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‘TACTIEK OM TE BEGRIJPEN’
de heren O.P. van Wiggen, Th. Pollaert en E. Jellema

Tactiek is simpel, maar simpele tactiek is moeilijk. Weinigen zijn er tot nu toe in geslaagd om de complexiteit van het gevecht begrijpelijk weer te geven. Met de combinatie van een eenvoudige structuur en driedimensionale tekeningen, is het de
auteurs van ‘Tactiek, om te begrijpen’ goed gelukt om een aantal tactische grondbeginselen kort en bondig uit te leggen.

Hoewel het beoefenen van gevechtsacties
nog steeds de core business van de Koninklijke Landmacht is, wijkt de daily business
daar steeds meer vanaf. Op zich vreemd,
want onze troepen worden vandaag de dag
immers ingezet en moeten in staat zijn snel
om te kunnen schakelen van een ogenschijnlijke veilige situatie naar een gevechtsactie in alle soorten van terrein en onder klimatologisch uiteenlopende omstandigheden. Het boek ‘Tactiek om te begrijpen’
speelt hier op in. De auteurs, geen onbekenden in de Koninklijke Landmacht en beschikkend over een jarenlange ervaring, hebben met een beschrijving aan de hand van
slechts vier grondbeginselen, inhoud gegeven aan het ‘waarom’ van de tactiek. Door
deze beschrijving ontstaat op heldere wijze
inzicht in de essentie van de tactiek waardoor betere beslissingen mogelijk zijn. Het
boek is tevens geschreven om het tactisch
denken van commandanten te stimuleren.
Natuurlijk krijg je tactiek pas in de vingers
door het te doen. Maar van de leercyclus:
‘praatje, plaatje, daadje’ zijn de eerste twee
factoren met dit boek absoluut ingevuld. In
zeer begrijpelijke bewoordingen nemen de
auteurs de lezer aan de hand mee in een ontdekkingstocht naar tactiek. De onderwerpen
‘sterker zijn dan de tegenstander’, ‘vuuroverwicht’, ‘vuur en beweging’ en ‘vrijheid
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Eén van de vele prenten in het boek

van handelen’ komen aan bod. De problematiek wordt uiteengerafeld, soms tot op de
enkele man om het vervolgens weer logisch
op te bouwen en begrijpelijk te maken. Basisprincipes worden, rijkelijk geïllustreerd
met beeldmateriaal, uitgelegd aan de hand
van (krijgshistorische) tactische voorbeelden
in alle soorten terrein en omgevingen uit het
verleden, maar ook van de dagelijkse praktijk in Uruzgan. De rol van de commandant
wordt ook niet vergeten. Er worden twee
hoofdstukken aan gewijd: ‘de commandant
en het terrein’ en ‘de rol van de commandant’.
Het boek is niet dik en pretendeert ook niet
uitputtend te zijn. Dat is juist de kracht van
dit document. Een ‘dikke pil’ over tactiek
trekt geen nieuwe lezers. Dit werk leest gemakkelijk en het blijft boeien tot en met de
laatste bladzijde en prikkelt de interesse.
Daardoor is het een leesbaar en toepasselijk
boek, geschikt voor de sergeant tot aan de
generaal. Het daagt u uit om u verder te verdiepen in deze boeiende materie. Het belang is evident, de keuze is aan u.
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