapens en 
paarden niet ook bacillen hadden meegevoerd waar
tegen de oorspronkelijke bewoners niet bestand 
waren en die binnen een halve eeuw 90% van de be
volking van het huidige Mexico uitroeiden. Naar 
analogie met deze microparasieten noemt McNeill 
macroparasieten gewapende bendes en legers die 
moeten teren op menselijke gemeenschappen om 
zelf te overleven; het probleem van dit macroparasi
tisme is schitterend verbeeld in de'Akira Kurosawa's 
film Zeven samurai. 

Keegans verhandeling was een macroscopische 
blik op oorlog als macroparasitisme. Hij heeft niets 
op met een biologische of antropologische verkla
ring van oorlog, opgevat als de systematische strijd 
tussen groepen mannen. De eerste sporen van oor
logvoering zijn immers aanmerkelijk jonger dan die 
van het bestaan van menselijke gemeenschappen. 
Pas sinds enkele duizenden jaren kan men spreken 
van oorlogen en dan zijn het oorlogen tussenhavesen 
have-nots, tussen degenen die erin waren geslaagd in 
rivierdalen met een gunstig klimaat een zeker niveau 
van welvaart te bereiken en degenen die daar van 
buitenaf van trachten te profiteren door georgani
seerde moord en roof. 

Tot de val van het Assyrische Rijk bevonden de 
'haves' zich in het voordeel, maar die val markeerde 

1 o. Zie voor een uitgebreide analyse: 
Koen Koch, 'De pijnlijke vragen van de 
Eerste Wereldoorlog', s &..o, H, 

1 2 . John Keegan, A History if Waifare, 
NewYot k: Alfred A. Knopf, 1993. 

14. William McNeill, De pest in de 
aeschiedenis, Amsterdam: De Arbeiders
pers, 1986; dezelfde, Mensen en hun 
plaaen. Een ziekteaeschiedenis van de 
mensheid. Amsterdam: Prometheus, 
1996. 

( 1998) , 1 1 (november), 479-486. 
1 1. Cf. mijn Verraad op de Balkan. 
Een kroniek, Nieuwegein, Aspekt, 1996. 

13. William McNeill, The Pursuit if 
Power. Technolo[/)\ Armed Force and Society 
sinceA.D. 1000, Oxford (1982): Basil 
Blackwell, 1983. 
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wat McNeill 'de cavalerie-revolutie' heeft genoemd . 
De domesticatie van het paard en de uitvinding van 
de samengestelde boog gaven de 'have-nots' een 
voordeel dat ze duizenden jaren zouden behouden, 
ook al omdat beschaafde samenlevingen hun inspan
ningen nu eenmaal niet op militaire doelstellingen 
concentreren. Oorlogvoering van de 'have-nots' 
tegen de 'haves' was gericht op het verwerven van 
rijkdom en inderdaad parasitisch in de zin van Mc
Neill - de opeenvolgende golven van steppenvolken 
uit Midden-Azië die beurtelings of tegelijkertijd het 
Westen (Europa), het Oosten (China) of het Zuiden 
(Indië, het Midden-Oosten) aanvielen. 

Pas tegen het eind van vijftiende eeuw keerde het 
tij, door de introductie van buskruit die een eind 
maakte aan de militaire suprematie van de steppen
volken. De 'cavalerie-revolutie' was daarnaast in 
tendentie al tweeduizend jaar eerder de wacht aan
gezegd door een andere, die van de Griekse stads
staat. Oorlog om buit had daarin plaats gemaakt 
voor oorlog om te winnen, oorlog waarin het ge
zamenlijk risico om de dood te vinden (de Griekse 
falanx, later het Romeinse legioen) systematisch ge
organiseerd was. De grote kenner van de militaire 
geschiedenis van de Grieken, Victor Hanson heeft er 
de term the Western Way rif Waifare voor gemunt: 'the 
face-to- face, close-order, do-or-die contest for deci
si on on a defined battlefield of mutual choice'. 's De 
combinatie van discipline, afgedwongen solidariteit 
en systematische organisatie (ook in vestingbouw) 
leidde tot de superioriteit van de 'Westerse' wijze 
van oorlogvoering boven alle andere - maar ook tot 
desastreuze militaire wedijver tussen de staten in het 
Westen die de middelen voor deze nieuwe manier 
van oorlogvoering op konden brengen: de oorlogen 
van 'haves' tegen 'haves' die in deze eeuw met twee 
wereldoorlogen in 'tragic nullity' zijn geëindigd. 

Het difinitieve einde van de oorloa? 

De geschiedenis van oorlogvoering kan worden op
gevat als een drama in drie bedrijven, aldus Keegan. 
In het eerste is oorlog een activiteit waarin de 'have
nots' inbreuk maken op de samenlevingen van de 
'haves'; dit bedrijf duurt van de domesticatie van het 
paard, 3500 jaar geleden, tot de Europeanen in de 
vijftiende eeuw leerden buskruit te gebruiken in de 
context van gedisciplineerde krijg. In het tweede be-

drijf maakt de combinatie van militaire technologie 
en organisatie het de Europeanen mogelijk de rest 
van de wereld te onderwerpen. Maar tegelijkertijd 
keert de Europese militaire cultuur zich tegen zich
zelf en vechten de Europese staten met elkaar tot zij 
in een steriele patstelling belanden, waaruit ze uit
eindelijk (derde akte) verlost worden door de enige 
staat die zich buiten de 'entangling alliances' 
Qefferson) van de 'haves' heeft weten te houden, de 
Verenigde Staten van Amerika. 

Na de oorlogen van de armen tegen de rijken, die 
van rijken onder elkaar en die van de rijken tegen de 
armen is er nu echter sprake van een vierde bedrijf: 
de dertig oorlogen die zich heden ten dage afspelen, 
worden allemaal gevoerd in de arme delen van de 
wereld. Maar, zo stelt Keegan, oorlog kan vermeden 
worden; oorlog is niet langer noodzakelijk. De oor
logen van de armen onder elkaar zijn alleen maar 
mogelijk door het optreden van het rijke deel van de 
wereld. Als de regeringen van de rijke staten beslui
ten niet meer wapens te produceren dan zij voor 
eigen gebruik nodig hebben, dan is het ook afgelo
pen met de oorlogen van arm tegen arm. 'That may 
sound a naive and idealistic belief, but it is the con
dusion I have come to after forty years of thinking 
and writing about war. War has occupied my mind 
fora lifetime and, before I die, I hope and pray that I 
may see an end to it. The time has come.' 

Een aandoening aan zijn ruggegraat maakt dat 
John Keegan niet zozeer gebukt door het leven gaat, 
maar dat hij zijn bovenlichaam bij het lopen bijna ho
rizontaal moet houden. Op een of andere wijze gaf 
de hulpeloosheid van zijn lichaam aan zijn betoog en 
vooral zijn onverwachte conclusie een eigenaardige 
overtuigingskracht. 1 

Keegans analyse was de meest optimistische over de 
toekomst van de oorlog. Door vrijwel iedereen werd 
deze bezien vanuit het perspectief dat staten hun 
soevereiniteit aan het verliezen zijn . Sommigen 
juichten dit verval van staatssoevereiniteit toe, zoals 
Christoph Bertram, tegenwoordig verbonden aan 
Ebenhausen, het Duitse 'Clingendael' . Als er im
mers geen staten meer zijn, als hun soevereiniteit op 
inter- en supranationale organisaties is overgegaan, 
dan vervalt ook de mogelijkheid tot oorlogvoering. 
De Israëlische geleerde Martin van Creveld schreef 

1 s. John Keegan, 'A Brief History of 
Warfare- Past, Present, Future', 
bijdrage aan de 'The Future of War' 
conferentie. 
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de huidige afwezigheid van oorlogen tussen staten 
echter allereerst toe aan de alweer bijna vergeten af
schrikwekkende werking die uitgaat van het bestaan 
en bezit van nucleaire wapens. Dat, en niets anders 
dan dat, maakt 'gewone' oorlogen tussen staten on
mogelijk. 

Deze stelling betrok Van Creveld al in zijn boek 
The Traniformation rifWar 1 6 dat net verscheen toen de 
Golfoorlog was uitgebroken. Voor hem is deze ech
ter de uitzondering die zijn regel nu juist bevestigde. 
Hij volgt in zijn betoog de moderne literatuur, die de 
vorming van staten in Europa als bijprodukt van oor
logvoering opvat 1 7. Maarhij trekt de logica van deze 
theorieën door naar het heden: als er geen oorlog 
tussen staten meer mogelijk is, dan ontvalt staten het 
bestaansrecht. Erg vindt hij dat niet. Oorlogvoering 
zal zich dan echter voordoen tussen andere partijen, 
variërend van misdaadorganisaties tot voetbalclubs. 
Moderne strijdkrachten worden in zijn ogen in 
stand gehouden voor statelijke conflicten die zich 
niet meer voor zullen doen, maar hebben geen ant
woord op low intensity coriflict. Toch is de toekomst 
aan zulke conflicten, meentVan Creveld; zijn these is 
onmiskenbaar sterk gekleurd door de ervaringen 
van Zahal, de Israelische strijdkrachten, met de inti

Jadah in de bezette gebieden. Eén van de best ge
trainde en uitgeruste legers ter wereld kon in de 
jaren tachtig geen eind maken aan de straatrellen van 
Palestijnse jongeren en verloor bij de pogingen daar
toe aan moreel, discipline en geloofwaardigheid. 

Van Creveld raakte hier echter aan een centraal 
thema in elke discussie over de toekomst van de oor
log. De ontwikkeling van de militaire techniek en de 
organisatie van strijdkrachten zijn gericht op gewa
pende conflicten, oorlogen, met tegenstanders die 
net zo vechten. Maar zulke conflicten worden steeds 
minder waarschijnlijk. Lawrence Freedman, auteur 
van een standaardwerk over nucleaire strategie I 8 , 

bracht dit het scherpst onder woorden: de Golfoor
log heeft aangetoond dat in wapentechnologisch op
zicht niemand tegen de Verenigde Staten is opgewas
sen in een 'normale' oorlog. Maar juist daarom zul
len rosue states, 'schurkenstaten'' tot andere midde
len - terrorisme, chemische, biologische wapens, 
etc.- hun toevlucht nemen. Hij waarschuwde tegen 
de illusie dat technologische vernieuwingen van het 

krijgsbedrijf een risicoloze onderneming kunnen 
maken. Achteraflaat zijn referaat zich lezen als een 
commentaar op de 'militaire actie' die de NAVO een 
maand later in - of liever gezegd boven - Klein

Joegoslavië begon. 

Koeweit en Kosovo 

Freedmans betoog was opgezet als een kritisch com
mentaar bij een begrip dat in de jaren negentig be
kend is geworden als de 'Revolution in Military Af
fairs', een revolutie als gevolg van het- overigens 
overschatte succes '9- van nieuwe militaire techno
logie in de Golfoorlog. Wat ook de verdiensten van 
de nieuwe technologieën mogen zijn, zij bieden 
geen oplossing voor een aantal centrale problemen 
als het gaat om oorlog. In de eerste plaats dagen zij de 
zwakkere tegenstander uit om - zoals hierboven al 
aangeduid- de strijd op terreinen aan te gaan, waar 
die technologie er niet toe doet. In de tweede plaats 
is het een illusie van politici dat militaire middelen 
succesvol kunnen zijn zonder dat eigen troepen ri
sico lopen. Technologie is bij voorbeeld geen oplos
sing voor een situatie waar substantiële militaire 
aanwezigheid van belang is, juist omdat die dan zo in 
het oog loopt. Zelfs als het waar zou zijn dat de oor
log om Kosovo enkel en alleen door luchtacties is be
slist, dan nog had dat niets opgeleverd zonder de 
daaropvolgende stationering ter plaatse van een om
vangrijk garnizoen onder bevel vandeN AVO. 

Ten derde levert ook de moderne communica
tie- en informatietechnologie geen oplossing voor 
het probleem van moeizame politieke besluitvor
ming. Zowel in het geval van de Iraakse aanval op 
Koeweit als in dat van de Servische 'etnische zuive
ring' van Kosovo was alle relevante informatie ruim
schoots op tijd ter bescllikking van degenen die 
moesten beslissen hoe op grond daarvan te hande
len. De optimisten die van de revolutie in informa
tie- en communicatietechnologie verwachten dat 
daardoor Clausewitz' probleem van Friktion, de dis
crepantie tussen plan en wat ervan terecht komt, 
kan worden overwonnen, vergissen zich. 'Informa
tion flows create their own potential for friction, as 
too much of the wrong sort of information, or too 
little of the right sort, is received.' 2° Freedman 
sprak zich niet uit over een mogelijk einde aan de 

16. Martin van Creveld, The Traniformation 
'?[War, New York: The Free Press, I 99 I. 
I 7. Bijvoorbeeld Charles Tilly, Coercion, 
Capita/ and Europeon States,AD 990-1990, 
Carnbridge: Basil Blackwell, 1990. 

I 8. La~rence Freedrnan, The Evolution if' 
Nuclear Strategy, New York: St Martin's 
Press, 1 9 8 1. 

if' the Cof!Jiict in the Gu!f, Boston: 
Little, Brown and Cornpany, 1 99S. 
2 o. Lawrence Freedrnan, 'Revol u ti ons 
in Military Affairs', bijdrage aan de 
conferentie 'The Future of War'. 

I 9· Cf. Miehad R. Gordon en Bernard A. 
Trainor, The Generals'War. The lnside Story 
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oorlog en ook niet over verschuiving van oorlogen 
tussen staten naar oorlogen tussen andere' actoren'; 
evenmin over die van hiah intensity coriflict naar low 

intensity coriflict. Zijn betoog was vooral een waar
schuwing tegen de verwachting dat technologische 
vernieuwingen een oplossing zouden kunnen bie
den voor de problemen die tot nu toe tot oorlogen 
hebben geleid en het voeren van oorlogen kostbaar 
hebben gemaakt in termen van mensen en midde
len. Hij leverde aldus een klemmende bevestiging 
van wat McNeill in een andere context de wet van 
het behoud van catastrofe heeft genoemd. 2 1 

Kindertal en oorlaaszucht 

De uitTranssylvaniëafkomstige Amerikaanse strate
gisch denker Edward Luttwak deed zijn faam als al
gemeen provocateur eer aan met de stelling dat oor
logen juist tot vrede leiden. Het is daarom dom en 
verkeerd te proberen er om redenen van medemen
selijkheid of rechtvaardigheid een einde aan te 
maken. Zulke pogingen leiden op hun best tot be
vriezing van een onhoudbare status quo. 

Hij vergeleek de naoorlogse vluchtelingenkam
pen in Europa met die voor verdreven Palestijnen in 
het Midden-Oosten. In de eerste was het leven zo 
onaangenaam, dat degenen die er terecht waren ge
komen zo snel mogelijk elders een nieuw leven be
gonnen. De verhoudingsgewijs luxueuze voorzie
ningen in de vluchtelingenkampen voor Palestijnen 
hebben er daarentegen toe geleid dat er een Pales
tijnse natie in ballingschap is ontstaan . Dit voorbeeld 
houdt stand- stel je voor dat de Kosovaarse vluchte
lingen en masse in West-Europa en de Verenigde Sta
ten waren opgevangen - maar voor de rest sprak 
Luttwak op basis van het uitgangspunt: in de over
drijving toont zich de meester. Toch is het niet te laat 
om zich te herinneren dat wat Luttwak hier zo on
verdroten stelde, tijdens de oorlog in Bosnië het uit
gangspunt was van in ieder geval Groot-Brittannië 
en Frankrijk en de VN, en talloze commentatoren, 
ook in Nederland: zij vonden dat de Bosniërs een 
vredesregeling in de weg stonden door zich niet bij 
hun verlies tegen de Serviërs neer te leggen. 22 Cy
nisme is niet het prerogatief van strategische den
kers uit Georgetown. 

21. Bart Tromp, 'De wet van het 
behoud van catastrofe', Het Parool, 
2 1 december 1 996. 
2 2 . Cf. Verraad op de Balkan, op. cit. 
23. H.L. Wesseling, 'Nooit meer oor-

Andermaal herhaalde hij vervolgens zijn stelling 
dat oorlog in Westerse samenlevingen onaanvaard
baar is geworden omdat gezinnen te weinig kinderen 
produceren en daarom niet het risico willen lopen ze 
op het slagveld te verliezen. De Luttwak-these is in
middels algemeen geaccepteerd, maar de historicus 
Wesseling toonde vorig jaar aan dat deze geen steun 
vindt in de feiten. Aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog had in Frankrijk Is% van de gezinnen 
geen kinderen, 28% één kind, 23% twee kinderen, 
14% drie kinderen en slechts I o% vijf of meer, wat 
dan toch slechts twee of drie zonen betekende. Uit 
zulke getallen valt moeilijk Luttwaks veronder
stelde verband tussen kindertal en oorlogzucht af te 
leiden. 2 3 Zijn stellingdat in Westerse staten sprake is 
van de-bellicization - onder andere onderbouwd met 
het gegeven dat het aantal gesneuvelde Amerikaanse 
militairen in meer dan tien jaar oorlog in Indochina 
nooit hoger lag dan het jaarlijkse aantal verkeersdo
den in de Verenigde Staten 24- bleef in de lucht han
gen; zijn conclusie dat een einde aan oorlog mogelijk 
is als Westerse mogendheden zich niet langer laten 
verleiden tot onbaatzuchtige interventie in de rest 
van de wereld, vormde een eigenaardig negatiefvan 
Keegans slotsom. 

'Mannen houden van kriJs' 
In zijn toespraak op deze conferentie herhaalde Van 
Creveld, zoals hierboven aangeduid, in grote lijnen 
de these van zijn The Traniformation cj'War. De strijd
krachten van staten zullen hun doctrines moeten 
veranderen, hun uitrusting moeten aanpassen en 
veel meer moeten gaan lijken op de politie. Dat was 
zijn versie van het einde van de oorlog en niet de on
verstandigste. Ook bij de herstructurering van de 
Nederlandse strijdkrachten is nog te weinig aan
dacht besteed aan de grijze zone tussen traditionele 
politietaken en de traditionele opdracht van de 
krijgsmacht, hoewel in feite de krijgsmacht al op tal 
van gebieden in die grijze zone actief is, van de kust
wacht en anti-terrorisme-eenheden tot luchtfoto
grafie ten dienste van politiedetectie. 

Maar op de afsluitende bijeenkomst van de con
ferentie, andermaal in het theater van het Winter
paleis, sloeg Van Creveld een heel andere toon aan. 

log?', NRC-Handelsblad, 23 april 1998. 
24. Edward Luttwak, 'The End ofWar 
and the Future of Politica! Violence', 
bijdrage aan de conferentie 'The.Future 
ofWar'. 
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Uiterst emotioneel sprak hij daar over de onvermij
delijkheid van oorlog, die hij antropologisch fun
deerde in de natuurlijke behoefte van mannen- ken
nelijk een bepaald soort apen -om zich met elkaar 
te meten . Hij beriep zich op Hobbes, die in Leviathan 

'een aanhoudende en rusteloze begeerte naar macht 
en nog meer macht, die pas eindigt met de dood' de 
eigenschap noemt die alle mensen gemeen heb
ben. 2 .1' En volgens Van Creveld beleven mensen bo
vendien plezier aan oorlog. 'Mannen houden van 
krijg en vrouwen houden van krijgers' . 

Ik heb daar toen tegenin aangevoerd dat Van Cre
veld zowel theoretisch als empirisch de plank ver
vaarlijk missloeg. De these van Hobbes slaat op men
sen in de natuurstaat, dat wil zeggen een situatie 
waarin nog geen geordende samenleving bestaat en 
ieder voor zijn zelfbehoud op niets en niemand 
ander dan zichzelf is aangewezen. De constructie 
van de staat is voor Hobbes nu juist het middel om 
aan de onvermijdelijkheid van de strijd tussen men
sen te ontkomen. 

Los daarvan laat Hobbes' these van de drang van 
mensen om met elkaar te wedijveren, niet de slotsom 
van de onvermijdelijkheid van oorlog toe. In de eer
ste plaats omdat oorlogvoering niet een individueel, 
maar een collectief proces is. Een wedstrijd in indivi
duele excellentie is wat anders dan oorlog. Waarom 
zou de door Van Creveld veronderstelde antropolo
gische drang tot individuele suprematie niet tot heel 
andere vormen van wedijver leiden dan zinvol ge
weld, of niet tot een substituut van daadwerkelijke 
wedijver in de vorm van identificatie met strijders en 
winnaars? Zijn in deze zin sport, zakendoen, politiek, 
kunst en zelfs wetenschappelijke discussie niet even
zoveel functionele equivalenten van 'oorlog'? 

Daarnaast voerde ik als empirisch argument 
tegen Van Crevelds these aan dat oorlog niet voort
komt uit een optelsom van tot gewelddadige wedij
ver gemotiveerde mannen, maar het resultaat is van 
collectieve mobûisatie, waaraan voor het merendeel 
mannen (en tegenwoordig vrouwen) meedoen die 
er helemaal geen behoefte aan hebben om het risico 
te lopen te sterven en oorlog zeker niet zien als het 

mechanisme om hun individuele uitzonderlijkheid 
te bewijzen. Keegan wijst er in zijn History cj'Waifare 
op hoe onnatuurlijk 'the Western Way of Warfare' is, 
zoals die gestalte kreeg in de organisatie van de fa
lanx, zwaargewapende infanteristen uitgerust met 
schild en stootlans, meestal acht gelederen diep 
(de gelederen achteraan legden hun lansen op de 
schouders van die voor hen): 'fighting face-to-face 
with death-dealing weapons defies nature, and they 
bore it only because all shared the risk equally, and 
sustairred each other's courage, as wellas place in the 
battle line, by pushing shoulder against shoulder'. 26 

Keegan brengt hier naar voren dat zelfs de solida
riteit op het slagveld niet gereduceerd kan worden 
tot individuele motieven, zoals verondersteld door 
Van Creveld. Hij doet dat voor de meest gunstige si
tuatie: die van vrije stadsburgers die gezamenlijk 
oorlogvoeren. In het algemeen is het er bij de 'Wes
tern Way ofWarfare' heel anders toe gegaan. Soms 
lukte het grote aantallen mannen zo gek te krijgen 
dat zij vrijwillig de dood ingingen, maar dan wel 
omdat zij niet beseften welk risico ze liepen (het 
begin van de Eerste Wereldoorlog). Maar meestal 
moesten zij daartoe gedwongen worden. Het Rode 
Leger rukte tegen Hitier op met voorop strafbatal
jons om mijnen te ruimen (door ze eroverheen te 
jagen), elite-eenheden in de eerste linie, de grote 
massa aan infanterie in de tweede en in de derde de 
veiligheidstroepen die de voorgaande linies gewa
penderhand voortjoegen. 2 7 Winston Churchill, in 
1914 en 1939 First Lord oftheAdmiralty (minister 
van Marine), brieste ooit tegen iemand die de kwali
teiten van het personeel van de Royal Navy ophe
melde, 'Don't talk to me about naval tradition. It's 
nothing but rum, sodomy and the lash'. 

De toestand in de wereld 

Wat valt er nu te zeggen over de toekomst van de 
oorlog? De conferentie in Sint Petersburg leverde 
drie perspectieven op. Het eerste is dat van het einde 
van de interstatelijke oorlog (volgens sommigen een 
pleonasme), volgens een redenering die veel aan Jan 
Bloch verschuldigd is: oorlog als een irrationeel 

25. Thomas I-lobbes, Leviathan, vertaling 
en aantekeningen W.E. Krul, ingeleid 
door B.A.G.M. Tromp, Amsterdam
Meppel: Boom, r985, ''S· 
26 . ~eegan, A History '![Waifare, 2p. 
27 . Cf. A.J.P.Taylor, The SecondWorld 
War. An lllustrated History, Harmonds
worth ( 1975) : Penguin, 1976 , r 8o . 
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middel ter beslechting van geschillen. (Maar wan
neer hield oorlog op een rationeel instrument van 
politiek te zijn? Of zijn sommige oorlogen rationeel 
en andere niet?) 

Volgens een tweede scenario komt er aan oorlog 
een einde om verschillende andere redenen: staten 
verliezen de soevereiniteit die voorwaarde is om 
oorlog t~ kunnen voeren; anders zijn er wel maat
schappelijke ontwikkelingen die de bereidheid tot 
oorlogvoering ondermijnen. Maar in dit perspectief 
zijn daarmee oorlogen, als collectieve conflicten 
tussen georganiseerde groepen allerminst onwaar
schijnlijk geworden . 

Het derde scenario is dat van de onontkoombaar
heid van de oorlog, waar deze antropologisch, zo
niet biologisch gefundeerd wordt.lk hoop in het bo
venstaande overtuigend naar voren te hebben ge
bracht dat dit een onzinnige stelling is. Maar dat is 
een schrale troost. De these dat met het teloorgaan 
van staten oorlog als mogelijkheid afneemt, een 
these die in verschillende bijdragen doorklonk, vind 
ik weinig overtuigend, juist omdat andere (en soms 
dezelfde) auteurs aanvoeren dat collectief geweld 
daarmee allerminst van de baan is. De toestand in de 
wereld die Jan Bloch tot zijn studie bracht is honderd 
jaar later wel anders, maar niet beter. 




