

Het geschiedverhaal als gegeven 

en de keuze voor 
een structurele beschrijving van het verleden

.         
         


Een opdracht stelt de militair in de praktijk voor een opgave. De problemen die 
zich daarbij voordoen stellen hem in theoretisch opzicht voor een vraagstuk. 
Zoals reeds eerder aangegeven is de aanpak van vraagstukken hem voorge-
schreven in voorschriften en doctrines. De aanpassing van deze theoretische 
hulpmiddelen aan de specifieke omstandigheden van de praktijk is behalve een 
zaak van ervaring, een zaak van creativiteit. Naarmate het militaire optreden meer 
is geïndividualiseerd wordt een grotere mate van creativiteit vereist. Militairen, 
die naam hebben gemaakt in de geschiedenis zoals Alexander de Grote, Frederik 
de Grote of Napoleon legden een grote mate van creativiteit aan de dag. Deze 
creativiteit was gelegen in de beredeneerde wijze waarop zij militaire principes 
toepasten in een gegeven situatie. Hun tegenspelers maakten ook van dergelijke 
principes gebruik maar waren in de toepassing daarvan minder bekwaam. De 
principes zijn samengevat in de militaire theorie. Zij zijn ook af te lezen uit de 
militaire geschiedenis. Deze verhaalt bovendien van de wijze waarop deze prin-
cipes toepassing hebben gevonden binnen de weerbarstige omstandigheden van 
de betreffende situatie. Daarom verrijkt de geschiedenis het ervaringsgebied van 
de militair met een omvang die geen eigen praktijk hem kan brengen. Daarnaast 
stimuleren de historische voorbeelden hem tot creativiteit. Zo is hij, waar het 
om intelligentie gaat, beter toegerust om zijn eigen opgave in de praktijk tot 
uitvoering te brengen. 
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De geschiedenis toont daarin het proces van de Geest of de Idee die zichzelf 
realiseert volgens een proces waarin de cultuur van de mens een bepaalde fase 
betekent. In een gestolde vorm is de Geest reeds te herkennen in de structuur 
van de materie die als structuur immers intelligibel is. Hij is echter verder tot 
bewustzijn gekomen in het menselijk denken in wetenschap en wijsbegeerte. 
Daarentegen is de geschiedenis bij Marx (–) niet te verklaren vanuit 
de geest maar vanuit de materie, opgevat als de economische verhoudingen.
De economische omstandigheden vormen volgens hem de noodzakelijke basis 
zonder welke geen cultuur kan gedijen. De economische verhoudingen drukken 
zich uit in de klassenstrijd als historisch concept. Deze strijd moet op grond van 
het economisch krachtenveld noodzakelijkerwijs in de toekomst leiden tot de 
zege van het proletariaat en de opheffing van de klassenstrijd tot de klassenloze 
maatschappij. Ook kan de geschiedenis beschouwd worden als een zich herhalend 
patroon van ontstaan, opbouw, bloei en ineenstorting van beschavingen zoals 
Toynbee (–), mede onder invloed van Spengler (–), meende. In 
al deze opvattingen draagt de verklaring van het verleden tegelijk de voorspelling 
van de toekomst in zich. Vroeger werd meer dan nu vertrouwen gesteld in een 
conceptuele geschiedopvatting. Zelfs de marxistische versie, die bij sommige 
intellectuele groeperingen zeer in zwang is geweest, is echter tegenwoordig 
naar de achtergrond gedrongen. De conceptuele geschiedschrijving wordt hier 
vanwege de oncontroleerbaarheid van haar uitspraken en, waar deze controle 
wel mogelijk bleek, vanwege de spanning tussen haar vergaande pretenties en 
de veelvuldige falsificatie door de feiten, ook niet voorgestaan. Vereenvoudigd
weergegeven staan er traditioneel nog twee andere wegen tot verklaring open, 
namelijk de hermeneutische weg en die van de causale verklaring. Bij de herme-
neutiek verplaatst de geschiedschrijver zich in de historische actor om vanuit 
diens positie zijn optreden beter te kunnen begrijpen, in de zin van het Duitse 
‘Verstehen’. Dergelijke persoonswisselingen, die ook nog gepaard gaan met 
een wisseling van omstandigheid en tijd kunnen leerzaam zijn en zijn vanuit 
het gezichtspunt van mogelijkheden tot simulatie interessant. Bezien vanuit 
het gezichtspunt van objectiviteit zijn zij echter riskant. Bovendien leveren zij 
bij de structurele beschrijving van het verleden, die in de volgende paragraaf 
zal worden bepleit, weinig op. Immers niet de persoon als stuurman van het 
proces maar het patroon dat het gebeuren vertoont staat bij een dergelijke vorm 
van geschiedschrijving centraal. De causale verklaring bezit de nadelen van de 
conceptuele en de beperkingen van de hermeneutische niet.

Onder een causale verklaring wordt hier verstaan een redenering waarin, 
wanneer een zaak of gebeuren in de tijd is voorafgegaan aan een andere, ge-
concludeerd wordt dat de eerste op grond van zijn eigenschappen wel moest 
voorafgaan aan de tweede. Waar de eerste te benoemen is als oorzaak of causa, 
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is de tweede te benoemen als uitwerking of effect. Hierbij wordt aangenomen 
dat in de eigenschappen van de tweede eigenschappen van de eerste herkenbaar 
moeten zijn. Wanneer men de punt van een wapen zoals een zwaard of een 
bajonet met een zekere kracht en onder een rechte hoek in aanraking brengt 
met een plastisch object van geringe weerstand en elasticiteit, dan zal deze punt 
binnendringen in het object en dit geheel of ten dele worden doorboord. Uit de 
aard van de doorboring valt een en ander af te lezen over de hardheid van het 
gebruikte metaal, het weerstandsvermogen van het object en de kracht waarmee 
de aanraking tot stand is gekomen. Het plastic of rubberen speelgoedzwaard 
in de hand van een kind zal daarentegen onvoldoende kinetische energie kun-
nen opbrengen om binnen te dringen in plastische objecten. Dat is althans de 
bedoeling. Het afvuren van een artilleriegranaat zal normaal gevolgd worden 
door zaken als inslag en explosie. Inslag en explosie kunnen vervolgens weer 
de oorzaak zijn van verliezen bij de vijand of belemmering van diens optreden. 
Kúnnen, maar niet noodzakelijkerwijs moeten, want het afvuren was wel een 
noodzakelijke voorwaarde, maar daarmee nog geen voldoende voorwaarde voor 
het beoogde effect. Daar zijn meer oorzaken voor nodig en wel zodanig dat de ef-
fecten samenkomen op het punt dat was beoogd. Door de logische verwantschap 
tussen de eigenschappen van oorzaken en effecten zijn causale structuren op te 
merken. Oorlogvoering komt dus, als andere vormen van doelgericht menselijk
handelen, neer op het manipuleren van causale structuren op een zodanige wijze 
dat het beoogde eindeffect wordt bereikt. Omgekeerd zijn uit gebeurtenissen 
oorzaken afleesbaar en ook de mogelijke intenties waarmee causale werkingen 
werden opgeroepen. Causale verbanden kunnen op verschillende wijzen zijn 
gestructureerd zoals bij wederzijdse causaliteit. De gebeurtenissen voltrekken 
zich daarbij niet alleen vrijwel gelijktijdig maar roepen elkaar logisch op. Dit is het 
geval in antagonistische processen, zoals deze zich kunnen voordoen bij conflict 
of gevecht. Causale verklaringen zijn ook verder onder te verdelen in diverse 
categorieën en daarbij te beschrijven in de vorm van verschillende modellen. 
Omdat het betoog daar niet toe noopt wordt hier op dergelijke verfijningen 
niet ingegaan. 

Wel verdient het begrip interpretatie nadere aandacht. Het moge na het 
voorgaande duidelijk zijn dat in de complexe aangelegenheden waar het in de 
geschiedenis om gaat niet een enkele, maar een heel samenstel van oorzaken 
nodig is om een fenomeen te verklaren. Oorzaken die de mens niet alle in de 
hand heeft maar waar hij als ongewisse factoren rekening mee moet zien te 
houden. De krijgsgeschiedenis is zelfs vol van de voorbeelden hiervan. Daarbij 
bedienen geschiedschrijvers zich vaak van complexe begrippen en vraagstukken, 
die als een soort containers van gedachten overkomen, zoals ‘De ondergang van 
het Romeinse Rijk’, ‘Het Ancien Régime’, ‘De Franse Revolutie’ of ‘De oorzaken 
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van de Eerste Wereldoorlog’. Nu is het op zich voor ieder wel duidelijk dat het 
Romeinse, waarbij dan bedoeld is het West-Romeinse, Rijk ten onder is gegaan, 
maar als mogelijke oorzaken zijn vele factoren te noemen. In hoeverre zij werke-
lijk als oorzaak hebben gewerkt en over hun onderlinge verhoudingen bij de tot 
standkoming van het uiteindelijk effect is echter veel discussie mogelijk gebleken. 
Uitdrukkingen als ‘Ancien Régime’ en ‘Franse Revolutie’ zijn voldoende ingebur-
gerd om globale noties op te roepen, maar wat houdt een uitdrukking als ‘Franse 
Revolutie’ nu precies in? Beperkte het gebeuren zich uitsluitend tot Frankrijk en 
waren gelijke ideeën en verwante gebeurtenissen niet ook elders opgetreden en 
soms al eerder zoals in Amerika? Moet men de Eerste Wereldoorlog opvatten als 
een gevolg van het optreden van Mahan? In zijn geschriften beschouwde hij het 
maritieme vermogen van een natie, met het Engeland van de  tot de  eeuw 
voor ogen, als dominante machtsfactor in het wereldgebeuren. Een factor, die 
uiteindelijk ook tegenover continentale usurpatoren zoals Napoleon zijn invloed 
niet kon missen.² Zijn boeken werden begrijpelijkerwijs met genoegen gelezen 
in Engeland, maar vonden tevens een gretige lezer in Wilhelm , keizer van 
Duitsland. Moeten wij nu vanuit Wilhelms lectuur van Mahans gedachten de 
vlootrace tussen Engeland en Duitsland verklaren en van hieruit weer de Eerste 
Wereldoorlog? Het lijkt overdreven, maar is serieus gedebiteerd. Het gaat hier 
echter niet om een standpuntbepaling in deze kwesties, maar om het feit dat zij 
zich voordoen. Van eenzelfde gebeuren kan een verschillende uitleg of interpre-
tatie worden gegeven afhankelijk van de vraag welke factoren of omstandigheden 
men als causae wil aanmerken en hoe men de werking van de verschillende
causae in hun afzonderlijke betrekkingen waardeert. Anders geformuleerd is de 
interpretatie van het geschiedgebeuren een zaak van de causae, die men kiest, 
en van de articulatie, die men aan de causale betrekkingen geeft.

Geschiedkunde als vakbeoefening is dus niet alleen een reconstructie van 
het verleden aan de hand van sporen, die daarbij fungeren als bronnen. Het is 
tevens het rangschikken van het gereconstrueerde materiaal tot een geordend 
relaas in de geschiedschrijving als verhaal of narratio. Deze narratio is echter 
niet zonder meer een verslag van toestanden of gebeurtenissen maar bevat in de 
poging tot verklaring hiervan een interpretatie. Hoewel werd uitgegaan van een 
betekenis van geschiedenis als een corpus van algemeen aanvaarde uitspraken 
kunnen dit corpus of gewoonlijk delen ervan op ieder moment opnieuw ter 
discussie worden gesteld. De overgeleverde geschiedschrijving functioneert dan 
niet alleen meer als resultaat van geschiedbeoefening, maar ook als werkter-
rein voor historici. Dit kan het gevolg zijn van nieuw ontdekte documenten, 
archaeologische vondsten of onderzoeksmethoden, zoals de koolstofanalyse, 
die gevestigde beelden plaatsen in een nieuw licht. Het kan ook het gevolg zijn 
van een behoefte aan nieuwe aandachtspunten, zoals het leven van de gewone 
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man, waarover de geschiedschrijving lang heeft gezwegen of van een behoefte 
aan nieuwe of althans andere interpretaties. Zo kunnen zelfs, afhankelijk van de 
behoeften en smaak van de eigen tijd of van een sociale of politieke groepering, 
bepaalde factoren een zwaarder gewicht krijgen of een bepaalde teneur bij het 
interpreteren de voorkeur genieten. De marxistische geschiedschrijving is een 
voorbeeld hiervan. Geschiedbeoefening is niet steeds vrij van mode. Dit geldt niet 
slechts de antwoorden die worden gegeven maar ook de vragen, die worden ge-
steld. Deze kunnen daarbij tevens correctief bedoeld zijn ten opzichte van eerdere 
aandachtspunten. De vrouwengeschiedenis is hiervan een voorbeeld. Wanneer de 
discussie weer is geluwd kan, wanneer de nieuwe trend zich heeft geconsolideerd 
dan wel geen opgang heeft gevonden, het aanvaarde corpus eventueel een wat 
andere gedaante hebben gekregen. Toch is hiermee de historische discussie nog 
niet gereduceerd tot een instrument van politieke of emancipatorische actie of 
tot een uiting van Sturm und Drang als verzet tegen gevestigde meningen. Bij 
de discussies om een zo betrouwbaar mogelijk beeld van het verleden te krijgen 
op de punten waar het heden om vraagt blijft het echter een probleem de harde 
criteria te vinden om te bepalen door welke argumenten deze discussies kunnen 
worden beslist. Niet alle historici geven zich echter genoegzaam rekenschap van 
dit probleem. Niettemin bestaat de vakbeoefening van de geschiedenis zowel bij 
reconstructie als verslaglegging voor een belangrijk deel uit interpretatie.

.     .  
 

De vragen aan het verleden en daarbij de maatschappelijke behoeften aan het 
geschiedverhaal zijn te verklaren uit verschillende motieven, al zijn de vra-
genstellers zich deze niet altijd bewust. Deze motieven kunnen zijn gelegen in 
loutere weetgierigheid die theorie zoekt omwille van de theorie en niet om de 
mogelijke toepassingen in de praktijk, die kennis zoekt om de vreugde van het 
kennen en niet om een kans op verbetering van de eigen positie of van die van de 
omgeving. Zij kunnen het gevolg zijn van nostalgie en van een verlangen vanuit 
een onbevredigend heden naar het verleden. Dit verleden wordt dan beschouwd 
als een lichtend voorbeeld voor de toekomst, zoals in de Nederlanden aan het 
einde van de  eeuw de  eeuw werd geïdealiseerd. Het roemvolle karakter 
van die voorbije eeuw schreef men toe aan een krachtige mentaliteit, die de eigen 
slappe tijdgeest moest inspireren tot grote daden. Ook kan het verleden worden 
geromantiseerd en dienen als een soort geestelijk asiel waarin men, in de rol van 
toeschouwer en niet in die van de participant, veiliger kan vertoeven. De motieven 
kunnen zijn ingegeven door de behoefte zichzelf beter te leren begrijpen vanuit 
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de plaats die men inneemt binnen het historisch proces of binnen een bepaalde 
traditie. Deze behoefte aan oriëntatie met betrekking tot de eigen identiteit levert 
een verklaring op voor de belangstelling van niet-historici voor genealogisch 
onderzoek, maar dan wel onderzoek naar de eigen familie als de stam waarvan 
men zichzelf ziet als een loot. De motieven kunnen ook voortvloeien uit het 
besef dat niet alleen het individuele leven maar ook het collectieve bestaan zich 
voltrekt volgens een proces. Inzicht in dit proces vergroot de mogelijkheden
er sturing en vooral de nodige bijsturing aan te geven. Daarmee zijn tevens 
mogelijkheden geschapen om vorm te geven aan het collectieve bestaan. Vanuit 
een dergelijk besef is geschiedenisonderwijs te hanteren als een middel om een 
maatschappelijke of politieke orde te vestigen of te versterken. Zo is het niet 
moeilijk te voorspellen of te begrijpen dat het geschiedenisonderwijs in Europa 
de komende decennia de aandacht van de leerlingen zal zien te verplaatsen van 
een nationale naar een Europese identiteit en bij de keuze en behandeling van de 
stof zal wijzen op wat de Europese landen altijd gemeen hebben gehad en minder 
op wat hen eeuwen heeft verdeeld. Evenzeer is het duidelijk hoe in dictaturen het 
geschiedbeeld soms opzettelijk is vervalst om als legitimatie voor het optreden 
van de machthebbers te kunnen dienen. Wat ook de motieven mogen zijn, om de 
vragen beantwoord te krijgen moeten zij om te beginnen afgestemd zijn op het 
verhaal. Hiervoor is vaak een wederzijdse afstemming nodig. Ook zonder er op 
uit te zijn het verhaal te vervalsen om het gewenste antwoord te krijgen dient de 
vorm van de narratio geschikt te zijn of te worden gemaakt om de geschiedenis 
als vraagbaak te kunnen gebruiken. Dit geldt ook de kwestie waar het hier om 
gaat, namelijk de vraag naar verschillen en overeenkomsten van de strijd te land, 
ter zee en in de lucht. 

Nu stelt men zich het geschiedverhaal gewoonlijk voor in de vorm die be-
kend is uit de schoolboeken, voorzover deze tenminste niet zijn toegespitst op 
modieuze thematiek of vakoverschrijdend projectonderwijs. Ook kan men zich 
het geschiedverhaal eventueel voorstellen aan de hand van de handboeken in 
zwang bij de propedeuse in het hoger onderwijs. Gegroepeerd naar de topografie 
van regio of land, naar de chronologie van tijdperk of eeuw, naar het thema 
van politieke, sociale, economische of culturele aard, worden toestanden en 
gebeurtenissen in beeld gebracht en verklaard. Tenzij het werk is gespecialiseerd 
op één van deze gebieden maar ook dan nog, vormt voor schrijver en lezer het 
aanbrengen van de dwarsverbanden tussen plaats, tijd en thematiek een probleem. 
Niettemin laat het werk zich lezen als een verhaal, dat wil zeggen als een stroom 
van gebeurtenissen door actoren als historische personen of door onpersoonlijke 
krachten als economische factoren in beweging gezet. Evenals bij een roman van 
beschrijvingsperspectief kan worden gewisseld, kan dit ook in het geschiedver-
haal worden gedaan. Hiermee is niet alleen de objectiviteit gediend om een zaak 
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vanuit het standpunt van de verschillende partijen te belichten, het is ook de enige 
methode om de dwarsverbanden in het zicht te krijgen. Bij dit alles is er sprake 
van een evenementiële geschiedschrijving, ook al worden er ook toestanden 
geschetst en verklaard. Een dergelijke geschiedschrijving is rijk aan gegevens en 
details. Behalve in uitvoerige werken uiteengezet, zijn de resultaten daarvan ook 
te comprimeren in samenvattingen. Hiermee wint het verhaal aan beknoptheid, 
maar zeker niet aan leesbaarheid en ook niet altijd aan duidelijkheid. Hierin is 
een deel van de oorzaken te zoeken van de beperkte kennis van de geschiedenis 
bij een breed publiek. Bij een sterk thematische of projectmatige aanpak is de 
aandacht van de leerlingen misschien wel te vangen door de actualiteit van de 
aangeboden stof, maar de beeldvorming is te fragmentarisch en te oppervlakkig 
om een beeld op te leveren van de geschiedenis als een samenhangend geheel. 
Bij de meer traditionele aanpak op evenementiële basis wenden vele leerlingen 
zich al gauw van het geschiedenisonderwijs af. De onderwerpen en zaken die 
hen zouden kunnen interesseren gaan voor hen schuil achter een onverteerbare 
berg van feiten, die zij als een te zware belasting voor hun geheugen ervaren. In 
de inleiding tot deze studie werd ook al geconstateerd dat een beschrijving in 
de vorm van de evenementiële geschiedschrijving voor het gekozen probleem 
geen wegen zou openen, maar deze juist blokkeren door de immense hoeveel-
heid gegevens. Aanbevolen werd daarom het geschiedverhaal of de narratio niet 
evenementieel maar structureel te benaderen. Hiermee komt thans de vraag aan 
de orde naar de verhouding tussen evenement en structuur. Deze vraag laat zich 
het duidelijkste beantwoorden aan de hand van een voorbeeld. Waar de strijd te 
land en in de lucht al enige aandacht verkregen wordt dit voorbeeld ontleend aan 
de oorlogvoering ter zee, die op dit punt bovendien zeer illustratief is. 

In een niet zeer uitvoerig maar toch breed opgezet en goed leesbaar werk als 
 Siècles de Guerre sur Mer van Jacques Mordal³ treft men een relaas aan van 
de meeste belangrijke zeeslagen vanaf Salamis in  v.Chr. tot en met Midway 
in , mede geschetst binnen de context van de politieke, strategische en 
technologische omstandigheden waarbinnen zij zich hebben afgespeeld. Wanneer 
we eenvoudigheidshalve nu eens de aandacht beperken tot de periode van Sa-
lamis tot en met Trafalgar in , die in de Engelse vertaling van het boek ruim 
 pagina’s beslaat, dan valt een aantal zaken op. Om te beginnen doen zich in 
de lange periode van de Middeleeuwen van circa –, behalve kleine 
gevechten slechts twee grote zeeslagen voor, die bij South Foreland in  en 
bij Sluys in . Daarbij kwam de laatste dan nog neer op een actie tegen een 
vloot voor anker. Rijker is deze periode aan amfibische acties zoals die van 
Noormannen, Kruisvaarders en natuurlijk van Willem van Normandië. Deze 
acties gingen echter niet met grote zeeslagen gepaard. Derhalve laten we, van-
wege het minder representatieve karakter van de Middeleeuwen waar het zee-
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slagen betreft, deze periode buiten beschouwing. Hiermee zijn weer een kleine 
 pagina’s uit het boek bespaard. Het verhaal over de Oudheid, waarin overigens 
wel enige slagen zijn weggelaten, maar vooral de beschrijving van de Moderne 
Tijd blijken dan een groot aantal zeeslagen en daarmee studiestof te bevatten. 
Hiermee zijn dan nog ruim  pagina’s gemoeid. Bij een inductieve analyse van 
dit materiaal, desgewenst aan te vullen met gegevens uit andere maritieme 
werken, vallen de beschreven gebeurtenissen alle als ‘bijzondere’ gegevens te 
herleiden tot twee ‘algemene’ categorieën. Deze categorieën worden gevormd 
door de ontmoetingen tussen roeischepen en die tussen vierkantgetuigde drie-
mastzeilschepen. Deze tweedeling is niet alleen mogelijk op grond van een op-
pervlakkige beschouwing van de gedaante der schepen, maar berust op meer. In 
een slag, dus ook een zeeslag, is het uiteraard van belang met wat voor soort 
materieel slag wordt geleverd maar toch ook vooral de vorm die het gevecht 
aanneemt. Bij roeischepen, die niet alleen in de Oudheid of in de vorm van ga-
leien bij Lepanto in  voorkwamen, maar ook nog in dienst waren tijdens de 
Zweeds-Russische oorlog van ,⁴ bestond een zeegevecht uit een frontale 
ontmoeting tussen twee slaglinies. Deze waren dikwijls gearticuleerd en daarbij 
onderverdeeld in een centrum en twee flanken. Daarbij kon eventueel ook een 
reserve achter de hand worden gehouden. In die opstelling verschilde de strijd 
ter zee niet veel van die te land. Hoewel gebruik werd gemaakt van projectiel-
wapens om elkaar te bestoken op afstand, ging het de partijen om schokactie.
Deze had altijd een mêlee tot gevolg waarbij de afzonderlijke tegenstanders elkaar 
poogden te rammen doch de beslissing gewoonlijk kwam van het entergevecht. 
In plaats van op de vaste bodem van het land speelde zich dit af op het glibbe-
rige en soms wiebelende dek van de schepen maar verschilde verder weinig van 
het lijf aan lijfgevecht bij een mêlee op het land. Ook een strijd tussen de 
vierkantgetuigde driemasters in de  en  eeuw kon uitmonden in een mêlee 
en in entergevechten maar dit was een uitzondering. Om te beginnen was de 
gevechtsopstelling een andere. De schepen werden niet in twee brede slaglinies 
geordend die frontaal op elkaar moesten botsen, maar zij voeren in twee lange 
slaglinies in kiellinie meestal evenwijdig aan elkaar. De bedoeling daarvan was 
om elkaar met hun geschut, dat aan de bredezijden stond opgesteld, te kunnen 
bestoken. Niet een infanteriegevecht óp de schepen maar een artillerieduel vanáf 
de schepen moest de beslissing brengen. Reserves werden niet aangehouden. De 
kunst was daarentegen zodanig te manoeuvreren dat een deel van de vijande-
lijke slaglinie buiten spel werd gezet, zodat de hele eigen linie tegen een deel van 
de vijandelijke vloot kon optreden en zodoende vuuroverwicht verwerven. Of-
schoon op deze zaken nader wordt teruggekomen in hoofdstuk , is de weer-
gave hier reeds voldoende om het verschil tussen een evenementiële en een 
structurele geschiedschrijving te illustreren. Een groot deel van de maritieme 
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geschiedenis hoefde niet beschreven te worden als een lange reeks van vele 
gebeurtenissen. Er kon ook worden volstaan met de weergave van een tweetal 
structuren volgens welke deze gebeurtenissen zich afspeelden, “la ligne de front” 
en “la ligne de file” om met de eerste theoreticus van het marinewezen, de ka-
pelaan Paul Hoste, in zijn Traité des Évolutions Navales van  te spreken.⁵ Bij 
de opvolging van de eerste formatie door de tweede verschoof het zwaartepunt 
van de strijd ter zee van een aangepast infanteriegevecht naar een bewegelijk
artillerieduel. Korter kan een zo lange periode van de strijd ter zee moeilijk
worden beschreven. De analyse van een stuk evenementiële geschiedenis met 
behulp van inductie leidt, zoals hierboven gedemonstreerd, dus tot de mogelijk-
heid van een sterk verkorte weergave van het gebeuren door een structurele 
vorm van geschiedschrijving te kiezen. Een toepassing van de deductieve me-
thode maakt het daarnaast mogelijk de gevonden structuren te verklaren en 
daarmee de geschiedenis structureel begrijpelijk te maken. Vanuit dit structu-
rele begrip valt het gebeuren ook weer evenementieel te begrijpen. Voor de 
verklaring behoeven wij alleen maar nader te letten op de verschijningsvorm van 
de schepen, die reeds bij een oppervlakkige beschouwing opviel. De voortstuwing 
van het roeischip berustte, zoals de naam ook al aangeeft, op de spierkracht van 
roeiers, waardoor het vaartuig vrij was in de keuze van zijn positie maar de 
constructie licht moest worden gehouden. Lichte constructie, geringe laad-
ruimte in verhouding tot de omvang van de benodigde bemanning en de be-
perkte inspanning die deze kon leveren, beperkten de verblijfstijd op zee. Het 
destructieve vermogen zetelde aan de boegzijde. Hier bevond zich de ram, bij 
de Romeinen de enterbrug en, na de uitvinding en militaire toepassing van het 
buskruit, het zware geschut. Dit stond in de lengterichting van het vaartuig 
opgesteld waar het de benodigde ruimte voor de terugloop vond. De voortstuwing 
van het zeilschip berustte op windenergie. Dit maakte een zwaardere construc-
tie, een veel grotere laadruimte en een relatief kleinere bemanning mogelijk, dus 
een langere verblijfsduur op zee. Het schip was moeilijker manoeuvreerbaar en 
veel minder vrij in positiekeuze. De hoge, brede boorden bemoeilijkten het 
entergevecht, maar boden gelegenheid tot de opstelling van massale geschutbatte-
rijen, die gezien de breedte van het schip meer dan voldoende ruimte hadden 
voor de terugloop der stukken. De ruimte aan de boegzijde bood daarentegen 
veel minder gelegenheid tot opstelling. In een gevecht tussen een dergelijk 
oorlogsschip en een galei was de galei ook praktisch kansloos. Het moge duide-
lijk zijn dat hier vanuit enkele ‘algemene’ en makkelijk waarneembare eigen-
schappen van een schip is gededuceerd tot aantal ‘bijzondere’ kenmerken, die 
dus als mogelijkheid zijn te verwachten en zich ook bij verificatie blijken voor 
te doen. Vanuit dit totaal aan eigenschappen is weer een aantal gebruiksmo-
gelijkheden af te leiden. Uit deze gebruiksmogelijkheden, die inderdaad blijken 
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benut, zijn niet alleen de tactische inzet bij het gevecht maar ook strategische 
verschillen in het gebruik te verklaren. Zo bood het zware zeilschip met zijn 
grotere zeewaardigheid en ruimere accommodatie het strategisch voordeel van 
langdurige operaties over grote afstanden. Kunnen dus vanuit enige algemene 
kennis van een wapensysteem de gebruiksmogelijkheden worden afgeleid en 
daarmee het optreden in werkelijke situaties worden verklaard, de omgekeerde 
weg is ook mogelijk. Vanuit een gerezen behoefte laat zich weer het ontstaan 
van een nieuw wapensysteem deduceren. Om bij de maritieme geschiedenis te 
blijven is het ontwerp van de Dreadnought hiervan een voorbeeld.⁶

Blijkt dus uit het uitgewerkte voorbeeld van galei en linieschip een evene-
mentiële geschiedbeschrijving aanzienlijk te bekorten door een structurele, die 
tevens de evenementen helpt te verklaren, het voorbeeld ondersteunt tevens het 
eerdere pleidooi voor een complementair gebruik van inductie en deductie. Deze 
kunnen elkaar niet alleen aanvullen waar het beschrijving of verklaring betreft 
maar bieden ook ook de mogelijkheid tot wederzijdse verificatie. 

.       


De opzet van de voorliggende studie is gericht op een probleemstelling, die in het 
voorgaande al enige malen werd herhaald. Om greep op deze probleemstelling 
te verkrijgen, is een instrumentarium vereist dat voor een deel te ontlenen valt 
aan enige noties uit wetenschapstheorie en de theorie van de geschiedenis. 
Daarmee is de studie echter nog niet bedoeld als een inleiding op deze gebieden, 
waarbij een overzicht mag worden verwacht van de aldaar vigerende opvat-
tingen of discussies. Een poging daartoe zou de studie niet alleen door extra 
omvang ontwrichten, maar bovendien afleiden van het doel dat voor ogen staat 
en derhalve een onnodige ballast betekenen. Wel dient explicatie te worden 
gegeven van de gekozen instrumenten en de keuze daarvan gelegitimeerd. Bij 
die keuze werd, waar mogelijk, gebruik gemaakt van bekende en basale termen 
zoals ‘inductie’ en ‘deductie’, die op een elementaire wijze werden uiteengezet. 
Deze uiteenzetting was niet ingegeven door de veronderstelling dat de lezer 
dergelijke kennis zou ontberen, maar was bedoeld om mogelijk misverstand te 
voorkomen. Aanleiding tot misverstand kan ook het gemaakte onderscheid tussen 
evenementiële en structurele geschiedschrijving geven. Gezien enige uiterlijke 
terminologische verwantschap kan structurele geschiedschrijving namelijk licht 
worden verward met een structuralistische die hier beslist niet is bedoeld. Dit is 
reden om ermee te beginnen nog eens enkele van de gebruikte termen kritisch 
de revue te laten passeren.
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Het geschiedkundig onderzoek is gericht op een reconstructie van een verleden 
werkelijkheid. Een veelheid aan hulpwetenschappen als filologie en vele specialis-
men als diplomatiek, epigrafie, palaeografie, archaeologie, numismatiek, sfragis-
tiek en nog andere passen de stukken van de legpuzzel in elkaar tot beelden van 
toestanden en gebeurtenissen, die zich hebben afgespeeld in de tijd. Opnieuw naar 
plaats, tijd en onderwerp in reeksen geordend, presenteert de geschiedschrijving 
deze in de vorm van een verhaal. De traditionele vorm van het geschiedverhaal
is de evenementiële waarbij het woord ‘evenementieel’ zowel gebeurtenissen als 
toestanden aangeeft. Dit verhaal behoeft zich niet tot een representatie van het 
verleden te beperken, maar zal er gewoonlijk ook een verklaring en interpretatie 
van het gebeurde aan toevoegen. Bij deze mogelijkheden tot verklaring werden 
de conceptuele en hermeneutische hier afgewezen voor het beoogde doel en een 
causale bepleit. Dit laat onverlet de mogelijkheid om een evenementieel geschied-
verhaal in te richten als de ontvouwing van een verborgen concept waarbij een 
zekere moraal vaak niet ontbreekt. Iets dergelijks treft men niet alleen aan in 
het marxisme maar ook in de bijbel. Zeker de zogeheten ‘Historische Boeken’ 
daarin, pretenderen een dergelijke conceptuele geschiedschrijving. Hierbij gaat 
het dan niet om economische verhoudingen en klassenstrijd maar om de omgang 
en om het verbond van God met zijn volk. Niet-conceptuele evenementiële 
geschiedschrijving kan verklaring en interpretatie bieden door te attenderen op 
structurele elementen. Het onderscheid tussen evenementiële en structurele 
geschiedschrijving is dus in feite niet zo groot wanneer het evenementiële relaas 
zich beroept op een structurele verklaring. 

Een scherpe scheiding op dit punt is wel aangebracht in de structuralistische 
geschiedenisopvatting van de school der ‘Annales’. Deze school ontleende zijn 
naam aan een verkorting van de titel van een tijdschrift dat door zijn aanhangers 
werd uitgebracht. De stroming stond onder aanvoering van Fernand Braudel 
(–). In diens La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque
de Philippe  van  deelt hij het verleden in in een drietal lagen, die corres-
ponderen met een bepaald tempo in de historische tijd. De onderste laag vormen 
de gegevenheden van de fysische geografie als klimaat, bergen, dalen, rivieren 
en dergelijke. Deze veranderen slechts zeer langzaam in de tijd. Zij bevatten 
echter wel een aantal condities die onderwerp vormen van de sociale geografie
zoals mogelijkheden voor landbouw en verkeer. De tweede laag die berust op de 
eerste is de vorming van economische eenheden en culturen die uitmonden in 
staten. De ontwikkeling is ook hier traag maar toch sneller dan in de eerste. De 
derde laag tenslotte is die van de politieke ontwikkelingen, van de diplomatie en 
van de militaire activiteiten. Alleen deze laag draagt de naam van evenementiële 
geschiedenis. De veranderingen vinden daarin veel sneller plaats maar zijn tegelijk 
oppervlakkig en niet van wezenlijk belang voor een begrip van de mens en van 
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zijn geschiedenis. De school der Annales richt daarom ook de aandacht van de 
geschiedschrijving op de economische ontwikkelingen en hun verankering in de 
geografische condities. Het optreden van staatsleden en militairen is de moeite 
van de beschrijving nauwelijks waard. Achter deze opvatting ligt de gedachte 
van het structuralisme dat het niet de mens is met zijn subjectiviteit, maar dat 
het objectief en onafhankelijk van hem gegeven structuren zijn die het gebeuren 
bepalen. De mens als actor veroorzaakt niet meer dan een rimpeling op de golven 
voortgestuwd door de krachten van wind en water op de wereldzee van het 
gebeuren. Hoewel de indeling van Braudel aanvankelijk was bedoeld ter ordening 
van zijn stof, kwam hij gaandeweg tot de conclusie dat zijn indeling tevens inhield 
dat het lagere niveau causaal van belang was voor het hogere. Omgekeerd gold 
deze betrekking voor hem niet. Zo kan het klimaat wel invloed hebben op de 
prijs van een landbouwproduct maar een economische depressie kan geen slechte 
zomer veroorzaken.⁷ De bovenste laag is derhalve ook van de minste betekenis. 
Een geschiedschrijving op basis van een dergelijke structuralistische opvatting 
is echter iets anders dan een structurele geschiedschrijving zoals in deze studie 
aanbevolen als aanpak voor een specifiek probleem. Deze staat zelfs in tegenstel-
ling tot een geschiedschrijving zoals voorgestaan door Braudel. 

Volgens de opvatting hier gehuldigd is de werkelijkheid en daarmee ook 
de verleden werkelijkheid op te vatten als een verzameling van toestanden en 
gebeurtenissen, die zich afspelen in de tijd of zich tenminste als zodanig manifes-
teren aan de mens als kennend subject. Bij toestand denkt men aan een situatie, 
die zich weliswaar kan wijzigen in de tijd, maar op het moment van beschouwing 
als statisch wordt beleefd. Bij gebeurtenis denkt men aan een wisseling van 
situaties die op het moment van beschouwing als dynamisch worden beleefd. 
Braudel en zijn aanhangers hebben gelijk wanneer zijn menen dat de relatief trage 
veranderingen uit de fysische geografie bekend, als het uitslijten of dichtslibben 
van rivierbeddingen of de veranderingen in het klimaat, toestanden creëren die 
van invloed kunnen zijn op het menselijk bestaan. Zij geven echter weinig blijk 
van inzicht in de problemen van het milieu wanneer zij niet beseffen hoe politieke 
beslissingen of vaak het uitblijven van een tijdige beslissing van invloed kunnen 
zijn op de leefcondities op het aardoppervlak. De eroderende werking van de 
mens op zijn omgeving is overigens niet iets van de laatste tijden, maar was ook 
al ver voor de door Braudel beschreven periode bekend, bijvoorbeeld bij het 
kappen van bossen. De mogelijkheden tot erosie zijn door de ontwikkeling van 
de technologie alleen sterk vergroot. De causale betrekking is dus wel omkeerbaar 
en de politieke ontwikkelingen en zeker de militaire activiteiten zijn bijvoorbeeld 
in geval van een kernoorlog niet te verwaarlozen. De geschiedenis leert juist hoe 
de mens als subject invloed en daarmee verantwoordelijkheid heeft verkregen 
ten aanzien van, om met Heidegger te spreken, een objectief voorhanden wereld, 
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die door hem tot een terhanden wereld is gemaakt. Afgezien van dit verschil van 
mening is er nog een ander.

Als boven al aangegeven is een structurele geschiedschrijving hier niet aan-
bevolen op basis van een expliciet of zoals bij Braudel wellicht meer impliciet 
wijsgerig wereldbeeld, maar alleen om methodologische redenen van pragmati-
sche aard. Gezien het relatieve verschil in tijd dat vooral neerkwam op een 
verschil in beleving tussen wat wij een toestand of een gebeurtenis plegen te 
noemen, was de term ‘evenementiële geschiedschrijving’ hier expliciet benoemd 
als een verzameling van toestanden en gebeurtenissen in de tijd. Deze term was 
niet zoals bij Braudel exclusief gereserveerd voor een laag van snel wisselende 
gebeurtenissen op het politieke en militaire vlak van vrijwel te verwaarlozen 
betekenis voor het werkelijke wereldgebeuren. De veelheid aan gegevens die 
de werkelijkheid rijk is en door de geschiedvorsing nog uit het verleden kon 
worden opgedolven is in de evenementiële geschiedschrijving weliswaar reeds 
geordend, maar ook in die vorm te omvangrijk voor het hier gestelde doel. Een 
reductie van het materiaal is nodig om het beheersbaar te maken. Een reductie 
van een begrip of van een verzameling is letterlijk naar het Latijnse ‘reducere’ het 
‘terugvoeren’ ervan tot een geselecteerd gedeelte. Deze reductie is hier aanbevolen 
door middel van inductie. In het maritieme voorbeeld werden zeeslagen hierbij 
herleid van hun feitelijk gebeuren tot algemene patronen van de opstelling 
der schepen in linie, in de breedte of in kiellinie. Dit patroon was afhankelijk 
van het algemene doel van oorlogvoering in combinatie met het gehanteerde 
wapensysteem. Het algemene doel van oorlogvoering is de uitschakeling van 
de tegenstander. In het gevecht komt dit in de praktijk neer op een poging tot 
diens destructie. Het verschil in de wijze van destructie door een galei of zeilend 
oorlogsschip bepaalde dan ook het verschil in hun opstelling. Omdat het hier 
niet de feitelijke gebeurtenissen tijdens de verschillende zeeslagen betrof maar 
de opbouw van de gevechtsformatie en daarmee de algemene vormen die de 
gevechten konden aannemen, was het woord ‘structuur’ gekozen. Dit woord 
duidt immers ‘de opbouw’ van iets aan. Een geschiedschrijving toegespitst op de 
opbouw en minder op het verloop der gebeurtenissen verdient dan ook terecht 
de naam “structurele geschiedschrijving”. 

Nu werd opgemerkt dat de term structuur slaat op de opbouw van iets en 
dat iets werd gespecificeerd als een verloop van gebeurtenissen, waarbij hier 
gedacht is aan het oorlogsgebeuren. In het gegeven voorbeeld van schepen 
kwam al even naar voren dat galei en zeilschip door hun bouw niet alleen 
verschilden in strijdwijze, dus in tactisch opzicht, maar ook naar afstandsbereik 
en verblijfsmogelijkheid op zee, dus naar hun mogelijkheden voor strategisch 
gebruik. Om de structurele geschiedschrijving voldoende aan te passen aan de 
behoeften die zich voordoen bij het gestelde probleem kan de vraag worden 

Proefschrift Guy def.indd   60 1-5-2006   20:37:36



    

gesteld of inductie alleen voldoende reduceert om de omvang van het materiaal 
zodanig beheersbaar te maken dat het onderzoek te operationaliseren valt of dat 
nog een verdere selectie nodig is. Om die vraag te beantwoorden dient nader 
te worden ingegaan op het onderzoeksgebied: de oorlogvoering. Dit kenmerkte 
zich in het gegeven voorbeeld niet alleen door zijn ruimtelijke omgeving maar 
liet zich ook naar niveau van activiteit onderscheiden in tactiek en strategie. Bij 
een verdere beschouwing van het verschijnsel oorlog wordt voor deze niveaus 
van activiteit als indicatie voor de omvang van de stof maar ook als mogelijkheid 
tot selectie ervan de aandacht gevraagd.

.        
         


Alvorens in te gaan op de oorlogvoering en de niveaus die daarbij in het geschied-
gebeuren zijn te onderscheiden is het bij een beschouwing over de geschiedenis 
nodig tenslotte nog stil te staan bij een element waarmee men structuur aan 
het geschiedverhaal pleegt te geven, namelijk de periodisering. Ofschoon er 
ook indelingen naar gebied bestaan zoals Europa, Amerika en Azië of naar 
sector zoals politieke geschiedenis, economische geschiedenis, krijgsgeschiede-
nis en dergelijke, is de indeling naar tijd in ieder geschiedverhaal van belang. 
Hierbij hanteert men verschillende indelingen. De meest bekende is wel die in 
Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe Tijd, Nieuwste Tijd, Eigen Tijd en mogelijke 
onderverdelingen daarbinnen. Afhankelijk van een bepaalde interpretatie van 
het geschiedgebeuren en van de accentuering die men daarom in het geschied-
verhaal wil aanbrengen, zijn er ook andere indelingen te vinden met bijvoorbeeld 
termen als het Vóór-industriële, het Industriële en eventueel het Post-industriële 
tijdperk, terwijl indelingen als het tijdperk van de man en het tijdperk van de 
gelijkheid tussen de seksen of misschien wel het tijdperk van de vrouw wel-
licht als vrucht van de ‘gendergeschiedenis’ bij sommigen zijn te verwachten. 
Het criterium voor dergelijke indelingen kan te vinden zijn in een bepaalde 
gebeurtenis. Zo zetten zijn Germaanse troepen in  Romulus als Romeins 
keizer af om vervolgens Odoacer tot koning uit te roepen. Dit wordt traditioneel 
beschouwd als het formele einde van het West-Romeinse Rijk en daarmee als 
einde van de periode der Oudheid. De Nieuwe Tijd begint dan volgens een 
bepaalde traditie in  met de ontdekking van Amerika door Columbus. 
Behalve een specifieke gebeurtenis kan als begin voor de Nieuwe Tijd ook een 
meer geleidelijke verandering van structurele aard als criterium worden gekozen. 
Daarbij valt te denken aan de opkomst van de natuurwetenschap vanaf Galilei tot 
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Newton of het ontstaan van de centrale staat zoals deze tot uitdrukking kwam bij 
Lodewijk . Bekend zijn ook indelingen in tijdseenheden van numerieke aard, 
zoals eeuwen of zelfs decennia. Aangezien de numerieke afbakening soms niet 
of slechts globaal correspondeert met een evenementiële of structurele inhoud 
kan men bij historici ook wel aanduidingen aantreffen als “de lange zestiende 
eeuw” waarbij onder de aanduiding van de  eeuw het gebeuren een eind tot 
in de  eeuw is doorgetrokken. Zelfs over het numerieke scheidingspunt kan, 
althans bij niet-historici, verwarring heersen. Zo meenden velen, waaronder ook 
vertegenwoordigers van officiële instanties dat in het jaar  de  eeuw en 
het derde millennium zouden zijn aangebroken. In de jaartelling komt echter 
het jaar  niet voor.  vóór Chr. wordt daarom onmiddellijk gevolgd wordt door 
 ná Chr., zodat er op  januari , . uur, nog maar  jaren waren 
verstreken. Een simpele rekensom leert dus dat de  eeuw en het destijds zoveel 
besproken derde millennium pas op  januari , . uur waren ingetreden. 
Zo’n apert verkeerde, maar massaal aanvaarde opvatting als die ten aanzien van 
het derde millennium doet denken aan sportjournalisten, met het publiek in hun 
kielzog, die iedere keer bij de aankondiging van Olympische Spelen spreken van 
een nieuwe Olympiade, daarbij vergetend dat het woord Olympiade nu juist de 
periode tussen twee Olympische Spelen aangaf. Blijkbaar zet de klank in zulke 
gevallen zodanig de toon, dat het begrip er niet meer toe doet.

Welke vorm van periodisering men ook kiest, al dan niet correct afgebakend, 
zij bevat een gevaar voor de geschiedbeschouwing. Het zicht op het verleden 
als een proces wordt verstoord, doordat de beschouwer zich in één van de delen 
daarvan heeft opgesloten, waarmee de blik op het geheel hem ontgaat. Toch is 
een indeling in perioden van belang om de stroom van het gebeuren voor het 
denken overzichtelijk te maken. Welke indeling men voorstaat en wat voor 
criterium men daarbij kiest, is in zoverre arbitrair dat het afhangt van de aard van 
het gebeuren dat men wil beschrijven. In dit geval gaat het om een structurele 
beschrijving van het krijgsgebeuren. Dit dient zowel het gehele verleden als ook 
de drie ruimtelijke sferen van land, zee en luchtruim te omvatten. 

Om te beginnen is oorlogvoering te beschouwen als een gewelddadige vorm 
van conflicthantering, toegepast op grote schaal en met behulp van de uiterste 
middelen. Niettemin is het een sociale activiteit. Als zodanig is oorlogvoering 
gebonden aan de context van de samenleving waaruit de strijders voortkomen. Zo 
verleende het stamverband van de Germaanse sibbe een cohesie aan hun krijgers 
in het gevecht. Deze natuurlijke samenhang misten de Romeinse legionairs. Co-
hesie moest hun door organisatie en discipline worden verschaft en door exercitie 
bij hen worden aangekweekt. Ondanks de moed en gevechtsvaardigheid van de 
afzonderlijke strijders was een Middeleeuws ridderleger door het individualisme 
van de ridders, wier trots het opvolgen van bevelen in de weg stond, sterk in 
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het nadeel tegenover een strijdmacht die door discipline tot samenwerking en 
gearticuleerd optreden in staat was. Behalve van het sociale element is oorlog-
voering van verschillende omgevingsfactoren afhankelijk. Deze kunnen van 
geografische, politieke, economische, culturele of technologische aard zijn. Met 
verandering van sommige omgevingsfactoren hoeft niet altijd, maar kan dikwijls 
ook de wijze van oorlogvoering veranderen. De partij die zich het minste van 
de verandering bewust is loopt de meeste kans op de nederlaag. Hoezeer alle 
genoemde factoren ook van betekenis kunnen zijn, bij een periodisering van de 
krijgsgeschiedenis moet er één worden gekozen om als criterium van indeling 
te kiezen. In deze studie wordt de geschiedenis van het krijgsbedrijf gezien als 
een ontwikkeling waarin de technologie de voornaamste innoverende factor 
vormt. In tegenstelling tot het statische of langzaam veranderende karakter van 
sommige van de genoemde factoren van belang bij het voeren van oorlog, is de 
technologie wel de meest dynamische. Dit maakt de traditionele indelingen in 
perioden als Oudheid, Middeleeuwen enzovoort of in eeuwen voor de militaire 
geschiedenis minder geschikt. Wanneer men bijvoorbeeld alleen al let op de 
wapens en uitrusting als gereedschap van de strijders dan valt op hoe deze 
zich bijvoorbeeld in de anderhalve eeuw van  tot  veel sterker hebben 
ontwikkeld dan in de duizenden jaren die tot de Oudheid worden gerekend. 
De luchtstrijdkrachten, nog geen eeuw oud, vertonen in hun korte bestaan een 
sterkere ontwikkeling dan de zeestrijdkrachten vanaf hun ontstaan tot aan het 
midden van de  eeuw toe. Deze ontwikkelingen lopen geheel parallel aan de 
ontwikkeling van de technologie. Dit verklaart tevens waarom de strijd in en 
door middel van het luchtruim ondanks zijn korte verleden een relatief ruime 
plaats in deze studie inneemt.
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