Toegankelijk boek over tactiek

DEN HAAG - De beginselen van tactiek in Jip en Janneketaal. Zo zou je het net verschenen boek
‘Tactiek om te begrijpen’ van Otto van Wiggen, Erik Jellema en Theo Pollaert kunnen typeren. De
complexiteit van een gevecht begrijpelijk weergeven, valt geenszins mee, maar de drie militaire
auteurs slagen er, met behulp van tekeningen, bijzonder goed in. Zelfs ondergetekende snapt het.
Bovendien is de uitgave ook qua omvang goed te behappen. Het trio neemt de lezer via hoofdstuk 1
‘De definitie van tactiek’ mee tot het antwoord, in het achtste en laatste chapiter, op de vraag of
tactiek valt te leren. Onderweg passeren onder meer een uitleg over hoe je sterker kunt zijn dan de
tegenstander, het vuuroverwicht en de rol van de commandant de revue.
De realiteit, inclusief een raketaanval op een gepantserde eenheid in Uruzgan, wordt niet geschuwd.
Ondanks dat er een gewonde valt, weet de Nederlandse commandant in dit voorbeeld de situatie
naar zijn hand te zetten. De tegenstander, die veel verliezen moet incasseren, rest niets anders dan
op te geven. Zulke uit het leven van een militair gegrepen momenten maken de uitgave bijzonder
boeiend. Dit alles geschreven zonder pretenties, ondanks de jarenlange ervaring van de auteurs. Die
geven dit boek overigens op persoonlijke titel uit.
Is er trouwens al niet genoeg over dit thema geschreven? Volgens brigadegeneraal Otto van Wiggen
ligt de nadruk in de militaire handboeken van nu vooral op procedures en gevechtsexercities en
wordt de tactiek benaderd vanuit het hoe te handelen. De beginselen blijven vaak onderbelicht en
het onderwijs, de training en de uitvoering bieden te weinig ruimte hierbij stil te staan: de basis die
tot een tactische oplossing moet leiden, het ‘waarom’. Dat is nou precies waar ‘Tactiek om te
begrijpen’ wel oog voor heeft.
Het boek, geschreven om het tactische denken van commandanten te stimuleren, acht Van Wiggen
dan ook geschikt voor militair onderwijs zoals op de KMA. Overigens leest het lekker weg. Dat maakt
het toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in deze materie.
‘Tactiek om te begrijpen’ van Otto van Wiggen, Erik Jellema en Theo Pollaert telt 64 pagina’s,
inclusief tekeningen van Wim Rietkerk en Emile Post. De gebonden uitgave met harde kaft,
uitgegeven door de Onkenhout Groep in Almere kost H 14,95, exclusief 2,60 verzendkosten. isbn:
978-90-811599-2-0. Het boek is te bestellen via tactiek-om-te-begrijpen@hotmail.com
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