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Sander Koenen (1980) is schrijver en journalist. Hij werkt onder meer voor National 

Geographic, Quest en Kijk.  

Korte samenvatting 

Op 17 april 2008 werd Peter van Uhm geïnstalleerd als Commandant der Strijdkrachten. De 

volgende dag, zijn eerste werkdag als hoogste militair van Nederland, sneuvelde zijn zoon 

Dennis bij een aanslag in Afghanistan. Ondanks de bizarre omstandigheden bleef van Uhm 

op zijn post om de krijgsmacht te leiden.  

In Ik koos het wapen vertelt Peter van Uhm op openhartige en inspirerende wijze zijn 

levensverhaal aan Sander Koenen over de strijd die hij leverde op de oefenvelden, op 

vredesmissie in Libanon en Bosnië en over zijn persoonlijke strijd na het verlies van zijn 

zoon.  

Na een carrière van bijna veertig jaar bij de krijgsmacht staan twee overtuigingen nog altijd 

rotsvast overeind: dat iedereen kan en moet bijdragen aan een betere wereld. En dat het 

wapen, mits goed gebruikt, ook vrede kan brengen. 

Een recensie 

Daags na zijn aantreden als Commandant der Strijdkrachten sneuvelt zijn zoon Dennis in 

Afghanistan. Het maakt viersterren-generaal Peter van Uhm in één keer Bekende 

Nederlander. Maar op een manier die deze sympathieke en bescheiden landmacht officier 

nooit had gewild. De waardering die hem binnen de krijgsmacht reeds jaren ten deel viel 

voor zijn tomeloze enthousiasme, zijn leiderschapskwaliteiten, zijn vakkennis en de manier 

waarop hij omgaat met mensen van alle rangen en standen, krijgt opeens landelijke 

bekendheid. Reden voor schrijver en journalist Sander Koenen om na talloze interviews met 

Peter van Uhm zijn levensverhaal op te tekenen.  

Van bakkerszoon in Nijmegen eindigt Peter van Uhm na een afwisselende en succesvolle 

carrière van bijna veertig jaar als de hoogste militair van ons land. Naast zijn belevenissen 

als pelotons-, compagnies-, bataljons- en brigadecommandant bij de parate troepen, zijn 

uitzendingen naar Libanon en Bosnië en zijn functies als stafofficier bij de 1e Divisie en in 

Den Haag, vertelt hij openhartig over de fouten en successen in zijn loopbaan en de lessen 

in leiderschap die hij opdeed en daarna weer overbracht op anderen. Leiderschapslessen 

die ook uitstekend bruikbaar zijn in de civiele wereld. Met een fotokatern. 


