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Late bloei. Nederlandse militaire
geschiedenis over de Grote
Oorlog en haar voorgeschiedenis
“in academia”
Prof.dr. Wim Klinkert
Nederlandse Defensie Academie-Universiteit
van Amsterdam
In 1991 vierde de historische sectie van de
Nederlandse Koninklijke Landmacht haar
eeuwfeest. Zij deed dat onder meer met de
uitgave van een bundel, waarin een van
de medewerkers, Ben Schoenmaker, een
overzicht van een eeuw militair-historisch
onderzoek in Nederland presenteerde. Aan
komend bij de positie van dit historisch
specialisme in de universitaire wereld, kon
de auteur niet anders concluderen dan dat :
“Outside the Army Historical Section, military
history has scarcely been the subject of study
in the Netherlands (…) in any organized way.
(…). While other subjects as the history of the
law, the church or agriculture had aquired a
permanent place at the universities, military
history was in almost total isolation”16. Een
kentering, zo erkende Schoenmaker, was in
de jaren zeventig van de twintigste eeuw wel
waarneembaar, maar spectaculair was deze
nog niet. Anno 2015 is de situatie een geheel
andere. Militaire geschiedenis wordt aan
drie universiteiten in Nederland gedoceerd
(Leiden, Amsterdam en Utrecht) en er wordt
volop in het vakgebied gepromoveerd. Hoe
is de infrastructuur van het vak veranderd en
welke thema’s domineren ? Komt hierbij de
Eerste Wereldoorlog en haar voorgeschiedenis
nog aan bod ?
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Militaire geschiedenis ontwikkelde zich in
Nederland aanvankelijk langs twee institu
tionele lijnen. Ten eerste via de Krijgs
historische afdeling van het leger, naar Pruisisch
voorbeeld in 1891 opgericht. Ze deed vooral
onderzoek naar het leger van de Republiek
(1568-1795). Dit resulteerde onder meer in
Het Staatsche leger een reeks, begonnen in
1911, die pas afgesloten werd in 2012 met
deel 9 over de achttiende eeuw. Het was,
op het laatste deel na, traditionele militaire
geschiedenis, waarin de organisatie en de
inzet in veldslagen en belegeringen centraal
stonden. Een ander voorbeeld hier
van is
de reeks over de gevechten op Neder
lands
grondgebied tijdens de Tweede Wereldoor
log, tussen 1950 en 1963 uitgegeven in elf
delen. Voor de Indische krijgsverrichtingen,
ten slotte, verscheen in zeven delen tussen
1949 en 1961 de serie Nederlands-Indië
contra Japan. Deze drie seriewerken vormen
vanzelfsprekend maar een klein deel van de
publicaties van de historische afdeling van
de krijgsmacht, ze weerspiegelen echter wel
de traditionele hoofdthema’s van het Ne
derlands militair-historisch onderzoek : het
Staatse leger uit de vroegmoderne tijd, de
koloniale militaire geschiedenis en de Tweede
Wereldoorlog. Afwezig, bijna vanzelfspre
kend in de Nederlands verhoudingen, de
Eerste Wereldoorlog. Neutraliteit levert mili
tairen inspiratie noch noodzaak tot studie.
De tweede institutionele lijn bevindt zich
ook binnen de boezem van de krijgsmacht:
het militair onderwijs. Militaire geschiedenis
heeft, met ups en downs, al bijna twee
eeuwen een plaats in de officiersopleiding,

16. Ben Schoenmaker, “Clio at arms : military history in the Netherlands”, in Mededelingen van
de Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, nr. 14, 1991, p. 82-104, aldaar p. 97.

In 1936 vierde de krijgshistorische afdeling van de Generale Staf haar 45-jarig
bestaan. De (oud)medewerkers hadden allen een officers-achtergrond.
François de Bas (1840-1931) en Frederik ten Raa (1851-1926) waren de
prominentste onderzoekers met werk over prins Frederik der Nederlanden en
over het Staatse leger. (Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie,
Den Haag)
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zowel op het primaire niveau (de Koninklijke
Militaire Academie in Breda) als op voortgezet
niveau, op de (hogere) stafscholen in Breda
en Den Haag. De beoefening van het vak
in deze omgeving was echter nauwelijks
van academisch niveau en leverde ook
weinig publicaties op, op lesboeken na. De
eerste academisch geschoolde historicus als
docent verbonden aan een officiersopleiding,
trad pas in de jaren zeventig aan. Militaire
geschiedenis was bovendien sterk gericht
op het operationele optreden van de krijgs
macht door de eeuwen heen, en had
minder oog voor de sociale, economische
of psychologische onderwerpen, die de vak
beoefening nu zo nadrukkelijk kenmerken.
Op beide instituties – het huidige Nederlandse
Instituut voor Militaire Historie (NIMH) als
opvolger sinds 2005 van de historische afde
lingen van de krijgsmachtdelen en de acade
mische officiersopleiding kom ik later nader
terug.
De wens, geuit vanuit de krijgsmacht, mili
taire geschiedenis aan een universiteit te
doceren is al oud. Op 20 april 1875 verzocht
de Koninklijke Vereniging ter Beoefening
van de Krijgswetenschap het parlement bij
de behandeling van een nieuwe wet op het
hoger onderwijs “de leer van het krijgswezen”
tot de civiele academische wereld toe te
laten. De poging was ingegeven vanuit het
idee in de burgermaatschappij meer begrip
voor defensieaangelegenheden te scheppen
en de vereniging hoopte dat de nieuwe hoger
onderwijswet hiertoe de gelegenheid bood.
Het bleek tevergeefs. Militaire geschiedenis
buiten de militaire organisatie bleef het
domein van een kleine groep historici,
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verbonden aan de Koninklijke Academie
van Wetenschappen en aan het Algemeen
Rijksarchief. Hun belangstelling betrof voor
al het militaire verleden van de Republiek
vanuit de optiek van het negentiende eeuwse
nationalisme17.
De eerste academisch geschoolde militair
historicus in de moderne zin was Jan Willem
Wijn, een beroepsofficier die in eigen tijd
geschiedenis was gaan studeren. Hij rondde
zijn studie aan de Universiteit van Utrecht
in 1930 af. Vier jaar later promoveerde hij
cum laude aan diezelfde universiteit bij de
hoogleraar Gerhard Wilhelm Kernkamp op
Het krijgswezen in den tijd van prins Maurits.
De militair-historicus Hans Zwitzer oordeelde
later hierover : “Het is aan Wijn te danken dat
de beoefening van de militaire geschiedenis
in Nederland niet uitsluitend meer het terrein
is gebleven van de beunhazende dilettant of
de goedwillende amateur, wiens belangstel
ling maar al te vaak op het antiquarische
gericht blijft”18. Wijn kreeg in 1945 de
leiding over de historische afdeling van de
landmacht, die daarmee een eerste stap op
weg naar academische professionalisering
maakte. Wijn was bovendien de eerste Ne
derlandse militair historicus die in de de
cennia na de Tweede Wereldoorlog ook in
tal van internationale gremia van zich deed
spreken. Zijn onderzoek richtte zich vooral
op het Staatse leger, daarmee een traditioneel
zwaartepunt van onderzoek bevestigend.
Vanaf de jaren zestig werd het academisch
landschap veelzijdiger. De sociale wetenscha
p
pen ontdekten ‘oorlog’ als onderzoeks
ob
ject. Aan de universiteit van Groningen werd

17. De belangrijkste waren Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink, Johannes Bosscha,
Willem Jan Knoop en Robert Fruin en voor de marine Johannes Cornelis de Jonge. 18. Hans
Zwitzer, “Wijn, Jan Willem (1891-1965)”, in Biografisch Woordenboek van Nederland, Den
Haag, 2002. On line raadpleegbaar.
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in 1962 het eerste polemologisch instituut
opgericht onder de jurist Bert Röling. Deze
tak van de academische belangstelling voor
oor
log
voering en geweld maakte weinig
gebruik van historische studies. Maar anderen
deden dat wel, en dat resulteerde in de jaren
zeventig in twee belangrijke publicaties op
het breukvlak van sociologie en militaire ge
schiedenis. In mei 1970 kwam de studie van
de socioloog Jacques van Doorn, verbonden
aan de officiersopleiding in Breda, en de
Amsterdamse sociaal-onderzoeker W. J. Hen
drix – met wie hij samen op Java als militair
had gediend – volop in de publieke aandacht.
Ontsporing van geweld was niet alleen nieuw
in zijn thematiek, maar leverde ook een be
lang
rijke bijdrage aan het maat
schappelijk
debat over het gedrag van de Nederland
se troepen in de dekolonisatie
oorlog in
Indonesië19.
Van Doorn had aan de Erasmus Universiteit
in Rotterdam samengewerkt met een jonge
wetenschappelijk hoofdmedewerker, die ook
de brug tussen sociologie en militaire ge
schiedenis sloeg, Ger Teitler. Hij publiceerde
vanaf 1970 regelmatig over militair-sociolo
gische onderwerpen, hetgeen in 1972 resul
teerde in Toepassing van geweld, sociologi
sche essays over geweld, verzet en militaire
organisaties en twee jaar later in een veel
historischer getint proefschrift De wording
van het professionele officierskorps, tot stand
gekomen onder begeleiding van Van Doorn.
Teitler putte voor zijn historische casuïstiek
vooral uit de vroegmoderne Europese marines,
waar onder die van de Republiek. Nadien boog
Teitlers onderzoeksbelangstelling zich steeds
meer naar de militaire geschiedenis en in het
bijzonder die van de marine en Nederlands-

Indië. In 1980 volgde zijn benoeming tot
lector, kort nadien hoogleraar, in de militaire
geschiedenis en strategie aan het Koninklijk
Instituut voor de Marine in Den Helder. Het
was de eerste hoogleraarsbenoeming in dit
vakgebied in Nederland, maar er was geen
promotierecht aan verbonden.
In de vroege jaren zeventig kwam niet
alleen het Indische militaire verleden in de
publieke belangstelling, nog veel sterker
gold dat voor de Tweede Wereldoorlog.
Meteen na de bevrijding was in Amsterdam
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
opgericht – het huidige NIOD – dat tot taak
had de bezettingsjaren aan wetenschappelijk
onderzoek te onderwerpen en voor een groot
publiek bekend te maken. Onder leiding van
L. de Jong verscheen vanaf 1969 tot 1994
de indrukwekkende serie Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Het eerste deel, Voorspel, behandelde het
Interbellum met een korte aanloop vanaf de
negentiende eeuw. De Eerste Wereldoorlog
moest het met een schamele tien pagina’s
doen. De Jongs tweede deel, Neutraal, diepte
de jaren 1939-1940 uit, maar de meeste
aandacht ging uit naar deel drie, Mei 1940,
dat ook in 1970 verscheen. In zijn militairhistorische analyse leunde De Jong sterk op
het oudere werk van de militair historische
afdeling van de landmacht.
Dat De Jong weinig aandacht besteedde aan
de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog
weerspiegelde weliswaar de geringe publieke
belangstelling voor de negentiende en vroege
twintigste eeuw, maar dat betekende niet,
dat er niets gebeurde. Juist in deze jaren
verschenen de eerste studies, vooral politiek-

19. Deze discussie is recent nieuw leven in geblazen door publicaties van Gert Oostindie,
Soldaat in Indonesië, Amsterdam, 2016 en Remy Limpach, De brandende kampongs van
generaal Spoor, Amsterdam 2016. .
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diplomatiek van aard, over deze jaren. In
het bijzonder geldt dit voor Nederland in de
Eerste Wereldoorlog van Cees Smit (1971),
dat gebaseerd was op de omvangrijke bron
nenpublicaties over de Nederlandse buiten
landse politiek, in de reeks van de Rijks Ge
schiedkundige Publicatiën. Tussen 1957 en
1968 verschenen hierin, onder redactie van
Smit, kloeke delen over de periode 18991914.
Inmiddels was het verzoek van de Vereniging
ter Beoefening van de Krijgswetenschap uit
1875 eindelijk werkelijkheid geworden. In
september 1963 benoemde de Universiteit
van Utrecht luitenant-generaal Théodore
Mathon vanwege de vereniging Ons Leger
tot “hoogleraar in de geschiedenis der
krijgs
kunde”. Mathon was geen historicus,
hij had zijn bekendheid verworven door
deel
name aan actuele discussies over
defensieaangelegenheden. Zijn publicaties
brachten de militaire geschiedenis dan ook
niet verder. Mathons opvolger, luitenantkolonel dr. Feije Cornelis Spits deed dat wel.
In zijn inaugurele rede uit 1972 ging hij,
opmerkelijk genoeg, in op het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog. Ook zijn bekendste
werk, De metamorfose van de oorlog in de
achttiende en negentiende eeuw, behandelt
een periode die niet tot de zwaartepunten
van het militair-historische geschiedschrijving
in Nederland behoort. Spits bepleitte boven
dien een sterkere academische inbedding
van de militaire geschiedenis, waarbij uni
versitair opgeleide historici, in plaats van
militaire amateurs, de toon moesten zetten.
Op de vervulling van deze wens was het
nog even wachten, maar langzamerhand
veranderde het militair-historische landschap
in Nederland.
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In de tweede helft van de jaren zeventig en het
begin van de jaren tachtig professionaliseerde
de historische afdeling van de landmacht.
De historici waren nu allen opgeleid aan
een van de Nederlandse universiteiten en
deden volwaardig academisch historisch
onderzoek. Naast studies over militaire een
heden en krijgsverrichtingen, kwamen nu
thema’s van maatschappij en krijgsmacht
aan de orde. Proefschriften van de medewer
kers verschenen vanaf 1988 regelmatig.
Nederlands-Indië en de Tweede Wereldoorlog
bleven wel dominante thema’s.
De academische professionalisering betaal
de zich uit in de benoeming van hoog
leraren militaire geschiedenis aan verschei
dene universiteiten. In 1994 kreeg de
Stich
ting Maatschappij en Krijgsmacht aan
de Amsterdamse universiteit de mogelijkheid
een bijzonder hoogleraar te benoemen. Het
volgende jaar benoemde die universiteit
Teitler to hoogleraar militaire geschiedenis en
strategie. In Leiden benoemde op haar beurt het
Schouwenburg Fonds in 1994 een bijzonder
hoogleraar militaire geschiedenis. Utrecht ten
slotte, waar opvolgers van Spits zich vooral
met veiligheidsstudies bezighielden, herkreeg
de hoogleraarspositie van Ons Leger in 2007
zijn militair-historische invulling. Amsterdam
creëerde een masteropleiding militaire
geschiedenis; in Leiden en Utrecht worden
militair historische vakken aangeboden,
vooral op bachelor niveau. Het aantal militairhistorische promoties groeit tot heden aan alle
drie universiteiten gestaag.
Het militair onderwijs was inmiddels ook
van civiel academisch karakter geworden.
In 2005 werd in Breda de Faculteit Mili
taire Wetenschappen opgericht, die in
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2011 de status van civiele instelling voor
hoger onderwijs kreeg, echter nog zonder
promotierecht. Het vakgebied militaire ge
schiedenis kwam in handen van een
hoogleraar en vier academisch opgeleide
historici, een omvang die in de geschiedenis
van de officiersopleiding ongekend was.
Dit betekende dat binnen een periode
van ongeveer twee decennia het militairhistorische landschap in Nederland volledig
was veranderd : de militaire instellingen
werden door civiele wetenschappers ge
leid en aan drie universiteiten waren hoog
leraren militaire geschiedenis actief, met
promotierecht. Een bekroning willen de Ne
derlandse militair-historici zoeken in de uitgave
van een zesdelige reeks waarin de militaire
geschiedenis van Nederland behandeld wordt.
In 2013 verscheen het eerste deel20. Niet
alleen moet deze serie zich onderscheiden
door een geïntegreerde behandeling van
militair optreden te land, ter zee en in de
lucht, ook moeten de modernste inzichten
over de beoefening van het vakgebied er hun
plaats vinden. De ambitie is het specialisme
een volwaardige en vanzelfsprekende plaats
in academia te geven. Het deel over de jaren
1813-1949 moet omstreeks 2018 verschijnen.
Welke plaats heeft de Eerste Wereldoorlog en
haar negentiende eeuwse voorgeschiedenis
in de Nederlandse geschiedbeoefening ver
worven ? Zoals al gesteld waren de thema’s
waaraan Nederlandse militair historici hun
krachten wijdden vooral de vroegmoderne
tijd, de Tweede Wereldoorlog en de koloniale
geschiedenis. De historicus Maarten Brands

noemde in 1997 de Eerste Wereldoorlog nog
“de blinde vlek in het historisch bewustzijn van
Nederland”21, een uitspraak die vele malen is
herhaald. Ook de negentiende eeuw kwam
er, zeker als het militaire aspecten betreft,
bekaaid van af. Als de eeuw voorafgaande aan
de Eerste Wereldoorlog al aan bod kwam, dan
was dat vooral in studies over (parlementaire)
politiek en diplomatie22.
Nederlandse academische belangstelling
naar de Eerste Wereldoorlog kent twee
perioden van opleving : de eerste gedurende
de oorlog zelf en het interbellum23 en de
tweede, gestimuleerd door de internationale
golf aan onderzoek bij de eeuwherdenking
van het uitbreken van de oorlog, aan het
begin van de 21e eeuw. Gedurende de
oorlog gaven vooraanstaande Nederlandse
historici als G.W. Kernkamp (Utrecht),
Pieter Geyl (correspondent van de NRC in
Londen) en Herman Theodoor Colenbrander
(directeur van de Rijks Geschiedkundige
Publicatiën) in dagbladpers, brochures en
tijdschriften duiding aan de gebeurtenissen als
contemporain historici avant la lettre. Direct
na de oorlog kwam het historisch onderzoek
naar de oorzaken ook in Nederland snel op
gang. Niet alleen was er veel belangstelling
voor de oorlog in het algemeen, maar ook voor
de vraag waarom Nederland het vreselijke lot
van België bespaard was gebleven. Voor het
eerst kwam er gedegen onderzoek naar de
Nederlandse neutraliteit. De centrale figuur
in dit onderzoek was Nicolas Japikse, de
opvolger van Colenbrander. In 1921 deed
Japikse zijn studie Die Stellung Hollands im

20. Petra Groen (red.), De Tachtigjarige Oorlog, Amsterdam, 2013. 21. Maarten Brands, “The
Great War die aan ons voorbij ging”, in Mireille Berman & Hans Blom (red.) Het belang van
de Tweede Wereldoorlog”, Den Haag, 1997, p. 9-20. Zie ook verscheidene bijdragen uit
2006 van Maarten Brands in Hollands Maandblad. 22. Paul Luykx & Nicolaas Bootsma (red.),
De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw, Utrecht, 1987. 23. Piet
Blaas, “Nederlandse historici en de Eerste Wereldoorlog”, in Martin Kraaijestein (red.) Wankel
evenwicht, Soesterberg, 2007, p. 14-31.

Titelblad van Nederland in den oorlogstijd waarin vooraanstaande
Nederlandse historici, politici, journalisten en officieren bijdragen
publiceerden over de ervaringen van Nederland gedurende de jaren
1914-1918. Het werk verscheen in 1919-1920 aanvankelijk in losse
afleveringen, nadien gebundeld als boek. (Collectie auteur)

In november 1921 nam, op initiatief van de Noor, dr. H.H.
Aall een aantal Nederlandse historici en officieren het initiatief
met geestverwanten uit andere neutrale landen de oorzaken
van de wereldoorlog te onderzoeken. Hier kwam in 1924
het Nederlands Comité uit voort, waarin de directeur van de
Rijksgeschiedkundige Publicatien, Japikse, de prominentste rol
speelde. Hij zorgde voor een groot aantal goed gedocumenteerde
uitgave, zoals deze uit 1927 van de oud-opperbevelhebber van
de Nederlandse krijgsmacht. (Collectie auteur)
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Weltkrieg het licht zien en drie jaar later richt
te hij het Nederlandsch Comité tot onder
zoek van de oorzaken van den Wereldoorlog
op, dat een groot aantal gedegen studies
over Europese diplomatieke en economische
kwesties uitgaf. Op militair gebied kwam
de belangrijkste bijdrage in 1927 van de
hand van twee vooraanstaande Nederlandse
offcieren, Cornelis Jacobus Snijders, de
voormalige opperbevelhebber, en Raymond
Dufour. Het werk was getiteld De mobilisa
tiën bij de groote Europeesche mogendheden
in 1914 en de invloed van de generale staven
op het uitbreken van den wereldoorlog. Naast
Japikse verdient de Amsterdamse jurist Joost
Adriaan van Hamel vermelding met zijn in
1918 verschenen studie Nederland tusschen
de mogendheden24. Voor een breder publiek
waren overzichtswerken over de oorlog
samengesteld zoals Willem de Meesters Ge
denkboek van den Europeeschen oorlog, in
vier delen tussen 1915 en 1919 uitgegeven
en van de Amsterdamse historicus Hajo
Brugmans, Nederland in den oorlogstijd (1920)
en Geschiedenis van den wereldoorlog (1936).
Van journalistiek karakter was het overzicht
dat Pierre Henri Ritter (Utrechts Dagblad) in
1931 publiceerde over Nederland in 19141918 : De Donkere Poort. Van militaire zijde
ten slotte, ging de belangstelling vooral uit
naar de vraag waarom het Duitse aanvals
plan van 1914 het Nederlandse grondge
bied zo nauwgezet had gerespecteerd. Het
belang van de Nederlandse neutraliteit voor
het voortzettingsvermogen van de Duitse
oorlogsinspanning kwam hierdoor nadruk
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kelijk naar voren, maar ook de vraag of het
aan de kracht van het Nederlandse leger had
gelegen. Een positief antwoord op deze laatste
vraag speelde een rol in de discussie over de
bezuinigingen op het militaire budget in de
jaren twintig25.
Er was in het interbellum dus zeker be
langstelling voor de Grote Oorlog, maar een
belangrijk onderzoeksthema was de Eerste
Wereldoorlog en haar voorgeschiedenis in
Nederland niet geworden en na 1945 domi
neerde de Tweede Wereldoorlog de ge
schiedschrijving zodanig, dat het moeilijk
was onder die schaduw uit te komen. Ook
in militaire zin was er na 1945 geen enkele
belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog
meer. Overzichtswerken als van Loe de Jong,
en de Algemene Geschiedenis der Neder
landen (1977-1983) zijn dan ook onbevre
digend als het over dit thema gaat. Zelfs
de ‘grote’ militaire gebeurtenissen van de
negentiende eeuw, de Belgische opstand en
de mobilisatie van 1870, moesten het zonder
moderne historische studie doen26.
De kentering kwam in de jaren negentig, niet
door universitaire onderzoeksprogramma’s,
maar door individuele onderzoekers die de
lacune in de historiografie opmerkten, een
lacune die meer schril afstak naar mate in
andere Europese landen onderzoek een grote
vlucht nam. Deze belangstelling kon mede
vrucht dragen omdat militaire geschiedenis
steeds diemeer in civiele academische han
den was gekomen, zelfs al werd zij binnen

24. Hij was hiermee een pionier voor latere studies op dit gebied zoals van Alexander de
Leeuw, Nederland in de wereldpolitiek, Zeist, 1936; Julius Woltring (RGP), Joris Voorhoeve,
Peace, profits and principles, Den Haag, 1979 en Cees Wels, Aloofness and neutrality, Utrecht,
1982. 25. Wim Klinkert, Defending neutrality. The Netherlands prepares for War, Leiden,
2013, p. 260-268. 26. Voor de militaire aspecten van de Belgische opstand was nog steeds
toonaangevend Willem Wüppermann, De geschiedenis van den Tiendaagschen veldtocht, Den
Haag, 1881 en voor 1870 Anne Doedens, Nederland en de Frans-Duitse oorlog, Zeist, 1973.

Feije Cornelis Spits was in de jaren zestig en zeventig een van de
weinige officieren die als historicus actief was in de academische
wereld. Hij doceerde aan de Stafschool in Den Haag en aan
de universiteit van Utrecht. Hij hield bovendien wekelijkse
radiopraatje over actuele defensieaangelegenheden. (Collectie
Catalogus Professorum, universiteit van Utrecht, https://profs.
library.uu.nl/index.php/profrec/getprofdata/1975/2/2/0,
geraadpleegd 13 augustus 2016)
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de mili
taire organisatie beoefend. We kun
nen aan aantal proefschriften als mijlpalen
onderkennen : de militaire geschiedenis van
de negentiende eeuw werd in 1992-1993
vooruitgeholpen door twee, geheel onaf
hankelijk van elkaar geschreven dissertaties,
beide uitgegeven door de historische afde
ling van de landmacht. Dit betreft Het
vaderland verdedigd, plannen en opvattingen
over de verdediging van Nederland 18741914 van Wim Klinkert (Leiden, 1992) en
De Nederlandse defensie, 1839-1874 van
Willem Bevaart (Amsterdam, 1993). In poli
tieke en militair-operationele zin wordt in
beide werken een overzicht gegeven van de
inrichting van de Nederlandse defensie en
de aard van het militaire debat in Nederland
in de negentiende eeuw. Hier sluiten twee
andere dissertaties goed bij aan. H. te Velde
promoveerde in 1992 in Groningen op Ge
meenschapszin en plichtsbesef, dat een waar
devolle analyse levert van het liberale denken
in Nederland in de negentiende eeuw en
daarmee een onmisbaar intellectueel kader
schept om kwesties als militarisering nader
te duiden. Ben Schoenmaker analyseerde in
zijn proefschrift Burgerzin en soldatengeest
(Leiden, 2009) de militair-civiele verhoudingen
in de negentiende eeuw en verduidelijkte veel
over het zelfbeeld van de officier en diens soms
moeizame verhouding tot de moderniserende
maatschappij. Bovendien toonde hij aan hoe
het militaire begrijf steeds meer onderdeel
werd van het partijpolitieke debat, dat de
militaire organisatie meer refelcteerde over
haar eigen maatschappelijke rol en betekenis

170

en ten slotte dat, bijvoorbeeld in militaire
rechtspraak, sprake was van ‘verburgerlijking’.
Een geheel ander aspect van de militair-civiele
verhoudingen biedt het proefschrift van Eddy
van Roon (Amsterdam, 2013) Lotgevallen.
De beleving van de dienstplicht door de
Nederlandse bevolking in de negentiende
eeuw. Hij analyseert niet alleen gedetailleerd
het proces van loting maar laat ook het
culturele belang van deze rite de passage
zien voor de lokale gemeenschappen. Ten
slotte hebben Teitler en Klinkert in 1997
de bundel Kopstukken uit de krijgsmacht
het licht doen zien, waar aan de hand van
biografieën van vooraanstaande officieren
een beeld wordt geschetst van de rol van
offcieren in de politieke, militaire, juridische
en maatschappelijke ontwikkelingen van de
negentiende en vroege twintigste eeuw.
Deze inhaalslag vanaf de jaren negentig
was hoog tijd. Het ontbreken van ‘het
militaire’ in de Nederlandse historiografie
van de negentiende eeuw was tot op dat
moment opmerkelijk. Slechts de koloniale
krijgsverrichtingen hadden op belangstelling
mogen rekenen. In politieke, sociale en
economische overzichtswerken kwamen aan
het militaire bedrijf gerelateerde zaken maar
uiterst spaarzaam aan bod. Een bescheiden,
maar interessante brugfunctie sloegen stadsof garnzioensgeschiedenissen, die vooral
aandacht besteedden aan de economische
en sociale integratie tussen militare aan
wezigheid temidden van het stedelijk leven27.
In 2003 publiceerden Petra Groen en Wim

27. Enkele voorbeelden : C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen
’s-Hertogenbosch, ’s-Hertogenbosch 1958; Evert van de Weerd, Garnizoensleven, Ede, 2006
en de reeks in de jaren 1989-1998 uitgegeven door de toenmalige Sectie Militaire Geschie
denis Landmachtstaf over de militaire aanwezigheid in Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Breda,
Tilburg, Harderwijk, Bergen op Zoom, Steenwijk en Grave. In de vele stads- en provinciale
geschiedenissen die de laatste decennia verschenen zijn, wordt het militaire leven meestal.
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Klinkert de geschiedenis van de militaire
academie in Breda, opgericht in 1828, hier
in kwam de bijzondere relatie tussen deze
offciciersopleiding en de provinciestad van
vestiging ook aan de orde. Nog gespecia
liseerder is de band tussen muziek en het
militare bedriijf, heirover verscheen in 1982
een interessante studie28.
En de Eerste Wereldoorlog zelf ? Opnieuw
was hier van geen enkele planning sprake en
kwam de belangstelling voor een belangrijk
deel zelfs van buiten de grenzen, maar de
oogst is indrukwekkend. Achtereenvolgens
promoveerde Marc Frey op Der Erste Welt
krieg und die Niederlande. Ein neutrales
Land im politischen und wirtschaftlichen Kal
kül der Kriegsgegner, (Keulen, 1996), Maar
tje Abbenhuis op The Art to stay neutral
(Canterbury, Nieuw-Zeeland 2001) en
vanuit het NIOD Ismee Tames op Oorlog
voor onze gedachten (Amsterdam, 2006)
over de Nederlandse intellectuelen en de
oorlog. Tezelfdertijd verscheen in 2001 het
eerste gedegen publieksboek van de hand
van Paul Moeyes, Buiten schot, dat zijn
recentste herdruk nog in 2014 beleefde,
en publiceerde de Amerikaanse historicus
Hubert van Tuyll The Netherlands and the First
World War. Samuel Kruizinga promoveer
de op Economische politiek. De Nederland
sche Over
zee Trustmaatschappij 1914-1919

en de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam,
2011). Thema’s die door de herdenkingsgolf
vooral in de publieke schijnwerpers kwamen
waren de Belgische vluchtelingen, keizer
Wilhelm II29 en de politiek tekenaar Louis
Raemaekers30.
De eeuwherdenking heeft de Eerste Wereld
oorlog op de Nederlandse academische
kaart geplaatst, al blijft het aantal hierin
gespecialiseerde beoefenaars gering. Univer
sitaire onderzoeksprogramma’s blijven ook
nog uit, met een belangrijke uitzondering :
het HERA-project van Geert Buelens (Utrecht)
Cultural Exchange in a Time of Global Con
flict31. Een stimulans voor de toekomst kan
ook uitgaan van de transformatie van Huis
Doorn, waar keizer Wilhelm gedurende
zijn exiel woonde, tot nationaal museum
voor Nederland in de Eerste Wereldoor
log en het congres at war, 1914-1918, a
comparative and transnational approach
dat het Koninklijk Nederlands Historisch
Genootschap in november 2015 organiseer
de. In die benadering ligt waarschijnlijk de
toekomst voor academisch onderzoek over
de Grote Oorlog en haar voorgeschiedenis :
internationale samenwerking om grensover
schrijdende ervaringen en ontwikkelingen
beter te kunnen begrijpen en duiden. Onder
zoekers uit de kleine neutrale landen kunnen
gezamenlijkheid grote stappen maken.

PROF. DR. W. (WIM) KLINKERT (°1960) studeerde vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Sinds 1985
is hij als militair-historicus verbonden aan de officiersopleiding in Breda, vanaf 1992 als universiteit hoofddocent
en vanaf 2016 als hoogleraar. Sinds 2007 is hij tevens deeltijdhoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam. Klinkert promoveerde in 1992 in Leiden op Het vaderland verdedigd. Plannen en opvattingen
over de verdediging van Nederland, 1874-1914. Hij is gespecialiseerd in de Nederlandse militaire geschiedenis

28. Henk Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant, 1850-1914, Tilburg, 1982. 29. Jacco
Pekelder, Wilhelm II in Nederland, 1918-1941, Soesterberg, 2015 en Hans Andriessen, Het
proces tegen Wilhelm II, Tielt, 2016. 30. Ariane de Ranitz, Louis Raemaekers, Roermond, 2014.
31. http://www.cegcproject.eu/.
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1870-1945 en in de geschiedenis van het militair onderwijs. Zijn recente publicaties zijn Small Powers in the Age of
Total War, 1900-1940 (Leiden/Boston, 2011), samen met Herman Amersfoort; The Netherlands prepares for War,
1900-1925 (Leiden/Boston, 2013) en, samen met Samuel Kruizinga en Paul Moeyes Nederland neutraal, 19141918 (Amsterdam 2014).

