
De Bataafse marinevlag
(1796-1810)

n de periode 1796-1810 voerden de marine-
schepen van de Bataafse Republiek, later van
het Koninkrijk Holland een speciale vlag, die af-

week van de normale rood-wit-blauwe landsvlag.
Dat dundoek kwam er - twee eeuwen geleden - op
verzoek van het Comité tot de zaken van de Mari-
ne. De vlag moest de uit Frankrijk overgewaaide
revol ution ai re gedachte n u itdrage n.

De bestorming van de Parijse gevangenis de Basti l le op
1 4 juli 1 789 was tevens het startsein voor de Franse Re-
volutie. Deze zou ook voor de Noordeli jke Nederlanden
gevolgen hebben, want de verlichte ideeën wonnen ook
hier tenein.
Vanaf augustus 1794 marcheerden Franse troepen,
onder leiding van generaal Charles Pichegru, Nederland
binnen. In december 1794 trokken die over de bevroren
rivieren Noord-Nederland binnen. De Franse soldaten
werden enthousiast binnengehaald door de verande-
ringsgezinde Nederlanders die een vri je, ondeelbare, ver-
l ichte, deugdzame en gelukkige republiek nastreefden.
In de jaren voorafgaand aan de Franse inval was Neder-
land polit iek hopeloos verdeeld. De prinsgezinden wil-
den het stadhouderli jk bewind handhaven en verenig-
den zich onder de oude Nederlandse oranje-wit-blauwe
vlag. De veranderingsgezinden, de patriotten, wilden de
macht van de stadhouder inoerken. Voor hen was de Ne-
derlandse vlag rood-wit-blauw. Oranje immers, verwees
naar het Oranjehuis, en daar hadden de patriotten juist
schoon genoeg van.

los Poels (39) ís publicist. Hij schreef meerdere vlaggenboeken,
waaronder het Prisma Vlaggenboek (Utrecht: 1990) en is hoofdre-
dacteur van het Vlaggentijdschrift Vexilla Nostra van de Neder-
landse Vereniging voor Vlaggenkunde. Hij werkt aan een boek
over de geschiedenis van de Nederlandse driekleur. Bij het onder-
zoek hiervoor kwamen tot nog toe onbekende archiefstukken
boven water, waardoor het mogelijk werd de geschiedenis van de
Bataafse marinevlag voor het eerst helemaal te reconstrueren.

Met Franse hulp kwam aan het einde van de achttiende
eeuw de polit ieke macht in handen van de patriotten.
Stadhouder Willem V vluchtte naar Engeland. Een van de
eerste maatregelen die de patriotten begin 'l 795 afkon-
digden, was een verbod op het dragen van oranje - ook
in de nationale vlag. Die werd, niet geheel ten onrechte,
als oranje-symbool gezien.
De patriotten hernoemden het land tot Bataafse Repu-
bliek en voegden de vijf zelfstandige admiraliteiten
samen tot één nieuw orgaan, Comité tot de zaken van
de Marine. Dit wilde in het voorjaar van 1795 een apar-
te marinevlag hebben.
Waarom is niet meer na te gaan. De papieren die daar
antwoord op zouden kunnen geven, vielen in 1844 ten
prooi aan het vuur dat het toenmalige ministerie van Ma-
rine in de as leqde.

Afb.1. De patriottï
sche kunstenaar Dirk
Langendijk ontwierp
het revolutionairem-
bleem voor de Bataaf-
se marinevlag, (foto:
Rijksmuseum-Stich-
ting Amsterdam)



Aíb.2. Om alle even-
tuele onduidelijkheid
over de modellen van
de vlaggen die bijde
marine in gebruik
kwamen weg te
nemen,werd een spe-
ciale kleurenafbeel-
ding verspreid. (Foto:
Afdeling Maritieme
Historie van de mari-
nestaf)

Revolutionair embleem
In elk geval heeÍt het Comite tot de zaken van de Marine
ergens tussen 1 7 februari en 8 september 1 795 de patri-
ottische kunstenaar Dirk Langendijk gevraagd een
model voor een nationale vlag te maken. De tekening
werd naar alle waarschijnli jkheid 8 september van dat
jaar  b i j  het  comite afgeleverdl ) ,  (afbeeld ing 1) .
Het revolutionaire embleem, dat het revolutionaire
motto vri jheid, qeli jkheid en broederschap tot uitdruk-
k ing bracht ,  bestond u i t  een Hol landse vr i jhe idsmaagd
die een speer vasthield met daarop een vri jheidshoed. De
,,tweelingzus" van het Franse vri jheidssymbool Marian-
ne, werd bewaakt door een defensief kilkende leeuw,
die met een poot ook de speer met vri lheidshoed vast-
houdt. Het embleem kreeg een plaats in de bovenste
rode baan, het kanton genoemd. Dit is de belangrilkste
plek van de vlag, omdat die vri lwel alt i ld goed te onder-
scheiden is, ook als de vlag bij windsti lte slap langs de
mast  hangt .
De personif icatie van de vri jheid - alt i jd een vrouw - nam
onder de symbolen van de Franse Revolutie een centrale
plaats in. Deze vrouw werd alti jd aÍgebeeld met een Íry-
gische muts op het hooÍd, oÍ de muts op een piek gezet
die zr1 voor d'r vasthield. De symboliek ging terug naar de
oudheid, waar de frygische muts het symbool was van de
bevrijding van de slavernil.

De Bataafse Republiek kende echter al een vri jheidssym-
bool. Geen muts, maar een hoed. Een Hollandse reken-
penning u i t  1573 toonde de , ,Vr i jherd des Vader lands" -
een vrouw - met een hoed op het hoofd. Zij zat in een
tu in met  omhein ing,  het  symbool  van de Republ iek van
de Zeven Verenigde Nederlanden.
De leeuw was het oude symbool van Holland en Zeeland,
de meest invloedrijke gewesten van de oude republiek.
De grommende leeuw en de maagd die eendrachtig (ge-
broederli jk) de piek met hoed vasthielden, stonden voor
het vri je Holland (Bataafse Republiek) dat de vri jheid be-
waakte en verdedigde.
De vri lherdsmaagd hield met haar l inkerhand een schild
vast, met daarop geschilderd een lictorenbundel - oon
wel bundelbij l  oÍ fasces genoemd. De lictorenbundel is
een bundel bijeengebonden takken, met daartussen een
bij l gestoken. Het was het symbool van de wet, waarvoor
iedereen geli jk was. De bundelbij l  symboliseerde geli lk-
heid. In de Romeinse ti ld was de roedenbundel het sym-
bool van de l ictoren, de l i j Íwachten van de hoge magi-
straat. Wie geen respect had voor de wet, werd met de
bij l onthooÍd. En de roeden werden gebruikt om slaven
te tuchtigen.

Enthousiasme
Dat het Comite tot de Zaken van de Marine enthousiast
was over het vri jheidsontwerp, bleek op 25 september
1795 toen het aan de Staten-Generaal werd getoond.
Deze besloten ,,de voorsz geexhibeerde Vlag te verklaan
en voor eene Nationale Vlag van dezen Staat". Tevens
werden de gecommitteerden uit de Staten-Generaal tot
de Zaken van de Marine gevraagd ,,te examineeren de
tyd, wanneer en op wat wyse de voorsz Resolutie ter exe-
cutie zal worden gelegd, en daar van alhier ter Vergade-
ringe rapporï te doen; blyvende intusschen alles hier toe
relatif op den tegenwoordigen voet" 2).

De commissie tot de Zaken van de Marine was bijna een
maand later - 23 november - klaar met haar oodracht en
bracht verslag uit aan de Staten-Generaal. Deze besloten
daarop: ,,dat de gemelde Vlag door de Vice Admiraal
Braak en Capitein Lucas, commandeerende's Lands Es-
cader, gedestineerl naar de Westindiën, zal worden ge-
deployeert wanneer de gemelde Escaders de Keerkrin-
gen zullen zyn gepasseerf. (.. .) en met verdere Aanschry-
vens, om na den 1 MaarI aanstaande geen andereVlag
dan de bovengemelde, door's Lands Schepen in het ge-
neraal te doen protegeeren" 3).

1 maart 1796 was de dag waarop de Staten-Generaal
zouden worden ontbonden en de Nationale Vergade-
ring aan de slag zou gaan om een democratische grond-
wet voor de Bataafse Republiek op te stellen. Die dag
werd gezien als het off iciële begin van de omwenteling

Publikatie
De Staten-Generaal besloten 14 februari 1796, twee
weken voordat dit orgaan ophield te bestaan, de BataaÍ-
se (Nederlandse) driekleur alsmede de speciale marine-
vlag definit ief vast te stellen. Tevens werden er enkele
onderscheidingsvlaggen vastgesteld. In de publikatiea),
die op tal van plaatsen in het land werd opgehangen,
heette het: ,,Dat voortaan en in het toekomende de Na-
tionale Vlag van deezen Staat zal zyn de gewoone en al-
toos in gebruik geweest zynde Bataafsche of zooge-
naamde Hollandsche VIag bestaande in drie evenv,iydige
en hoilzontade Banden van gelyke breedte en van wel-
ken de bovenste rood de middenste wit of ongekleurd
en de benedenste blaauw gekleurd is, egter met dien
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verstande dat voor zoo verre de Marine van den Staat
aangaat, in den bovensten of rooden Band van agteren
op w.einige (...) zal worden ingezet een langwerpig vier-
kant wit geschilderd Stuk of zoogenaamde lack of leck
1 .  . . 1

Dat het geschilderde op dit ingezette Stuk of de Jack, zal
bestaan in eene afbeelding van een Maagd in eene be-
vallige houding op eenig loof of groen nederzittende en
houdende eene Speer waar op de Hoed der Vryheid
word gedragen regtstandig voor zig met de ééne hand
vast en rustende met de andere op een Schild waar op de
Romeinsche Bundel en Bylen afgebeeld zyn; tervvyl aan
haare Voeten een Leeuw in eene zittende of eenigzints
liggende gestalte word verbeeld zoo dat hy meÍ de eene
voorpoot op den grond ruste en met den anderen
klaauw de reeds gemelde Speer beneede n de Hand der
Maagd omvatte als willende zorg dragen dat men de
Speer niet aan de Maagd ontrukke; voorts met een zyd-
waards gedraaiden Kop en norsig en grimmig gezicht
buitenwaards en als naar buiten het Stuk omkykende.
Dat wat den zoogenaamden Geus en den Wimpel be-
treft de eerste of de Geus zal zyn geheel wit houdende in
het midden alleen dezelve afbeelding als op den boven
omschrevenen Jack, of Stuk om anderzints in de Vlag in-
gezet te worden zonder eenige verdere bykomende
kleuren randen vercierselen of andere byvoegselen van
welk eenen aart die ook zouden mogen zyn.
Dat de Wimpel eenkleurig zyn zal rood wit of blaauw
naar den rang des Officiers die het Schip of Esquader
commandeert met die bepaaling egter dat op den witten
Wimpel van agteren of aan den top van den Mast de
boven omschreevene afbeelding slegts overeenkomstig
de breedte des Wimpels daar ter plaatse verkleind zal
worden geschilderd. - En dat van agteren aan den
rooden en aan den blaauwenWimpel een dergelykever-
kleinde Jack, of geschildert wit Stuk zal worden aangezet
als wederom overeenkomstig het beschilderde gedeelte
des witten Wimpels voor ieder Chartre zal bevonden
worden te behooren; zonder eenigen rooden of blaau-
wen rand van agteren of naar den Mast over te laaten.
Dat voor-ts de Vice-Admiraals zoo wel als de Schouts by
Nachts Vlaggen, zullen zyn eenkleurig, rood wit of
blaauw naar den rang der Officieren gelyk zoo even met
betrekking tot den Wimpel gezegt is; zoo egter dat in de
roode en blaauwe Vlaggen de meergemelde geschilder-
de lack even als in de gewoone aan gelyke groote en
proportie en op gelyke plaats en v'ryze als daar omtrent
boven is bepaald zal worden ingezet; en dat het zelfde
schildervverk eyeneens er ter gelyker plaatse in de witte
het zy dan door onmiddelyke opschildering op de VIag
zelve of door inzetting van den geschilderden Jack, zal
worden gebragt.
Dat eindelyk nog de Standaarts zullen zyn en blyven drie-
kleurig, even als de gewoone Vlag en hebbende ook
even als deeze den geschilderden lack, in dezelfde pro-
portie gemaakt schoon in reeden van de breedte des
Bands verkleind op gelyke vvyze als in de Vlag plaats
heeft van agteren in het rood ingezet "
Om alle eventuele onduideli jkheid over de modellen van
de vlaggen die bij de marine in gebruik kwamen, werd
een speciale kleurenafbeelding verspreid (afbeelding 2)
en ook De Nederlandsche Mercuur van maart 1 796 had
een prent van de nieuwe marinevlag (afbeelding 3).

Frans voorbeeld
De Bataafse marinevlag toonde veel overeenkomsten
met de vlag die de Franse (revolutionaire) marine voerde

tussen 1790 en 1794. Deze vlag stond naar alle waar-
schijnli jkheid model voor de Bataafse marinevlag. De
Franse marinevlag was wit, met in de l inkerbovenhoek -
het kanton - de tricolore.
De Franse tricolore (verticale banen blauw, wit en rood)
had zijn ontstaan te danken aan de Franse Revolutie van
1789, maar ti jdens de bestorming van de Basti l le was z
in velden noch wegen te bekennen, want ze bestond
toen nog niet. Ten ti jde van de bestorming van de Basti l-
le was wit de kleur van het Franse koningshuis. Rood en
blauw waren de kleuren in het wapen van Parijs. Zonder
de kleurenvolgorde te bepalen, stelde de Nationale Ver-
gadering 4 oktober 1789 de blauw-wit-rode kokarde
vast. De Nationale Vergadering was aanvankeli jk niet
anti-monarchaal, maar tegen de feodale wil lekeur. Van-
daar dat het koninkli jk wit een plek op de vlag kreeg.
Het waren opstandige matrozen die een jaar later een
nieuwe Franse vlag afdwongen. Ze moesten in septem-
ber 1790 onder de koninkli jke witte scheepsvlag uitva-
ren, maar kwamen daar tegen in opstand. Ze wilden een
vlag waarin de revolutie werd gesymboliseerd. De Ás-
semblée Nationale stelde die oo 24 oktober 1790 vast
Deze speciale marinevlag toonde voor het eerst een Tri-
colore, en wel op de belangrijkste plek van de vlag. Deze
marinevlag verenigde de oude ti jd (het wit van het ko-
ningshuis) met de nieuwe ti jd (de tricolore). De speciale
Franse marinevlag moest echter 17 Íebruari 1794 (29
Pluviose An ll) plaats maken voor de Tricolore zoals we
die vandaag de dag nog kennen5).

Afb.3. De Nederland-
sche Mercuurtoonde
in het nummervan
maart 1796 ook de Ba-
taake marinevlag. (ll-
I ustratie: Col lectie a u -
teur)



Afb.4. De Bataafse
marinevlag werd - ten
onrechte - steeds
vaker als de nationale
Nederlandsevlag ge-
zien. Op deze prent
van J.E. Marcus naar
een tekening van
C. Meyer, die de
vreugde uitdrukt met
het vredesakkoord
met Engeland op 27
maaft 1802, houdt de
Bataafse maagd die
vlag stevig vast. (lllus-
tratie uit boek De Ba-
taafsche Republiek
door Dr. H.T. Colen-
brander,1908)

Officiële invoering
De Bataafse marinevlag werd op 'l maart 1796 ofÍicieel
ingewijd. De Leeuwarder Courant schreeÍ erover in haar
uitgave van 5 maart van dat jaa16): ,,Men verneemt, dat
op heden den 1 Maart, zynde de dag der Byeenkomst
der NATIONALE VERGADERING, de NATIONALE VLAG
plechtig ingewyd, en op alle's lands Schepen, zal wor-
den gearboreerd, met authorisatíe aan de respective
Commandanten van 's Lands Schepen, om op dien dag,
aan het Scheepsvolk een halve fles Wyn, een vierdepond
Tabak en twee Pypjes, te geven, en dat aan het Volk van
's Lands Werven en Magazynen een vryen dag, behou-
dens Daggeld zal worden vergund, ten einde deze so-
lemniteit, in het algemeen, met gesignaleerde vrolykheid
te celebreren. Dat verder op meergemelden dag de NA-
TIONALE VUG, ook alle van 's Lands Gebouwen, daar
zulks gewoonlyk geschied zal moeten worden uitgesto-
ken."
Hoewel de Bataafse vlag slechts bedoeld was voor mari-
neschepen, werd dit doek in de loop der jaren toch als de
Nederlandse vlag gezien (afbeelding 4). Dat wekte er-
gernis bij de marineleiding. In de herÍst van 1803 moest
schipper Yoachim Slagboom van het zeil jacht van 's

Lands Waterstaat zijn BataaÍse marinevlag afgeven aan
de commissaris-directeur der Marine in Rotterdam. H
kreeg daar enkele dagen later een Nederlandse vlag
- ,,doch zonder de Emblêmes die er waarschijnli jk op

order van gemelde Commissaris Directeur, zijn uitgeno-
men " - voor terug. Slagboom liet het er niet bij zittenT).
De vlaggenkwestie werd zelfs besproken door het
Staatsbewind, de regering van de Bataafse Republiek.
Op 31 oktober 'l 803 bevestigde dat Staatsbewind het op
1 4 februari 1 796 door de Staten-Generaal genomen be-
sluit dat de vlag met de vri jheidsmaagd en de leeuw ,,de
vlag der Marine van de staat" was. Alle andere over-
heidsdiensten mochten die vlaq voortaan niet meer qe-
bruiken8).

Koninkrijk Holland
De Bataafse Republiek, die inmiddels was omgedoopt
tot Bataafs Gemenebest, werd op 24 mei 1806 het Ko-
ninkrijk Holland. Napoleon benoemde zijn broer Lode-
wijk tot koning, die 23 juni daaropvolgend met grote
praal werd ingehaald in Den Haag. Het koninkrijk be-
hield zijn nationale emblemen.
Met het omsmeden van de Bataafse Republiek tot het
Koninkrijk Holland waren de dagen van de marinevlag
geteld. Die voerde immers een eigen hoekje met duide-
li jk revolutionaire symbolen, die niet bij een koninkrijk
pasten. Dat de vlag haar langste ti jd had gehad, bleek op
4 juli 1806. De nieuwbakken Franse koning tekende
toen decreet nummer 18, waarin een nieuwe marinevlag
werd voorgesteld,): ,,(...)een vlag bestaande utt drie ho-
rizontale banen, rood - wit en blauw, van ongeli jke
hoogte en wel  in  de verhouding 1.2.1; in  de brede wi t te
baan zou worden geplaatst het nieuwe koninkli jk - te-
vens koninkrijkswapen." Deze vlag zou op een nog
nader te bepalen tijdstip met de vereiste plechtigheid de
Bataafse marinevlag vervangen.
Tot de vervanging van de Bataafse marinevlag is het
nooit gekomenl0)-wel tot een gedeelteli jke afschaffing.
Oorzaak was een opstand van matrozen die begin au-
gustus 1806 op Texel uitbrak. Al het marinepersoneel
moest de eed afleggen aan de nieuwe, uit Frankrijk ko-
mende soeverein. Het merendeel van het personeel van
het Texelse eskader wilde het l iefst afgedankt worden.
Dat dacht door de eedsaflegging te weigeren naar huis
te kunnen. Maar zo simpel lag dat niet. Om de rust te
herstellen, bezocht vice-admiraal, minister Carel Hen-
drik Verheull, in de loop van augustus de opstandige es-
kaders. Hij moest ,, in deze geheele zaak in geenen deele
gewag maken van het afleggen van den eed aan de nieu-
we vlag", de nieuwe marinevlag. Het bekendmaken van
een aparte marinevlag voor het koninkrijk Holland zou
immers kunnen uitwerken als olie op het vuur gooien.

Mr. J.C. de Jonge - de eerste Nederlandse ri jksarchivaris
en in 1 831 de samensteller van de eerste studre naar de
oorsprong van de Nederlandse driekleur - schreeÍ, over
de manier waarop de opstand werd bedwongen: ,,Ge-
strenge maatregelen werden tegen deze muiters geno-
men, en de vrce-admiraal De Winter schoot een derzelve
met eigene hand door het hoofd. Van den anderen kant
werden er echter ook zachte middelen tot bedaring der
gemoederen aangewend, en hieronder behoorde het
ophijschen van de zoo vurig beminde Hollandsche of
Prinsenvlag (de gewone rood-wit-blauwe - JP). Met een
luid Hoezeel werd die vlag door het scheepsvolk be-
groet; het oproer werd van dat oogenblik zonder eenige
moeite gedempt, en elk keerde met welwil lendheid tot
zijner arbeid weder. "
Of, en zo ja wanneer, er een order is uitgegaan om de Ba-
taafse marinevlag te stri jken, bli jkt niet uit de geraad-
pleegde archiefstukken. Naar alle waarschijnli jkheid is
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dat niet gebeurd, want er ontstond venvarring rond het
gebruik van de Bataafse marinevlag.
Koning Lodewijk Napoleon tekende 21 september 1806
deiieet nummer 35 waarin hij onder artikel 1 ordon-
neerde: ,,De Vlag zal zijn de oude Vlag van den Staat,
zonder eenige verandering of bijvoegsel". Deze tekst
werd 1 december 1807 aangevuld met: ,,van welk eenen
aard zulks ook zoude mogen wezen".

Twee vlaggen
Lodewijk Napoleon had het niet expliciet over de maÍr-
nevlag. Waarschijnli jk was dat er de oorzaak van dat de
marine onder twee verschillende vlaggen voer. De
Jongelr): ,, Doch dit staat vast, volgens de getuigenis van
toen in dienst geweest zijnde officieren, dat de oude Ne-
derlandsche Vlag, gedurende de regering van Koning
Lodewijk, alleen door het Texelsche smaldeel en de sche-
pen in de Zuiderzee is gevoerd geworden, tenvijl de Ba-
taafsche of Nationale, met de Vrijheids-Maagd versierde
vlag, onder anderen, bij het Zeeuwsche eskader is in ge-
bruik gebleven. Hierdoor gebeurde het menigwerf, dat
twee Nederlandsche schepen naast elkander lagen,
beide met verschil lende vlaggen voorzien. "
In de Franse tijd was de Bataafse Republiek en later het
Koninkrijk Holland vaak en hevig in oorlog met Enge-
land. Onder meer het Natlona/ Maritime Museum in Lon-
den bezit een Bataafse marinevlag uit 1809. De vlag
werd in de tweede helft van dat jaar door de Britten buit-
gemaakt t i jdens hun invasie op Walcheren. Dat museum
heeft overigens ook de onderscheidingsvlag van vice-ad-
miraal De Winter in zijn collectie. De Winter moest die 1 1
oktober 1797 ti jdens de Zeeslag bij Kamperduin pri jsge-
ven aan de Engelse vloot onder leiding van admiraal
Duncan.
Het Koninkrijk Holland werd op 1 juli 1810 bij het Franse
Keizerri jk ingeli jfd. Tot eind 1813 was het met de zelf-
standigheid van Nederland gedaan. Alle schepen voer-
den die drie jaar de Franse tricolore. Het toeval wilde dat
ook deze uit de kleuren rood, wit en blauw bestond,
maar dan in verticale banen.
Na het herstel van de Nederlandse onafhankeli jkheid in
1813/1814 is de Nederlandse marine de qewone Neder-

landse rood-wit-blauwe vlag gaan gebruiken. Nederland
behoort sindsdien tot de categorie landen die geen spe-
ciale marinevlag(naval ensrgn) gebruiken. Dit in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld Groot-Brittannië, België en
Duitsland, waar de marineschepen wèl een speciale
naval ensign voeren, alhoewel die dundoeken ontleend
zijn aan de gewone nationale vlaggen van die landen.

Noten
1) Collectie Rijksmuseum Amsterdam. Inv. nr. RP-T-00-

1 1 753. ln de catalogus De Nederlandsche geschredenrs
in platen van F. Muller is de prent op 8 septem[er 1795
gedateerd. Daarin wordt ze omschreven als: ,,Modei van
de bepaalde Nationale Vlag van de Bataafsche Republiek,
vervaardigd op last v.h. Committe v. Marine, zit-
ting houdende in 'sHage voor het bondgenootschap ".

2) Resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Gene-
raal der Vereenigde Nederlandsche Provincien,25 Sep-
tember 1 795, p. 1 889.

3) Reso/utlen van de Hoog Mogende Heeren Staaten Gene-
raal der Vereenigde Nederlandsche Provincien, 23 No-
vember 1 795, p. 2390.

4) Onder meer te vinden in: Streekarchief Regio Eindhoven,
A.A. Valkenswaard, inv. nr. 7, stuk nr. 2. Gevonden door
streekarchivaris Jan Melssen.

5) Voor de uitgebreide geschiedenis van de Franse tricolore' 
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De schrijver, Luc de Vos, is professor aan de
Belgische Koninkli jke Militaire School. Bij
het maken van dit boek heeft hij zich laten
ondersteunen door twee andere orofes-
soren van dezelfde militaire school te weten:
Etienne Rooms en Herbert de Bisschoo. Dr.
Cees Schulten van het Nederlandse Rijksin-
stituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD)
heeft ook een bijdrage geleverd.
De vraagstelling ,,Vooruitgang door oor-
/og2" suggereert dat in het boekje een stuk-
je ethiek aan de orde komt. Namelijk is het
te verantwoorden dat ten koste van men-
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senlevens en in oorlogstijd natuurlijk grote
aantallen mensenlevens, wetenschappelijk
onderzoek wordt gedaan. Een belangrijk
deel van het wetenschappelijk onderzoek
dat voor en tijdens een oorlog wordt gedaan
richt zich op het optimaliseren of zo u wilt
maximaliseren van het effect van wapensys-
temen. In sommige gevallen gaat het daarbij
om het uitschakelen van grote aantallen te-
genstanders. Als voorbeeld wordt de inzet
van strijdgassen belicht.
Ook gaat het boekje in op zaken als bezoldi-
ging en organisatie van een leger. Gelet op
de brede vraagstelling in de titel is het boek-
je inhoudeli jk te oppervlakkig. Voor de pro-
fessionele lezer biedt het boekje geen
nieuws. Het boekje is interessant voor de
leek wiens interesse wellicht in het naspel
van de Golfoorlog is gewekt. Daar staat te-
genover dat het boekje vrij duur is.

A.J.J.M. van Koningsbrugge


