Kenmerk
1GW

Eerste generatie
oorlogvoering (lineaire
oorlogvoering)

Strijdmethode
Man-tot-man in linieen colonneformaties.

In den beginne met de
Massalegers die
musket en vervolgens
gebaseerd zijn op
het gedisciplineerd
mankracht. Hoe meer gebruik van
militairen te velde, des vuurwapens die de
te groter de kans op de beslissing forceert.
overwinning, want er is
een totaal gebrek aan Veldslagen in de regel
strategieën en
lokaal en van korte
tactieken.
duur.
2GW

Tweede generatie
oorlogvoering (attritieof
uitputtingsoorlogsvoer
ing).
Massalegers maken
gebruik van de
mogelijkheden van
industriële vuurkracht.
Tactieken zijn
gebaseerd op die van
de frontlinies.
Wie de meeste
granaten over de
grootst mogelijke
afstand en gedurende
een lange periode naar
de vijand schiet, wint
de oorlog.

Massale, statische
artillerie (indirect en
lineair vuur) tegen
mankracht.
Verdedigingsopstelling
en (loopgraven) zijn in
het voordeel.

Voorbeeld
Campagnes van
Napoleon (30-jarige
oorlog).
Vrede van Westfalen
(1648, na 30-jarige
oorlog)
institutionaliseert het
het staatsmonopolie
op het legale gebruik
van geweld.

Eerste Wereldoorlog
(WO I), m.n. Westelijk
Front.

3GW

Derde generatie
oorlogvoering
(bewegings- of
manoeuvreoorlogvoeri
ng).
Blitzkrieg.
Air Land Battle.
Snelle opeenvolging
van manoeuvres met
relatief beweegbare
eenheden.

4GW

Vierde generatie
oorlogvoering (full
spectrum warfare;
non-state warfare;
unrestricted warfare).
De vijand de wil
(moreel en mentaal)
om te vechten
ontnemen. De vijand is
militair inferieur en
probeert daarom de
politieke wil om te
vechten te ontnemen
en te ontwettigen; ze
zaaien willekeurig
terreur onder de
tegenpartij en burgers.
Conflicten worden
vaker uitgevochten
(niet beslist) in het
hartland van nongouvernementele
strijdgroepen.

Tanks en
Tweede Wereldoorlog
bommenwerpers
(WO II), m.n.
tegen legers en steden. carpetbombing en
tankslagen.
Non-lineaire tactiek
om de vijandelijke
strijdkrachten te
omtrekken, achter de
vijandelijke linies te
bewegen en/of te
infiltreren.
Verdediging in de
diepte.
Stateloze
propagandisten die
strijden tegen een
staat.

Korea-oorlog;
Vietnam-oorlog.
Aanslagen van 11
september 2001.
Non-state opponents
in Irak en Afghanistan,
resp. Operation Iraqi
Freedom en Operation
Enduring Freedom.

