

Stratificaties van het krijgsgebeuren 

en de keuze voor een accent op de tactiek

.     

.. Verschillen tussen oorlog en het voeren van oorlog

In tegenstelling tot een gevecht dat evenals een klassiek drama een eenheid 
kent van tijd, plaats en handeling beslaat een oorlog een langere periode die ligt 
tussen de intrede van de status belli en de beëindiging daarvan. Hij speelt zich 
af binnen een zeker gebied en strekt zich gewoonlijk uit over een aantal geweld-
dadige confrontaties. De oorlogvoerende partijen kunnen klein van omvang zijn, 
zoals verwantschapsgroepen, stammen, dorpen of facties. Zij kunnen ook veel 
groter van omvang zijn, zoals volken, georganiseerd als staten, of in de vorm van 
coalities, die meerdere staten omvatten. Oorlog is een toestand die intreedt door 
een aankondiging vooraf of door een daad van geweld, die tegenactie uitlokt. Hij 
eindigt gewoonlijk op grond van een vorm van afspraak tussen partijen. Deze 
heeft afhankelijk van de aard van het conflict en de uitkomst der krijgshandelingen 
meer de vorm van een ‘dictated’ dan wel van een ‘negotiated peace’. Oorlogen 
zijn te onderscheiden naar de aard van het doel dat wordt nagestreefd, zoals 
bijvoorbeeld veroveringsoorlogen. Zij kunnen naar hun doelstelling en inzet 
aan middelen beperkt of totaal worden genoemd. Afhankelijk van de ruimtelijke 
dimensie waarin een oorlog zich afspeelt gaat het om een land-, zee- of luchtoor-
log. Naargelang van de omvang van het gebied waarover de krijgshandelingen 
zich afspelen en de omvang van het spreidingsgebied der participanten spreekt 
men van lokale oorlogen of eventueel van een wereldoorlog. Over de benoeming 
van al deze categorieën heerst geen volledige, maar toch een zekere mate van 
consensus. 
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Wanneer er sprake is van oorlog is het van belang onderscheid te maken tussen 
oorlog en het voeren van oorlog. Oorlog ontstaat wanneer partijen een conflict 
hebben dat zij door geweld willen beslechten of menen dat zij het niet op een 
andere wijze op kunnen lossen. Dit conflict kan betrekking hebben op een meer 
materieel gegeven als de toegang tot bepaalde hulpbronnen of verbindingswegen, 
of het bezit van een bepaald gebied, zoals bijvoorbeeld Lodewijk  de grenzen 
van zijn rijk ten koste van zijn naburen wilde verleggen. Het kan ook betrekking 
hebben op meer immateriële aangelegenheden, zoals Willem  tegenover 
Lodewijk  het machtsevenwicht in Europa zocht te herstellen, Frankrijk uit 
was op revanche tegen Duitsland na  of Galtieri in  zijn regime zocht 
te schragen door zich meester te maken van de Falklandeilanden. Bij dit alles 
treedt een hiërarchie op in doelstellingen. Doelstellingen als het bezit van de 
Elzas, het behoud van een machtsevenwicht in Europa of de samenvoeging van 
de ‘Islas Malinas’ met Argentinië, zijn zaken die in principe langs diplomatieke 
weg kunnen worden nagestreefd. Voor een revanche op Duitsland lijkt dat 
moeilijker het geval. Waar de diplomatie echter niet weet te overtuigen kan de 
oorlog zien te dwingen. De oorlog is dan het middel om de situatie letterlijk te 
forceren. Het opleggen van de eigen wil aan de ander is dan het instrumentele 
doel om het politieke doel te bereiken. Om de wil op te kúnnen leggen moet 
de weerstand van de vijand worden gebroken of deze ervan doordrongen, dat 
verzet niet langer mogelijk of zinvol is. De neutralisering van de weerstand van 
de tegenstander is derhalve weer het doel van de oorlogvoering. Er zijn dus 
drie niveaus van doelstelling te onderscheiden die zich op hiërarchische wijze 
instrumenteel tot elkaar verhouden: het politieke doel, op meer rationele dan 
wel op meer emotionele gronden gekozen; de oorlog als een politieke keuze van 
de vorm om dit doel te bereiken; de oorlogvoering als de militaire invulling van 
die vorm. Op het gebied van de oorlogvoering is dan weer een keuze mogelijk 
van de wijze waarop die oorlog het beste kan worden gevoerd. Hierbij kan licht 
een spanning optreden tussen wat militair effectief en wat politiek wenselijk lijkt. 
Een verpletterende overwinning op de tegenstander kan als bedreiging worden 
ervaren door zijn buren of tot een verbittering leiden bij de tegenstander. Dit 
kan op termijn averechtse gevolgen hebben voor de overwinnaar. Hoe groter 
het militaire succes van Lodewijk , hoe sterker de coalities die Willem 
tegen hem smeedde. Nog veel meer was dit het geval bij Napoleon. Zijn militaire 
successen riepen politieke reacties op, die hem verplichtten tot nieuwe militaire 
ondernemingen. In zijn oorlogvoering was hij steeds meer uit op ‘dictated peaces’. 
Zijn oorlogsinspanning baseerde hij in toenemende mate op een uitputting van 
Frankrijk en op een kleinerende uitbuiting van haar bondgenoten. Zijn politiek
richtte hij zo op ‘Niederwerfung’ van opponenten dat hij tevelen tezeer tegen 
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zich in het harnas joeg. Door politiek te bedrijven zoals hij oorlog voerde over-
speelde hij zijn hand. De spanning tussen politiek en militair belang wordt des te 
duidelijker waar de politieke en militaire leiding niet in één persoon zijn verenigd 
zoals bij Napoleon, maar zijn gescheiden zoals in de personen van Truman en 
MacArthur tijdens de Koreaanse Oorlog (–). Hierbij liepen de geschillen 
zelfs zo hoog op dat MacArthur in  werd vervangen door Ridgway. Behalve 
het verschil in doelstelling tussen oorlog en oorlogvoering en de controversen 
die dit kan meebrengen, zijn beide te onderscheiden als een toestand tegenover
een gebeuren. Oorlog is daarbij een toestand die een zekere spanning kent 
omdat zich daarbinnen in principe op ieder moment en vaak onverwacht een 
oorlogshandeling kan voltrekken. Daarnaast is oorlog een toestand die niet alleen 
door de spanning voorafgaand aan een mogelijke oorlogshandeling, maar ook 
door de gevolgen van een werkelijke oorlogshandeling ingrijpend kan worden 
getekend. Tenslotte is er ook nog een verschil in participatie. Oorlogvoeren is 
een actief uitoefenen van geweld. Hierbij kunnen passief velen betrokken raken 
die niet met het voeren van de oorlog van doen hebben en nauwelijks met de 
politieke doelen waarvoor de oorlog gevoerd wordt. Zij kunnen echter behoren 
tot de omgeving waarin het oorlogsgeweld zich afspeelt en daarmee direct daar-
aan worden blootgesteld dan wel buiten die omgeving toch de gevolgen ervan 
dragen. Zonder deel te nemen aan de oorlogvoering participeren zij wel aan de 
oorlog en zulks dan alleen in de rol van oorlogsslachtoffer. De oorlogsslachtoffers 
alsmede de situatie waarin de hele omgeving pleegt te verkeren waarin zich de 
oorlogshandelingen hebben voltrokken, hebben de oorlog een gruwelijk imago 
bezorgd.

.. Demarcatieproblemen bij een nadere bepaling van de begrippen oorlog en
oorlogvoering en de tendens tot eurocentrisme

Oorlogen bleken bovenstaand op verschillende wijze maar toch betrekkelijk 
eenduidig in te delen en van elkaar te onderscheiden. Wanneer het om de 
afbakening van het begrip ‘oorlog’ zelf gaat rijzen er meer demarcatieproblemen. 
Ditzelfde is ook het geval met het begrip oorlogvoering. 

Inzake oorlog duiden sommigen iedere vorm van collectief geweld als zodanig 
aan. Anderen willen deze term naar zijn doelstellingen slechts voorbehou-
den aan georganiseerd geweld als verlengstuk van een nationale politiek of 
de term oorlog alleen toekennen wanneer de wijze waarop er oorlog wordt 
gevoerd beantwoordt aan een bepaald niveau van organisatie. Vertegenwoordi-
gers van deze tweede categorie, die de termen oorlog en oorlogvoering alleen 
voor een beperkt deel van het geweldspectrum reserveren zijn respectievelijk
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Malinowski en Turney-High. Zo onderscheidde Malinowski in  uit een 
oogpunt van culturele evolutie de volgende zes stadia van ‘organized fighting’.

 Fighting, private and angry, within a group belongs to the type of breach of custom 
and law and is the prototype of criminal behaviour.

 Fighting, collective and organized, is a juridical mechanism for the adjustment of 
differences between constituent groups of the same larger cultural unit. Among the 
lowest savages these two types are the only forms of armed contest to be found.

 Armed raids, as a type of man-hunting sport, for purposes of headhunting, can-
nibalism, human sacrifices, and the collection of other trophies.

 Warfare as the political expression of early nationalism, that is, the tendency to make 
the tribe-nation and the tribe-state to coincide, and thus to form a nation-state.

 Military expeditions of organized pillage, slave-raiding and collective robbery.
 Wars between culturally differentiated groups as an instrument of national policy. 

This type of fighting, with wich war in the fullest sense of the word began, leads to 
conquest, and, through this, to the creation of full-fledged military and political 
states, armed for internal control, for defense and aggression… Every one of the 
six types here summed up presents an entirely different phase in the development 
of organized fighting.¹

Volgens Van der Dennen² was Malinowski geneigd alleen () en () als ‘echte’ 
oorlog te beschouwen. Turney-High introduceerde in  het begrip “military-
horizon”. De grens tussen echte oorlog en de ‘submilitary combat’ is volgens hem”. De grens tussen echte oorlog en de ‘submilitary combat’ is volgens hem 
gelegen in de uitvinding van de tactiek. Kenmerken van een echte oorlog zijn 
voor hem: tactische operaties, een commandohiërarchie, het vermogen om een 
campagne van langere duur te kunnen voeren, een groepsmotief en adequate 
logistiek.³

Dergelijke afbakeningen van oorlog of echte oorlog van andere vormen van 
collectief geweld geven voedsel aan een zeker ‘eurocentrisme’ dat bij velen in 
Europa en de Verenigde staten heerst. Aangezien de wortels van de  maar ook 
die van Canada, Australië en Nieuw-Zeeland historisch bezien zijn gelegen in 
Europa, wordt hier gesproken van eurocentrisch denken wanneer alles wordt 
bezien vanuit perspectieven zoals deze te vinden zijn in de genoemde gebieden. 
De stadia van de ontwikkelingsgangen aldaar zijn de meetlat om de ontwikke-
lingsgraad van de bevolking van andere gebieden te beoordelen. Dit geldt in poli-
tiek opzicht wanneer het gaat om onderwerpen als staatsvorming of democratie, 
in economisch opzicht wanneer het gaat om zaken als Bruto Nationaal Inkomen 
of Product, in ethisch én politiek opzicht wanneer het gaat om de rechten van de 
mens en die van de burger. Kortom: de eigen criteria worden gehanteerd alsof 
zij zouden moeten gelden voor het gehele mensdom.

Zo is de verbinding van oorlog aan nationale politiek die niet alleen bij Malinow-
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ski maar ook bij de latere Clausewitz voorkomt, typerend voor het Europese 
statensysteem, waaraan het ook is ontleend. Een verbinding van oorlogvoering 
met zaken als tactiek, operaties, logistiek en commandohiërarchie was ook in Azië 
te vinden bijvoorbeeld bij de legers van Chinezen en Mongolen en in sommige 
koninkrijken in Afrika, zoals het Zoeloerijk van Cetshwayo, maar werd toch in 
hoge mate bepaald door ontwikkelingen in Europa. Alleen de oorlogvoering, 
zoals deze is voortgekomen uit de ontwikkeling van het krijgsgebeuren in 
Europa, zou dan oorlogvoering in de ware zin van het woord zijn. Afgezien van 
een eurocentrische preoccupatie is ook wel iets voor een dergelijke zienswijze 
te zeggen. In het standaardwerk A History of the Modern World, dat sinds  
menige herdruk beleefde, hebben Palmer en Colton evenals anderen gewezen 
op de dominante positie in de wereld, die Europa zich vanaf de  eeuw is gaan 
verwerven.⁴ Ook al hebben de machtscentra zich in de  eeuw verlegd, de 
Europese invloed is in de nieuwe centra onmiskenbaar aanwezig. Waar het de 
oorlogvoering betreft, lanceerde Roberts in  tijdens zijn inaugurele rede The
Military Revolution, – voor de Queens University in Belfast, een gedachte 
die later als de ‘Roberts’ thesis’ de wereld inging.⁵ Deze kwam erop neer dat in 
die periode zich in West-Europa wijzingen hadden voorgedaan op het gebied 
van tactiek, legeromvang, strategie, en de invloed van het krijgsbedrijf op de 
samenleving, die toonaangevend zouden blijken. Zeker zijn er door auteurs als 
Parker en Black kritische kanttekeningen bij deze stelling geplaatst⁶ en kan men 
opmerken dat enigszins vergelijkbare ontwikkelingen zich al veel eerder in Azië 
onder Chen of Ch’in hadden voorgedaan, die daarmee in  v.Chr. geheel China 
onder zijn beheer had gebracht. Dit laat echter onverlet dat de veroveringen van 
Chen zich beperkten tot China en dat van ‘zíjn militaire revolutie’ geen uitstra-
ling uitging naar elders. De Europeanen daarentegen slaagden er later in een 
tijdlang hun macht over praktisch de hele wereld te doen gelden. Daarbij vond 
hun wijze van oorlogvoering in toenemende mate navolging door anderen en 
zulks met duidelijk succes. Dit bleek bijvoorbeeld in het begin van de  eeuw 
bij de oorlogen die Japan voerde tegen Rusland en tegen China, al overschatte 
het later zijn krachten tegenover de .

Het is dus geen uiting van overdreven eurocentrisme om op het gebied van de 
krijgskunde het krijgswezen in Europa als voorbeeld te stellen. Toch is het niet 
raadzaam om bij oorlogsvoorbereiding uitsluitend uit te gaan van de ontwik-
kelingen in Europa of in die gebieden, die daarmee overeenstemming vertonen. 
Ofschoon het nog geen pre voor enige vorm van collectief geweld hoeft te zijn 
wanneer er het predikaat oorlog aan wordt gehecht, is de suggestie die van dit 
predikaat uitgaat dat het geweld in andere gevallen van minder belang zou zijn. 
In zijn boek The Transformation of War stelt Martin van Creveld zelfs dat de 
opvattingen over oorlog en oorlogvoering, die nog steeds heersen in Westen, 
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achterhaald zijn. Op dramatische wijze voorspelt hij dat de Westerse Wereld ten 
onder zal gaan wanneer deze niet tijdig beseft dat de opvatting van oorlog vanuit 
een drie-eenheid van Regering, Volk en Leger, zoals beleden door Clausewitz, uit 
de tijd is. De niet-trinitarische wijze van oorlogvoering van de ontwikkelingslan-
den zal volgens hem de overhand krijgen. Op de vormen van stadsguerrilla en 
terroristische activiteiten hieruit afgeleid, zullen de geregelde strijdkrachten 
van het Westen geen antwoord hebben. De actoren bij oorlog zullen niet langer 
de staten zijn maar etnische en religieuze groeperingen.⁷ Zonder met hem mee 
te gaan bij zijn extrapolatie op grond waarvan hij de eventuele ondergang van 
de natiestaat voorspelt, wordt hier toch ook de aandacht gevraagd voor andere 
geweldvormen dan Malinowski en Turney-High onder oorlog en oorlogvoering 
wilden verstaan. Hiervoor pleiten twee redenen.

De eerste reden is de toegenomen betekenis van gewelddadig volksoptreden 
tengevolge van de gestegen invloed van de media en die van de publieke opinie. 
Zoals eerder al opgemerkt ziet een confrontatie tussen demonstranten en politie 
eruit als een anachronisme. Zonder centrale leiding en enige coördinatie gooien 
de demonstranten hun stenen in het wilde weg, terwijl de politie doorgaans rea-
geert met charges in de formatie van een falanx van eeuwen voor Christus terug. 
De tactische voordelen hiervan worden overigens ten dele tenietgedaan door de 
restricties aan de politie gesteld. Toch droegen de acties van ongecoördineerde 
stenengooiers in de Eerste Intifada bij tot de erkenning van een Palestijnse staat 
door Israël in  en leidde studentengeweld tot het aftreden van Soeharto in 
Indonesië. Zeker zijn er ook voorbeelden te vinden in het verleden waarin door 
meedogenloos optreden van machthebbers de woede en verontwaardiging van 
volksmenigten in bloed werden gesmoord. Zo veegde Napoleon in  onder 
auspiciën van Paul Barras en ter bescherming van de nieuw gevormde Assemblée 
Legislative de straten van Parijs schoon met kartetsvuur en verpletterden Chinese 
tanks in  protesterende studentenmassa’s op een plein dat cynisch genoeg het 
‘Plein van de hemelse vrede’ heette. Dergelijk bruut en meedogenloos optreden
gaat echter steeds meer als een boemerang werken op degenen die het uitoefenen 
door de invloed van een internationale publieke opinie die door de media kan 
worden gemobiliseerd. Zo heeft de vooruitgang in technologisch en organisato-
risch opzicht van de media bij nieuwsgaring en spreiding van nieuws de invloed 
van gewelddadig volksoptreden versterkt, hoe archaïsch de strijdwijze van deze 
menigten ook mag zijn. 

Is dus een eerste reden tot aandacht voor die andere vormen van geweld de 
stijgende invloed van volksoptreden, de tweede is de verschuiving van zowel de 
publieke als de politieke belangstelling voor problemen in gebieden waarvoor eer-
der geen of althans minder interesse bestond. Met de beëindiging van de Koude 
Oorlog in  heeft de aandacht van media, publiek en politiek zich verplaatst 
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naar brandhaarden van conflict waar de gewelddadigheid vormen vertoont van 
de vier categorieën uit Malinowski’s typologie die hijzelf niet als echte oorlog 
wilde aanmerken en die niet of maar ten dele de organisatiegraad vertoont die 
Turney-High voor oorlogvoering reserveerde. Toch zijn het deze vormen van 
geweld en mengvormen met die van de typen () en (), die in toenemende 
mate de zorg van de Verenigde Naties zijn gaan opeisen. Professionele militairen 
hebben daar bij operaties voor ‘peace-keeping’ en ‘peace-enforcing’ grote moeite 
mee. Hier liggen wezenlijke verschillen tussen de tijd waarin Clausewitz zijn 
gedachten ontwikkelde in het eerste kwart van de  eeuw en de tijd die ingeluid 
werd in het laatste decennium van de  eeuw. De wijze van oorlogvoering 
van de “onbeschaafde volken” behoefde Clausewitz niet te interesseren waar zij 
toch niet tegen de beschaafde waren opgewassen en zij geen rol speelden in het 
krachtenspel van de “ontwikkelde volken”.

Hoewel het een arbitraire beslissing blijft wat men nu wel of niet tot oorlog 
en oorlogvoering wil rekenen is het op deze twee gronden aan te bevelen een 
ruimere definitie van oorlog en oorlogvoering dan die van Malinowski en Turney-
High te hanteren. Voor wat betreft een vergelijking tussen de gevechtsvoering 
in de drie onderscheiden sferen van land, zee en lucht, met het oog op een 
driedimensionale oorlogvoering echter, is het duidelijk dat men te maken heeft 
met de meer geavanceerde vormen van het krijgsbedrijf, die door Turney-High 
werden gerekend tot de military-horizon.

.         


Zoals besproken is er een onderscheid te maken tussen oorlog en oorlogvoering 
naar doelstelling en participatie. De doelstellingen van de oorlogvoering zijn 
afgeleide instrumentele doelen van die van de oorlog. Deelname aan het krijgs-
bedrijf hebben in directe zin de combattanten en hun ondersteuningseenheden. 
In indirecte zin hebben ook de toeleveraars aan het krijgsapparaat deel aan de 
strijd of hebben daartoe in een eerdere fase bij voorbaat een aandeel geleverd. 
In de meest ruime zin kan men daarbij tevens denken aan civiele industriëlen 
tot de militaire deskundigen en theoretici toe. Hier gaat het echter alleen om het 
voeren van oorlog waarbij dit hoofdstuk zich richt op de stratificatie die in het 
denken daarin is aangebracht. Om deze gelaagdheid te kunnen begrijpen is het 
in eerste instantie nodig de ontwikkeling van het krijgsgebeuren en de gedachten 
daarover in enige hoofdlijnen te bezien.
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.. De primitieve oorlogvoering ofwel het voeren van oorlog zonder een
bewuste systematiek

Wanneer men menselijke samenlevingen wil beschouwen vanuit een oogpunt 
van ontwikkeling kan men onderscheid maken tussen primitieve samenlevingen, 
omdat deze zich nog in een eerste stadium van ontwikkeling bevinden en de 
ontwikkelde samenlevingen omdat deze een verder gevorderd stadium hebben 
bereikt. Waar sommigen primitief denigrerend vinden klinken, wordt ook wel 
gesproken van ‘natuurvolken’ tegenover ‘cultuurvolken’. Hoe men deze ook wil 
aanduiden, in een primitieve samenleving vallen de rollen van mannelijk stamlid 
en krijger praktisch samen. In vele talen zoals die van de Noord-Amerikaanse 
indianen of van de Oost-Afrikaanse Masai is het woord voor jonge man het-
zelfde als dat voor krijger. Een vergelijkbare situatie deed zich ook in het oude 
Griekenland en in het begin van de geschiedenis van Rome voor. De primitieve 
oorlogvoering kent in principe twee vormen, de raid en de geregelde veldslag, 
dat wil zeggen, een veldslag op afspraak. 

De raid is een overvaltocht, soms op gezamenlijk initiatief van de stam, soms 
op particulier initiatief van een ervaren krijger ondernomen. Deze wierf dan op 
grond van zijn reputatie volgelingen. Het hoofddoel kon verschillen van vergel-
ding, buit, trofeeën tot magisch-rituele doelstellingen toe. Het instrumentele 
doel was gewoonlijk om, met een minimum aan eigen risico en verliezen, een 
maximum aan schade toe te brengen aan de tegenpartij. Onverhoedse overval of 
het leggen van hinderlagen waren geliefkoosde middelen hierbij. Het afslachten 
van mensen, die weerloos waren waaronder net zo goed vrouwen als kinderen, 
was te verkiezen boven een strijd op gelijke termen met de risico’s van dien 
en gold kennelijk niet als oneervol. Als er niets misliep leidde dit dus gewoon 
tot een georganiseerde moord- en roofpartij. Toch kan er van oorlog worden 
gesproken omdat dergelijke raids weer raids tot vergelding opriepen en leidden 
tot vormen van endemische oorlog. Vergelijkingen met de botsingen tussen de 
Hutsi’s en de Tutu’s in de  eeuw dringen zich op. De geregelde veldslag was 
meestal grootschaliger maar veel minder bloedig. Wanneer er een dode of ernstig 
gewonde viel werd de strijd vaak gestaakt op last van de oudere mannen. De slag 
diende weliswaar ter beslechting van een geschil, maar kwam vooral neer op een 
krijgshaftige show, waarin de fraai uitgedoste krijgers meer hun behendigheid in 
het ontwijken van wapens dan die in het toebrengen van verwondingen ermee 
demonstreerden. Non-combattanten als vrouwen, kinderen en ouderen werd 
geen haar gekrenkt. De strijders stonden in twee linies tegenover elkaar opgesteld 
waarbij de veldslag neerkwam op een aantal tweegevechten. Soms beperkte de 
strijd zich slechts tot een duel van enkele kampioenen van beide partijen. 

Bij beide vormen van oorlogvoering was dus geen sprake van een bepaalde 
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gevechtsformatie van strijdkrachten. Ook in de beschrijvingen uit de Ilias,
daterend uit de  eeuw v.Chr. of nog daarvoor en toegeschreven aan Homerus, 
wordt slechts gesproken van scharen strijders die zich zonder een bepaalde 
slagorde op elkaar stortten en van duels tussen enkele helden. Kenmerkend voor 
een dergelijke oorlogvoering is het ontbreken van enige reflectie op de wijze 
waarop de oorlogvoering het beste kan worden verricht. Ofschoon bijvoorbeeld 
een actie als het leggen van hinderlagen enige coördinatie van de deelnemers 
vergt en de ervaring wel enig patroon erin aanbrengt, ontbreekt bij de primitieve 
oorlogvoering een bewuste systematiek, zowel in de wijze van strijden als in de 
voorbereiding en uitvoering der operaties. De strijdgroepen kennen geen vast 
teamverband en bestaan dan ook uit verzamelingen van individuen waarin ieder 
vecht voor zichzelf. Het ontbreken van enige reflectie op het krijgsgebeuren, het 
gemis aan systematiek en aan coöperatie bij krijgshandelingen zijn kenmerken 
die leiden tot de conclusie dat de primitieve oorlogvoering niet zonder meer is 
beperkt tot de oorlogvoering van primitieve volken, zoals soms wordt gemeend. 
Ook bij de ontwikkelde volken komen vormen van primitieve oorlogvoering 
voor. Men behoeve maar weer eens te denken aan het voorbeeld van demon-
stranten versus politie of aan botsingen tussen voetbalsupporters of tussen 
jeugdbenden. 

.. De systematisering van het krijgsbedrijf met een exclusieve aandacht voor
de tactiek

Onder meer in het Griekenland van de  eeuw v.Chr. was, als vervolg op de 
de primitieve wijze van oorlogvoering waarvan Homerus gewag had gemaakt, 
een duidelijke slagorde in zwang gekomen van zwaarbewapende hoplieten. Zij 
stonden in linie opgesteld met een diepte van tenminste acht gelederen. In deze 
formatie dekte elke man met zijn schild niet langer zichzelf maar zijn nevenman, 
terwijl de strijders, door gezamenlijk met hun speren een fysieke druk uit te 
oefenen op de schilden en wapenrustingen van de tegenpartij, probeerden de 
slaglinie van deze te ontwrichten. Een dergelijke falanx werd gesteund door 
lichtgewapenden die het zware voetvolk van de vijand trachtten te hinderen of 
zijn flanken te bedreigen. Later werd ook ruiterij toegevoegd, die het voetvolk 
steunde of als mobiele basis voor een eigen, meer zelfstandig, optreden gebruikte. 
Het Macedonische leger onder Alexander de Grote, einde  eeuw voor Chr., 
bestond uit eenheden, die in staat waren de benodigde evoluties uit te voeren 
voor de verschillende formaties binnen een flexibele slagorde, waarin diverse 
typen van infanterie en cavalerie samenwerkten. Het waren niet langer alleen 
de spierkracht, de behendigheid of de moed van de afzonderlijke strijders die 
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het pleit beslechtten, maar het was veeleer hun gezamenlijk optreden en de 
handhaving van hun onderling verband dat de doorslag gaf.

Zonder de diverse ontwikkelingen van het krijgsbedrijf in de Oudheid verder 
te volgen, kan worden opgemerkt dat de theoretische aandacht zich vrijwel 
geheel toespitste op de opstelling der strijdkrachten vóór het gevecht en op de 
eerste bewegingen daarna. In de praktijk namen de aanvoerders zelf deel aan 
het gevecht en oefenden geen regie meer op het gebeuren uit door bijvoorbeeld 
een verplaatsing van eenheden of een beslissende inzet van reserves. Eerst met 
veldheren als Hannibal en Scipio Africanus kwam hierin verandering. Theoretisch 
van belang achtte men de vraag of de stootkracht van een legerformatie evenredig 
was aan de diepte ervan en in hoeverre een frontverkorting om die eventuele 
diepte te verschaffen verantwoord was tegenover het gevaar van omvatting 
der flanken. Veldslagen kwamen vaak tot stand op grond van een wederzijdse 
consensus of soms onverwacht wanneer de strijdmachten, dankzij de gebrekkige 
verkenning, elkaar bij toeval hadden ontmoet. Zij waren minder het resultaat 
van weloverwogen manoeuvre. Zeker getuigen de expedities van Xerxes tegen 
het veraf gelegen Hellas in de  eeuw v.Chr. van een gedegen logistieke voorbe-
reiding, legden de legers van Alexander de Grote en die van de ruitervolken in 
Azië enorme afstanden af en bleek Athene tegenover Syracuse in haar vloot over 
een lange strategische arm te beschikken. Toch beperkte de krijgskunde zich 
tot de tactiek in de zin van de leer van de organisatie en opstelling van troepen, 
tot eenvoudige vestingbouw en tot eventuele ‘stratagèmata’ of krijgslisten. Dit 
is te verrassender omdat men er in de praktijk wel blijk van gaf te begrijpen 
dat een oorlog niet alleen hoeft te worden beslist door de uitschakeling van de 
strijdmacht van de vijand, maar ook door de inname van zijn machtscentrum 
of vernietiging van zijn hulpbronnen. Het is echter mogelijk dat men die andere 
wegen om het doel te bereiken minder toegankelijk achtte voor een systemati-
sche beschouwing.

.. De wetenschappelijke benadering van het krijgsbedrijf en de uitbreiding
van de aandacht tot het terrein van de strategie

In de Middeleeuwen ontbraken in West-Europa krijgskunde en systematische 
krijgsvoering vrijwel geheel, maar zij vonden een hernieuwde belangstelling in 
de Renaissance van de  eeuw. Behalve de technologische vernieuwingen als 
gevolg van het gebruik van het buskruit bij het voeren van de oorlog zelf, vond 
ook een vernieuwing plaats in het denken over oorlogvoering in de pogingen 
deze te verwetenschappelijken. Zo was als eerste Machiavelli in zijn Arte della
guerra van  op zoek naar een wetenschap waarin het krijgsbedrijf op rationele 
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wijze in algemene wetten kon worden vastgelegd.⁸ Typerend voor de denkwijze 
in de Renaissance meende hij deze te kunnen vinden bij de Antieken. De lessen, 
die hij bij hen aantrof, probeerde hij overigens met weinig succes toe te passen 
in de militaire praktijk van zijn dagen. Hoewel Machiavelli, in zijn afkeer van 
het condottieresysteem, zich ook bezighield met problemen van legervorming, 
concentreerde hij zijn aandacht vooral op vraagstukken betreffende de tactiek. 
Dit viel, gezien zijn voorkeur voor de Antieken als inspiratiebron, ook wel te 
verwachten. Ditzelfde gold ook voor anderen als Lipsius, de leermeester van 
Maurits. In deze situatie kwam pas een verandering in de  eeuw. Niet alleen 
in het tijdperk van de Renaissance maar ook in dat van de Verlichting koesterde
men in Europa een grote belangstelling voor de Antieken. Ondanks de rol van 
musket en kanon op het slagveld meende men ook op militair gebied nog veel 
van hen te kunnen leren. De term tactiek, die naar het Griekse woord ‘tassein’, 
‘in een bepaalde orde opstellen van troepen’ in onbruik was geraakt, kwam met 
de toenemende belangstelling voor de Grieken in de  eeuw weer in zwang. 
Aanvankelijk werd deze daarbij gebruikt op de oorspronkelijke wijze voor de 
legerorganisatie en gevechtsformatie, maar kreeg vervolgens enige verruiming. 
Zo verkreeg de term tactiek, einde  eeuw bij Bülow zijn betekenis van de leer 
der gevechtsvoering. Bülow was als meer theoretici in Duitsland geïnspireerd 
door de lectuur van Maizeroy (–). Ook deze dankte zijn invloed aan zijn 
studie van de Grieken en Romeinen, al had hij zich tevens beziggehouden met de 
strijdwijzen van de Turken en Aziaten. Evenals vele van zijn tijdgenoten was hij 
op zoek naar het volmaakte tactische systeem. Dit moest volgens hem worden 
gezocht in de juiste mathematische verhoudingen tussen de onderdelen van een 
strijdmacht. Deze numerieke verhoudingen achtte hij van beslissende betekenis 
voor de mogelijkheden tot de ontplooiing van gevechtskracht en manoeuvre op 
het slagveld. Hij bestreed de opvatting dat door de toename van de vuurkracht 
diepe formaties uit de tijd zijn en bepleitte een zekere mate van diepte op grond 
van de universele betekenis van diepte voor cohesie en moreel.⁹ Maizeroy 
vertoonde dus een hang naar een universele mathematiek, die zo kenmerkend 
is voor de Verlichting, en had daarnaast ook weer een grote belangstelling voor 
de tactiek. Het is ten aanzien van dit laatste echter opvallend dat hij als eerste 
de kunst van de oorlogvoering verdeelde in twee gebieden. Zo onderscheidde 
hij naast de tactiek met nadruk de leiding der operaties. Hiervoor hanteerde hij 
in zijn Theorie de la guerre in  als een neologisme de term ‘strategie’.¹⁰ Deze 
ontleende hij aan een verhandeling uit de  eeuw van de Byzantijnse keizer 
Mauricius, Strategica geheten. Het is weer via Bülow dat deze tweedeling alge-
mene ingang in het militaire denken heeft gekregen. Het was ook andere denkers 
uit de Verlichting niet ontgaan dat de legers voor een ontmoeting op het slagveld 
de nodige manoeuvres hadden te verrichten met alle logistieke complicaties van 
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dien. Zij meenden echter dat de details van de organisatie en ontplooiing van een 
leger in wezen mechanisch van aard waren en derhalve te vatten in een bepaald 
systeem. De operaties daarentegen waren dermate veranderlijk van structuur 
dat zij slechts aan het genie van de veldheer konden worden overgelaten.¹¹ Met 
denkers als Bülow, en later in de  eeuw Jomini en Clausewitz was de dichotomie 
van tactiek en strategie echter tot een vast ordeningsprincipe in het militaire 
denken verheven, althans voorzover het de oorlog te land betrof. Op maritiem 
gebied was het pas Mahan, die met zijn boeken The influence of seapower upon
history – van  en het vervolg, The influence of seapower upon the
French Revolution and Empire – van , de aandacht vroeg voor de 
strategische aspecten van de oorlogvoering ter zee.

.. Nadere invullingen van het begrip strategie en de verhouding tussen
strategie en tactiek daarbij

Op het gebied van de strategie was, nog ver voordat Maizeroy deze term had 
geïntroduceerd, de praktijk aan de theorie voorafgegaan. De Dertigjarige Oorlog 
van – had de belligerenten geleerd dat een leger dat ongecontroleerd 
leeft van het land niet alleen de hulpbronnen van het veroverde gebied zozeer 
uitput, dat het bezit ervan niet langer economisch van waarde is, maar daarnaast 
leidt tot een demoralisatie van de eigen troepen en ondermijning van hun zo 
noodzakelijke discipline. Behalve behoefte aan proviand vergden de toenemende 
omvang der legers, het stijgend munitieverbruik en de artillerietrein, die de 
veldlegers begeleidde, voorzieningen waartoe gecompliceerde systemen van 
magazijnen en etappeplaatsen in het leven werden geroepen. Veldslagen waren 
geen toevallige of op afspraak gearrangeerde ontmoetingen meer, maar gecal-
culeerde aangelegenheden geworden. Hieraan gingen heel wat manoeuvres van 
de betrokken legers vooraf om de strijd onder de gunstigste omstandigheden 
te kunnen aangaan. Ofschoon de oorlogen uit de  eeuw bloedige veldslagen
hebben gekend, waren de veldheren er eerder op uit hun kostbare legers intact 
te houden dan ze te riskeren in de ongewisheden van de slag. Hoewel het woord 
nog niet bestond werd wel een zorgvuldige manoeuvrestrategie gevoerd. Deze 
was minder gericht op een beslissende slag dan wel op het uitmanoeuvreren 
van de tegenstander. Dit kon bijvoorbeeld worden bereikt door te dreigen hem 
af te snijden van zijn bevoorradingsbases en daarmee te dwingen zich terug te 
trekken en van de voornemens van zijn campagne af te zien. 

Het is deze militaire praktijk, die zich spiegelt in de gedachten van Bülow 
en bij hem gevat wordt in een geometrische vorm. Centraal stond daarbij de 
bestaande gedachte van de operatielijnen. Dit waren de lijnen die een leger te 
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velde verbonden met zijn depots. De opmars van een leger in een vijandelijk 
gebied stelde hij voor door een gelijkbenige driehoek. Het oprukkende leger 
bevindt zich in de tophoek daarvan en ontleent zijn voorraden aan een systeem 
van magazijnen gelegen op de basis van de driehoek. De bevoorradingsroutes 
vormen een segment begrensd door de opstaande zijden. De verdediger kan 
deze opstaande zijden zien te penetreren, de aanvoer bedreigen en daarmee de 
aanvaller dwingen tot de terugtocht. Hoe dieper in vijandelijk gebied, hoe groter 
het gevaar. De aanvoer van de aanvaller is onzeker bij een tophoek van de driehoek 
<  graden. De oplossing voor hem is de tophoek te vergroten tot >  graden 
omdat dan de verdediger zijn aanvoer bedreigd ziet.¹² Bülow meende dat, op 
grond van dergelijke theorieën, strategie wetenschappelijk kan worden bedreven 
en oorlogen zelfs zonder veldslagen kunnen worden beslist. Al trekt hijzelf deze 
conclusie niet zo expliciet: een juiste strategie maakt de tactiek overbodig. Le-
vend van  tot  was hij getuige van de successen van de oorlogen van het 
revolutionaire Frankrijk en die van Napoleon. In zijn werk probeerde hij tevens 
deze wijze van oorlogvoering te propageren. De Niederwerfungstrategie van 
Napoleon en zijn legers die weer ‘leefden van het land’ verdroegen zich echter 
wel heel slecht met zijn overige strategische gedachten.¹³

Ofschoon Clausewitz in Vom Kriege, dat na zijn dood voor het eerst werd 
uitgegeven in de jaren –, de namen van hen tegen wie hij polemiseert 
niet noemt, is het onmiskenbaar dat hij zich scherp keert tegen de extreem 
mathematische benadering van de oorlogvoering door Bülow en tegen diens 
conclusies van oorlogen zonder veldslag. Behalve uit Vom Kriege zelf blijkt dit 
ook wanneer men dit werk legt naast Clausewitz’ kritiek op de opvattingen van 
Bülow, verschenen in . Zelf was hij door de Fransen gevangengenomen in 
 en getuige geweest van de militaire en politieke vernedering van zijn dierbare 
Pruisen door Napoleon. Deze zag bij zijn oorlogvoering slechts één doel: de 
uitschakeling van de hoofdmacht van de tegenstander. Aan dit doel diende alle 
andere doelen ondergeschikt te zijn en te worden aangepast.¹⁴ Dit doel moest 
worden bereikt via de beslissing door de veldslag. Een vijand, die zich onwillig 
toonde om het gevecht aan te gaan, viel hiertoe te dwingen door bijvoorbeeld 
bezit te nemen van zijn hoofdstad als administratief centrum en als symbool 
van de natie. Eenmaal weerloos gemaakt, kon de tegenstander naar believen de 
vrede worden gedicteerd. Clausewitz geeft ervan blijk hoezeer hij deze les heeft 
begrepen door de wijze waarop hij in Vom Kriege de Niederwerfungstrategie 
aanbeveelt. Hij ziet als doel van de oorlog de eigen wil op te leggen aan de vijand. 
Het middel daartoe is geweld. De vijand daarbij weerloos maken is het eigenlijke 
oogmerk van de oorlogshandeling.¹⁵ In het begrip oorlog ligt opgesloten dat alle 
er in werkzame verschijnselen hun oorsprong vinden in het gevecht.¹⁶ Oorlog-
voering is het voorbereiden en voeren van strijd. Deze strijd bestaat niet uit één 

Proefschrift Guy def.indd   76 1-5-2006   20:37:38



    

maar uit een aantal afzonderlijke handelingen, gevechten geheten. Het voeren van 
deze gevechten verschilt als activiteit van het verbinden van de gevechten met 
elkaar ten behoeve van de oorlog.¹⁷ Hiertoe ontwerpt de strategie het krijgsplan. 
In het kader daarvan maakt zij de plannen voor de afzonderlijke veldtochten en 
bereidt zij de gevechten binnen die veldtochten voor.¹⁸ “Es ist also nach unserer 
Einteilung die Taktik die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht, die
Strategie die Lehre vom Gebrauch der Gefechte zum Zweck des Krieges.”¹⁹ Toch 
zou het onjuist zijn op basis van dit veelvuldig gebruikte citaat te concluderen dat 
Clausewitz de krijgskunst uitsluitend indeelde in tactiek en strategie, waarvan 
de grenzen volgens hem overigens in elkaar overlopen. Tactiek en strategie zijn 
de onderdelen van de krijgskunst in de eigenlijke zin als de kunst om zich van de 
gegeven middelen in de strijd te bedienen. Deze wordt door hem aangeduid als 
“Kriegsführung”. Tot de krijgskunst in de bredere zin behoren ook alle activiteiten, 
die terwille van de oorlogvoering plaatsvinden, dat wil zeggen het rekruteren, 
bewapenen, uitrusten en oefenen der strijdkrachten.²⁰

Het ligt voor de hand – en dat is dan ook menigmaal gedaan – om Clausewitz 
te vergelijken met zijn tijdgenoot Jomini. Beiden namen deel aan de oorlogen 
tijdens Napoleon. Diens optreden heeft ook op beiden grote invloed gehad. Jomini 
begon zijn carrière als stafofficier bij Ney maar liep na  over naar de Russen. 
Volgens Jomini is de ware militaire wetenschap geheel gericht op het voeren der 
operaties. Bij hem vindt reeds de omslag in het denken over strategie en tactiek 
plaats, die zich later in de  en  eeuw zou doorzetten. In tegenstelling tot de 
theorieën uit de Verlichting, is volgens Jomini namelijk niet de tactiek maar juist 
de strategie tot universele principes te herleiden. De tactiek is volgens hem door 
de technologische ontwikkelingen blootgesteld aan voortdurende verandering 
en daarom minder voor generalisaties geschikt.²¹ Hij ziet door de gewijzigde 
oorlogvoering de communicatielijnen niet meer zozeer voor de bevoorrading
van belang, maar meer als terugtochtslijnen of verbindingslijnen met bevriende 
strijdkrachten. Wanneer men de vijand die lijnen ontneemt, leidt dat niet tot zijn 
uithongering maar tot zijn destructie. De voorwaarde hiertoe is concentratie van 
strijdkrachten op de beslissende punten. De veldslag was daarbij echter, minder 
dan bij Clausewitz, van doorslaggevende betekenis.²² De kracht van Napoleon 
bestond volgens Jomini eruit die beslissende punten tijdig te onderkennen. Hij 
wist, wanneer de omstandigheden dit vergden, een juist gebruik te maken van 
de buitenlijnen maar blonk uit in het gebruik van de binnenlijnen, die Jomini in 
principe als de beste verkoos. In zijn Précis de l’art de la guerre van  deelde 
hij de krijgskunde in in vijf gebieden: ‘stratégie’, ‘grand tactique’, ‘logistique’, ‘génie’ 
en ‘tactique moindre’. De logistiek omvatte de verplaatsing van legers niet alleen 
voorzover het de transportmiddelen betrof maar ook waar het om het stafwerk 
en zelfs om de verkenningen ging. De genie hield zich bezig met fortificatie maar 
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niet met zaken als de bouw van wegen of de inrichting van kantonnementen. 
Deze vielen weer onder de logistiek. Clausewitz had kritiek op het universele
karakter dat Jomini toekende aan de operatielijnen en hekelde de geometrische 
wijze waarop Jomini de binnenlijnen behandelde. 

Bij een bespreking van beiden is het, gezien de verschillen tussen hen, vaak een 
gewoonte ze tegenover elkaar te stellen met een voorkeur voor een van beiden. 
Jomini geldt daarbij als manoeuvrestrateeg en Clausewitz als Niederwerfung-
strateeg. Toch is het voor het begrip van Napoleons wijze van oorlogvoering 
alsmede voor een beter begrip van strategie in het algemeen, vruchtbaarder 
ze niet tegenover elkaar maar, ondanks alle verschil, naast elkaar te plaatsen. 
Napoleon was er stellig altijd op uit de weerstand van de vijand te breken door 
diens hoofdmacht te verpletteren. Dit doel trachtte hij echter steeds te bereiken 
door zorgvuldige manoeuvre om op het beslissende punt op het beslissende 
moment met overweldigende kracht op te kunnen treden. Niederwerfung dus 
via manoeuvre. Zowel Clausewitz als Jomini hebben de aandacht te zeer op één 
van die aspecten gericht of zijn tenminste zo bij vele lezers overgekomen. Door 
de beide aspecten complementair te hanteren verkrijgt men een sluitender beeld 
van de wijze waarop Napoleon oorlog voerde. Deze complementaire benadering 
verschaft ook een beter inzicht op maritiem gebied. Waar het de praktijk betreft 
geldt dit voor iemand als Nelson, en waar het de theorie aangaat voor A.T. Mahan. 
Weliswaar wordt Mahan doorgaans geplaatst in de lijn van Jomini, maar hij heeft 
tevens stof tot inspiratie verschaft aan de ‘Decisive Battle School’. 

.. De uitbreiding van de oorlogvoering en een verdere stratificering van het
oorlogsgebeuren

Had Roberts, zoals eerder vermeld,²³ gesproken van een militaire revolutie in de 
periode –, een nog grotere omwenteling deed zich voor in de periode 
–. Deze betrof een viertal aspecten. Het eerste bestond uit de mobili-
sering van massale legers. Deze legers werden mede mogelijk gemaakt door de 
bevolkingsgroei in Europa. Het tweede aspect werd gevormd door de toename 
van de vuurkracht dankzij de ontwikkelingen in de wapentechnologie. Het derde 
aspect was een gevolg van de economische ontwikkelingen, die de middelen 
verschaften om de massale legers met hun grote munitieverbruik, te voeden, te 
bevoorraden en van het nodige transport te voorzien. Het vierde aspect tenslotte 
was te zien in de ontwikkeling van management en organisatie. Dit laatste stelde 
de mogendheden in staat hun hulpbronnen te mobiliseren waar het hun economie 
en menskracht betrof en het gebruik hiervan te coördineren. Met dit alles werd in 
de  eeuw de ‘totale oorlog’ een mogelijkheid. De technologische ontwikkeling 

Proefschrift Guy def.indd   78 1-5-2006   20:37:39



    

beroerde niet alleen de tactiek, maar, in tegenstelling tot wat Jomini gemeend 
had, evenzeer de strategie. De rol van de stoomtrein was reeds een eerste bewijs 
hiervan. Zijn theorieën over manoeuvres en operatielijnen werden gelogenstraft 
door het vastgelopen front in de Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog betekende 
tevens een botsing tussen legers van ongekende omvang waarbij de beslissing 
echter maar uitbleef. Dit bracht Liddell Hart ertoe Clausewitz te verwijten “the 
Mahdi of Mass” te zijn geweest.²⁴ Al deze kritiek ten spijt is Clausewitz een bron 
van inspiratie en, wellicht belangrijker, een aanleiding tot fundamentele discussies 
gebleven. De belangstelling voor Jomini is weggeëbd. Toch is zijn grondgedachte, 
concentratie tegen de vitale punten van de vijand, nog te vinden in Il domonio
dell’Aria uit  van Douhet, als de theoreticus van het luchtwapen.

Afgezien van de vraag echter in hoeverre de theorieën van vóór  nog van 
betekenis kunnen zijn voor de ontwikkelingen daarna, is het duidelijk dat de 
schaalvergroting van de oorlogvoering om een uitbreiding en verfijning van het 
begrippenapparaat vroeg. Hoewel de term strateeg als ‘stratègos’ al bij de Grieken 
ver voor Christus bestond en de strategie reeds een lange praktijk had gekend, 
was in de theorie echter pas bij Maizeroy en Bülow de strategie als begrip onder 
de aandacht gekomen. Clausewitz en zeker Jomini hadden er blijk van gegeven 
dat het krijgsbedrijf zich daarbij niet uitputtend in de dichotomie van strategie 
en tactiek laat vatten. Zoals al in de inleiding vermeld, heeft de uitbreiding, die 
de theorie heeft ondergaan, geleid tot indelingen waarin vijf lagen met betrekking 
tot oorlogvoering worden onderscheiden.²⁵ Onder de varianten die daarbij zijn 
aan te treffen, ging de voorkeur in deze studie daarbij uit naar de indeling zoals 
die door Chandler wordt gehanteerd.²⁶ De eerste vier strata vertonen bij hem op 
hiërarchische wijze een horizontale gelaagdheid, terwijl de vijfde verticaal de 
eerste vier doorsnijdt. Wij komen op zijn indeling terug, maar behandelen deze 
daarbij uitvoeriger dan in de inleiding werd gedaan.

De bovenste van de horizontale lagen wordt door hem vaak aangeduid met 
de term “Grand Strategy”. Deze bevindt zich op het terrein van de politieke 
besluitvorming op regeringsniveau. Militairen, tenzij deze zelf aan het bewind 
zijn, kunnen hierbij slechts adviseren. Het gaat om het formuleren van politieke 
doelen in termen van oorlog, zowel in offensieve als defensieve zin. Zowel 
de selectie van eventuele oorlogsdoelen als het in stand houden of vormen 
van bondgenootschappen zijn onderdeel hiervan. In theoretisch opzicht is 
op dit niveau de Leer der Internationale Betrekkingen van belang en kunnen 
conflicttheorie en speltheorieën een rol spelen. De volgende laag wordt door 
hem benoemd als “Strategy”. Hierbij gaat het om de realisering van de politieke 
doelstellingen door gebruik van de militaire middelen, met inachtneming van de 
gegeven geografische, economische en andere condities waaronder de betrok-
ken partijen verkeren. De diverse operaties op de diverse oorlogstonelen in de 
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onderscheiden sferen van land zee en lucht worden, voorzover hiervan sprake 
is, op dit niveau gecoördineerd. De militairen spelen daarbij een belangrijke rol, 
maar hebben rekening te houden bij de opstelling en uitvoering van hun plannen 
met de doelstellingen en wensen der politici. Dit kan spanningen geven, zoals 
bijvoorbeeld tussen de Oostenrijkse generaals en de Aulische Raad in de Napo-
leontische oorlogen of tussen MacArthur en Truman in de Koreaanse Oorlog. 
Ten aanzien van de theorie doet op dit niveau het specifiek militaire denken 
zijn intree. Termen als ‘Massive retaliation’ of ‘Flexible response’ uit het jargon 
van de Koude Oorlog horen hierin thuis. Beneden het niveau van de strategie 
ligt het “Operationele Niveau”, door hem aangeduid als “Grand Tactics”. Dit is 
de laag die aanvankelijk bij Maizeroy en Bülow de strategie heette in de zin van 
de leer der operaties. Praktisch bezien is dit het niveau waarop de campagnes 
binnen een bepaald oorlogstoneel worden ontworpen en geleid. Een oorlogsto-
neel onderscheidt zich daarbij van een ander oorlogstoneel door een zodanige 
mate van geografische distantie, dat de gebeurtenissen op het ene toneel slechts 
indirect uitwerking kunnen hebben op die op het andere toneel. Zo hadden 
bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog de gebeurtenissen in de Stille Oceaan 
geen uitwerking op de gebeurtenissen in Europa. Hoogstens konden beide van 
invloed zijn op de ontplooiing van de militaire capaciteit van de  of op het 
moreel van de asmogendheden. Het operationele niveau ligt binnen het domein 
der militairen, voorzover deze althans niet op het strategische vlak in botsing met 
de politieke leiding kunnen komen. Theoretisch bezien is ook eerst op dit niveau 
een belangrijk stuk militaire theorievorming te vinden, waar beginselen als ‘unity 
of command’, ‘concentration’, ‘economy of force’ en dergelijke opgeld doen. Het 
onderste niveau is dat van de “Tactiek”, bij hem “Minor Tactics” geheten. Op dit 
niveau, dat geheel door de militairen of door de strijders wordt bepaald, vindt 
pas de actuele gewelduitwisseling ofwel het gevecht plaats. Het is met name op 
dit terrein dat een groot deel van de militaire theorie betrekking heeft. Behalve 
algemene principes van actie op het gevechtsterrein als ‘penetratie van het cen-
trum’, ‘enkele omvatting’, ‘dubbele omvatting’, ‘geveinsde terugtocht’ en wat dies 
meer zij, die van toepassing zijn voor legers, gaat het er hier ook om richtlijnen
te geven voor het concrete optreden van de man in het gevecht. Uit de theorie 
worden de doctrines afgeleid, die ten grondslag liggen aan de voorschriften, die 
op hun beurt uitmonden in een handleiding voor het gevecht. Deze kan zich 
uitstrekken tot ieder detail tot bijvoorbeeld het zuiveren van gebouwen toe. 

Het operationele niveau vormt de voorbereiding tot het gevecht of draagt in elk 
geval de condities in zich waaronder de beide partijen elkaar fysiek ontmoeten. 
De activiteiten op de diverse niveaus vloeien niet alleen in elkaar over maar 
gaan vaak hand in hand. Een strategisch (lucht)bombardement heet ‘strategisch’ 
naar zijn doelstelling. Het is echter ‘operationeel’ in zijn uitvoering en verkrijgt 
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ook ‘tactische’ aspecten wanneer de bommenwerpers op een luchtverdediging 
van jachtvliegtuigen of luchtdoelartillerie stuiten. Eenzelfde overgang van het 
operationele naar het tactische niveau treedt op wanneer bij een belegering 
van een stad het ontzettingsleger stuit op de dekkingsstrijdkrachten van de 
belegeraar. In de overgang van het operationele naar het tactische niveau lag 
eertijds een afstandscriterium besloten, gelegen in het bereik van de wapenen. 
Zo kon Bülow nog veilig strategie definiëren als alle militaire bewegingen buiten 
het bereik van het geschut en de waarneming van de vijand en de tactiek als alle 
bewegingen daarbinnen. Clausewitz wees echter in zijn Bemerkungen über die
reine und angewandte Strategie des Herrn von Bülow van  op de bezwaren 
van een dergelijke afbakening, gezien de mogelijkheden van technologische 
verandering.²⁷ Hoezeer heeft Clausewitz hierin gelijk gehad. Een leger, ver van 
dat van de tegenstander verwijderd, kan reeds de arm van diens tactische lucht-
macht gevoelen. Nog sterker, tijdens de Koude Oorlog werd rekening gehouden 
met de mogelijkheid dat de  en de  elkaar met intercontinentale raketten 
zouden bestoken op eigen grondgebied alsof het een artillerieduel tijdens een 
veldslag betrof, maar dan wel met vergaande strategische gevolgen. Hoe zijn 
er dan nog grenzen te trekken tussen het strategische, het operationele en het 
tactische niveau? Dit is mogelijk door het onderscheid aan te houden tussen 
doelstelling en uitvoering. De strategische doelstellingen zullen via operaties op 
eventueel verschillende oorlogstonelen moeten worden bereikt. Deze operaties, 
al geldt het zelfs een maritieme blokkade op afstand, sluiten in principe de kans 
op gevechtscontact niet uit. Zij sluiten deze praktisch bezien bijna altijd in en 
zijn daar intentioneel doorgaans ook op gericht. De strategie treedt dus op daar 
waar de Grand Strategy dit vereist. Deze strategie vertaalt zich in operaties die 
leiden tot gevecht. Alles wat op de voorgaande niveaus is beoogd zal dus op het
tactische niveau waargemaakt moeten kunnen worden. Alvorens hier verdere 
conclusies aan te verbinden moet echter eerst nog iets worden gezegd over 
het vijfde stratum dat zich niet in een horizontale gelaagdheid hiërarchisch ten 
opzichte van de andere verhield, maar deze als een verticaal vlak doorsneed. 
Daardoor heeft het deel aan alle andere niveaus. Dit vlak is dat van de logistiek. 
Ofschoon de term al eerder bestond, was Jomini de eerste die deze probeerde 
te definiëren. Het woord zelf leidde hij af van de ‘maréchal’ of ‘major général des 
logis’. De ‘logis’ waren de kwartieren der troepen, al zag Jomini logistiek meer 
dan alleen als kwesties betreffende kwartiermaken. In engere zin geformuleerd 
omvat de logistiek de uitrusting, verplaatsing en bevoorrading van strijdkrachten. 
In ruimere zin geformuleerd komt dit echter neer op het tot stand brengen van 
een evenwicht tussen de doelstellingen op de andere vier niveaus en de eigen 
maatschappelijke capaciteit zowel in gerede als potentiële vorm ten aanzien van 
personeel, materieel, faciliteiten en diensten.
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.. De bijdragen van Luttwak en Jones bij de invulling van het begrip strategie

In zijn boek Strategy.The logic of war and peace van  wijst de auteur, Edward 
Luttwak, er om te beginnen op dat de logica van de strategie paradoxaal is. 
De strategische paradox is een proces waarbij een maatregel een onbedoelde 
reactie oproept bij de tegenstander, waarvan het effect tegengesteld is aan het 
resultaat dat bij de oorspronkelijke maatregel werd beoogd en bereikt.²⁸ Zo legde 
bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog het luchtoffensief tegen Duitsland het 
burgerleven lam, maar mobiliseerde het tevens de burgers voor de oorlogsin-
dustrie, die onder de bombardementen dan ook toenam.²⁹ Deze paradox was al 
eerder opgemerkt zoals in het in  postuum verschenen werk Storia d’Italia
van Guiccardini. Hierin klaagt de schrijver over de ‘onbedoelde gevolgen’ die 
verschillende maatregelen van Italiaanse zijde hadden op het optreden van de 
buitenlandse machten. Zo was de Liga van Cognac, waarin hijzelf de hand had 
gehad, bedoeld om de Spaanse invloed in te dammen maar had de Sacco di Roma 
ten gevolge. Het verschijnsel, dat Guiccardini betreurde, probeert Luttwak te 
verklaren. De paradox zelf vindt steeds zijn oorsprong in de botsing van tegen-
gestelde wilsuitingen, maar de factoren waardoor hij wordt bepaald verschillen 
afhankelijk van het niveau waarop de botsing zich afspeelt.³⁰ Volgens Luttwak 
speelt de strategie zich af op een vijftal niveaus als volgt.
 Het technische niveau van de wisselwerking der wapens, dat ondergeschikt 

is aan: 
 het tactische niveau van het gevecht tussen de strijdkrachten, die de wapens 

gebruiken;
 het operationele niveau, dat meer is dan de som der tactische delen en betrek-

king heeft op de stijl van oorlogvoering zoals attritie of manoeuvre;
 het niveau van de theaterstrategie, dat weer het operationele niveau be-

heerst;
 het niveau van de Grand Strategy, waartoe het gebeuren van de oorlogvoering 

als geheel en de voorbereiding daartoe in vredestijd behoren.³¹
Uit een analyse van de eerste drie niveaus blijkt reeds dat de paradox zich niet 
alleen horizontaal kan voordoen op elk van deze niveaus, maar tevens invloed 
kan hebben op de verticale interactie tussen deze. Een nieuw wapensysteem kan 
op het technische niveau een tegenwapen oproepen dat op het tactische een 
reactie kan veroorzaken, die op zijn beurt weer van invloed is op het operationele 
niveau. Binnen het model van Luttwak laat zich het conflict tussen Truman en 
MacArthur in de Koreaanse oorlog, waar eerder op werd gewezen,³² dan ook 
verklaren als een spanning tussen het operationele niveau en dat van de Grand 
Strategy. Truman, verantwoordelijk voor het laatste, vreesde op dat niveau voor 
een averechts effect van MacArthurs aspiraties op het operationele. Zonder dat 

Proefschrift Guy def.indd   82 1-5-2006   20:37:39



    

men nu de terminologie van Luttwak hoeft over te nemen, waarbij deze overigens 
beter over niveaus van oorlogvoering dan van strategie had kunnen spreken, 
draagt hij toch bij tot het inzicht in het oorlogsgebeuren waar de strategie in 
elk geval deel van uitmaakt. Niet alleen wijst hij op de paradoxale elementen 
in het krijgsgebeuren die samenhangen met het antagonistisch karakter ervan, 
maar hij laat ook zien hoe daarmee zowel horizontaal als verticaal kan worden 
omgegaan. In die verticale verhouding wordt de wederzijdse afhankelijkheid 
van de onderscheiden niveaus en het belang daarvan voor het resultaat van de 
oorlogvoering zichtbaar.

Had Luttwak de gehele oorlogvoering en zelfs de wapentoerusting daarvoor 
gevat onder het woord ‘strategie’ als overkoepelende term, Jones hanteert in zijn 
boek TheArt of War in theWesternWorld het woord ‘strategie’ weer op een wat 
andere wijze. Militaire strategie conbineert tactiek en logistiek in de vormgeving 
der operaties.³³ De term strategie staat bij hem voor het operationele niveau 
waartoe hij zowel “strategy proper” als “grand tactics” rekent. Grand strategy wil 
hij buiten beschouwing laten en van theatre strategy rept hij niet. Zijn tactische 
analyses monden steeds uit in matrices waarin hij verschillende wapensystemen, 
zoals bijvoorbeeld zware infanterie met zijn schokvermogen en lichte infanterie 
met zijn vuurcapaciteit en combinaties van wapensystemen met elkaar vergelijkt. 
Dergelijke matrices geeft hij ook op het gebied van de strategie. Deze deelt hij 
in naar het doel waarmee de operatie wordt ondernomen en naar de vorm die 
er aan is gegeven. Zo maakt hij onderscheid tussen “raids” als overvaltochten 
binnen het territoor van de tegenstander van tijdelijke duur en “invasions”, die 
een permanente bezetting of beheersing van vijandelijk gebied beogen. Een 
raid is daarbij wel gewelddadig of militair van vorm maar niet altijd van doel. 
Dit doel kan zuiver economisch zijn gelegen in het verkrijgen van buit waarbij 
een gewelddadige confrontatie niet wordt gezocht maar juist vermeden. Raids 
en de dreiging ermee plachten in de Oudheid vaak een politiek doel te dienen 
in de vorm van het verkrijgen van concessies. Een “raiding strategy” en een 
“persisting strategy of invasion” komen dus met elkaar overeen dat het in beide 
gevallen gaat om een inval in vijandelijk gebied, maar zij verschillen hierin dat de 
eerste een operatie van voorbijgaande aard en de tweede er een van duurzame 
aard betreft. Tegenover een poging tot duurzame bezetting kan een “persisting 
defensive strategy” worden geplaatst. Deze beide strategische opties houden de 
kans in op een confrontatie van de hoofdmachten van de betrokken partijen, 
welke kans bij een raid veel geringer is.³⁴ Een ander onderscheid dat Jones maakt 
is tussen een “logistic” en een “combat strategy”. Hierbij gaat het niet om een 
verschil in duurzaamheid van optreden. Beide hebben het doel de vijandelijke 
strijdmacht uit te schakelen maar dat gebeurt in het eerste geval door de uitput-
ting van zijn middelen tot onderhoud van zijn strijdkrachten en in het tweede 
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geval door de vernietiging of neutralisatie van zijn strijdmacht in gevecht. Bij 
een logistic strategy denkt men al gauw aan “de verschroeide aarde” door de 
verwoesting van de landstreken waardoor een vijandelijk leger trekt, maar men 
kan ook denken aan de wijze waarop Alexander de Grote de superieure vloot 
van Darius neutraliseerde door zich meester te maken van diens vlootbases.³⁵
Jones vat de vier mogelijkheden samen in de volgende matrix, waaraan dan 
nog een derde dimensie moet worden toegevoegd voor het onderscheid tussen 
offensief en defensief.³⁶

Persisting Raiding

Combat

Logistic

Uit deze matrix, zo nodig aangevuld met de dimensie van het offensief en 
defensief, zijn diverse combinaties afleesbaar. Zo kan een guerrillaoorlog zowel 
de vorm van een raiding logistic strategy als die van een raiding combat strategy 
aannemen. De combat is dan niet gericht op een grootscheepse confrontatie van 
strijdmachten ter algehele vernietiging van de tegenpartij, maar op een geleidelijke 
afkalving van de vijandelijke strijdmacht. Hierbij wordt gestreefd naar voordelige 
kortstondige gevechtscontacten in de vorm van hinderlagen of overvallen, met 
gebruik van daartoe geschikt terrein. Deze acties zijn gericht tegen delen van de 
vijandelijke strijdmacht, waarna de aanvallers zich tijdig terugtrekken voordat de 
tegenstander zijn superieure gevechtskracht heeft kunnen ontplooien. Aangezien 
terugtocht sneller pleegt te verlopen dan achtervolging, tenzij de achtervolger
over betere bewegingsmogelijkheden beschikt, is het voor de guerrillastrijders 
vaak mogelijk zich naar wens aan verder gevecht te onttrekken. Wanneer de 
vijand op deze wijze is verzwakt, is het eventueel mogelijk hem in een conven-
tionele combat strategy zelf aan te grijpen of door de geregelde strijdkrachten 
van bondgenoten te laten verslaan. Men kan ook een raiding strategy volgen 
wanneer een combat strategy faalt, omdat de tegenstander de strijd ontwijkt. 
De offers, door de raiding strategy van hem geëist, kunnen hem dan alsnog tot 
de gezochte confrontatie verleiden.

 
De strategische

matrix volgens Jones
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.          

.. Het probleem van de nomenclatuur en de vraag naar een ingang tot de
oorlogvoering

Uit het voorgaande is af te lezen hoe de ontwikkeling van de oorlogvoering 
aanleiding is geweest tot een uitbreiding, maar niet tot de eenvormigheid van de 
nomenclatuur. Zo is het krijgsgebeuren niet langer uitsluitend te begrijpen vanuit 
een tweedeling tussen gevechtscontact en de daartoe benodigde manoeuvres 
onder de termen ‘tactiek’ en ‘strategie’, met als derde term logistiek ter aanduiding 
van de maatregelen tot instandhouding der troepen en de mogelijkheden tot hun 
verplaatsing. Dit kon nog zolang de oorlogvoering beperkt was tot een zaak tussen 
combattanten waarbij niet-participanten, die op het pad der strijders geraakten, 
vaak in een passieve rol hun slachtoffers werden. Met de ontwikkeling van de 
middelen van transport en communicatie en met de ontwikkeling van organi-
satie en beheer was het mogelijk geworden hele bevolkingen, verspreid over de 
aardbol, te mobiliseren tot deelname aan de oorlog. Dit verschijnsel is in beide 
wereldoorlogen tot uitdrukking gekomen. Nadien hebben de mogelijkheden van 
de media tot garing en verspreiding van nieuws en de democratisering, met name 
in de Westerse landen, geleid tot een toenemende invloed van de publieke opinie 
op het handelen van regeringen. Dit geldt ook wanneer de bevolking zelf leeft 
in vrede en alleen een deel van de strijdkrachten betrokken is bij een beperkte 
oorlog of een locaal conflict. Zo was de eensgezindheid van Engeland in de Falk-
landoorlog in  en die van de -landen tijdens de strijd in Kosovo in  
mede het gevolg van de presentatie in de pers van die landen. Het Tetoffensief 
van , dat gelet op hun zware verliezen een tactische nederlaag betekende 
voor de Noord-Vietnamezen en de Vietcong en dat in strategisch opzicht faalde, 
omdat de Zuid-Vietnamese bevolking er niet massaal door in opstand kwam, 
bracht niettemin de Verenigde Staten een psychologische nederlaag toe. Door 
de televisiebeelden in de Amerikaanse huiskamers van de aanval op het politie-
kantoor in Saigon werden de geloofwaardigheid en het uiteindelijke succes van 
het Amerikaanse optreden in Vietnam door de eigen bevolking ernstig in twijfel 
getrokken. Dit heeft bijgedragen tot de nederlaag van de Verenigde Staten. Met 
de uitbreiding van de mogelijkheden van de media en van de toegankelijkheid van 
de berichtgeving voor velen heeft de psychologische oorlogvoering er een nieuwe 
dimensie bij gekregen. De overdaad aan informatie op allerlei gebied, waarmee 
men in aanraking komt, kan een oppervlakkige beoordeling van de informatie 
in de hand werken. Hierdoor dreigt het publiek een gemakkelijk slachtoffer te 
worden van manipulatie. Als gevolg van deze omstandigheid zijn de media een 
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geducht strijdmiddel geworden in recente en toekomstige conflicten. Gezien 
al deze ontwikkelingen kunnen termen als ‘strategie’ en ‘logistiek’ niet zonder 
meer alles dekken wat niet tot het gevecht zelf behoort. Daarbij is de ‘omvang’ 
van het begrip strategie, ofwel het aantal fenomenen dat daaronder kan vallen, 
toegenomen ten koste van de duidelijkheid van zijn ‘inhoud’, die bestaat uit het 
aantal eigenschappen dat daartoe behoort. Invullingen, zoals van Luttwak en 
Jones, kunnen delen van het spectrum van de oorlogvoering wel verhelderen, 
maar dragen niet bij tot de uniformiteit van het spraakgebruik. 

Hier ligt een nieuw probleem van methodologische aard voor een vergelijking 
van de oorlogvoering in de sferen van land, zee en lucht. Moet deze vergelijking 
zich voltrekken op alle vijf niveaus met de vaagheden van hun grenzen en de 
pluriformiteit van de terminologie? Of moet er één of moeten er enkele worden 
geselecteerd als van meer belang voor onze vraagstelling dan de andere? Om deze 
vragen te beantwoorden dienen de vijf onderscheiden strata opnieuw de revue 
te passeren, maar dan nu om hun geschiktheid voor de gezochte vergelijking te 
beoordelen.

.. Selectie van de strata en eerste argument ten gunste van de tactiek

Wanneer men de vijf strata nagaat valt het eerste, de Grand Strategy, voor het 
doel van dit onderzoek af. Zeker kan men op dat niveau rekening houden met de 
mogelijkheden van een integraal optreden van land-, zee- en luchtstrijdkrachten, 
maar de Grand Strategy overstijgt niet alleen de grens tussen oorlog en oorlog-
voering, maar zelfs die tussen oorlog en vrede. Zaken als de vorming van bond-
genootschappen en selectie van oorlogsdoelen dienen bij voorkeur voorafgaande 
aan een mogelijke oorlog hun beslag te krijgen. Hoewel de logistiek alle andere 
niveaus doortrekt, gebeurt dit geheel in de voorwaardenscheppende sfeer. Hoe 
belangrijk de voorwaarden voor een handeling ook mogen zijn, als begrippen 
dienen de voorwaarden voor een handeling en de handeling zelve onderschei-
den te blijven. Oorlogvoering is een handeling zodat op logische gronden de 
logistiek als ingang afvalt. Er resteren dan nog drie niveaus, het strategische, 
het operationele en het tactische niveau. Zoals eerder vermeld,³⁷ zal alles wat 
op de voorgaande niveaus was beoogd op het tactische waargemaakt moeten 
kunnen worden. Het trekken van conclusies uit deze bewering werd toen nog 
even opgeschort maar kan nu plaatsvinden. Vrijwel alle oorlogshandelingen 
en zelfs het gehele krijgswezen vinden hun noodzakelijke consequentie in het 
gevecht. Dit is iets dat iedere rekruut dient te worden ingeprent. Daar moet hij 
steeds bedachtzaam op zijn, zodat hij adequaat kan reageren op een onverwacht 
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optredende gevechtssituatie. Derhalve vormen het gevecht, de gevechtsvoering 
en de leer der gevechtsvoering ofwel de tactiek bij uitstek de ingang tot de 
oorlogvoering. Een hal waarop alle vertrekken van een gebouw uitkomen is de 
meest geschikte plaats om dat gebouw te betreden. Hierin is het hoofdargument 
gelegen om de oorlogvoering te benaderen vanuit het gevecht als meest basale 
gebeuren en om de ontwikkeling van het krijgsgebeuren te benaderen vanuit de 
ontwikkeling van de tactische systemen. Meer echter nog dan de metafoor van 
een centrale hal binnen een gebouw, moge het volgende voorbeeld tot adstructie 
van een en ander dienen.

Tijdens het bombardementsoffensief van de Britten en Amerikanen tegen 
Duitsland gedurende de Tweede Wereldoorlog dreigde dit offensief enige malen 
een halt toegroepen te worden door de kracht van de Duitse verdediging. Hier-
door leken de verliezen die de geallieerden ondervonden voor hen niet langer 
op te wegen tegen de schade die zij dachten toe te brengen. Het definitieve 
keerpunt lag begin , toen de geallieerden met name in de - Mustang met 
afwerpbare brandstoftanks een langeafstandsjager hadden verkregen, die in staat 
was de bommenwerpers op elke gewenste afstand te begeleiden. Nu overtrof de 
vliegtuigproductie van de geallieerden reeds verre die van de Duitsers, zodat de 
eersten met de toegenomen actieradius van hun gevechtsvliegtuigen een nume-
riek overwicht in het luchtruim boven Duitsland konden bereiken. Numeriek 
overwicht in de lucht is echter nog niet hetzelfde als luchtoverwicht, maar vormt 
hoogstens een gunstige voorwaarde hiervoor. Het luchtoverwicht diende eerst 
nog op de Duitse jagers te worden bevochten. Nadat deze uit de lucht waren 
geschoten kon de kracht van de Luftwaffe verder op de grond worden gebroken 
door bombardementen op vliegvelden, vliegtuigfabrieken, toeleveringsbedrijven 
en olieraffinaderijen. Op D-Day,  juni , was de tegenstand van de Luftwaffe 
tot een onbetekenende factor in het gebeuren gereduceerd. Het zou te simpel 
zijn de nederlaag van de Luftwaffe te willen verklaren uit de luchtgevechten 
die de Duitse jachtvliegers boven het continent van West-Europa, begin , 
verloren. De oorzaken lagen viel dieper, zoals in een mismanagement in voor-
gaande jaren op het logistieke vlak en in verkeerde inschattingen in strategische 
zin, die dateerden van vóór de oorlog en dus vielen onder de Grand Strategy. In 
het verlies van het gevecht treedt echter eerst op het tactische niveau het falen 
op andere niveaus onmiskenbaar aan het licht. Daarnaast brengt het verlies 
van het gevecht, als een nederlaag op het tactische niveau, het bereiken van de 
doelstellingen op de andere niveaus verder uit het zicht. Het voordeel van dit 
voorbeeld is dat het niet alleen de cruciale rol, in de bijna letterlijke zin van het 
woord, van het gevecht in de oorlog laat zien, maar tevens duidelijk maakt dat 
het gevecht alleen in de brede context van de oorlog kan worden beoordeeld. Het 
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maakt tevens duidelijk dat het onderscheid tussen de verschillende niveaus veelal 
een verschil is tussen momenten binnen een vloeiend continuüm. Het tactische 
niveau hoeft daarbij zeker niet altijd het beslissende niveau te betekenen, maar 
maakt minstens de beslissing zichtbaar. 

.. Het tweede argument

Het voorbeeld van het luchtoffensief van de Britten en Amerikanen tegen 
Duitsland was ontleend aan een grootschalig conflict met een complexe stuc-
tuur, waarin ieder van de vijf strata, die waren genoemd hun invloed konden 
doen gevoelen. Veruit de meeste oorlogen kennen deze schaalomvang niet en 
vele missen de complexiteit waarin de genoemde stratificering volledig tot zijn 
recht komt. In § .. kwam reeds het probleem aan de orde wat wel en wat niet 
tot oorlog kon worden gerekend. Op arbitraire wijze, maar niet zonder redenen, 
werd een zeer ruime opvatting dienaangaande bepleit. Ook de oorlogen, zoals 
Van Creveld die terecht of ten onrechte voorspelde, konden daarin hun plaats 
vinden. Welke van de vijf strata ook mogen ontbreken, één is in iedere vorm 
van oorlogvoering van belang, namelijk die aangaande het gevecht. Hierin is 
een tweede argument gelegen om oorlogvoering te benaderen op het niveau 
van de tactiek.

.. Het derde argument

Dit argument berust vooral op pragmatische gronden. De tactiek is van de drie 
horizontale lagen, die in aanmerking kwamen, het laagste en daarmee het meest 
concrete niveau. Zonder dit hier verder te verklaren, is het een eigenschap van de 
oorlogvoering als een praktisch gebeuren, dat de activiteiten op de meer abstracte 
en hogere niveaus van de operaties en de strategie zich makkelijker duidelijk 
laten maken aan de hand van voorbeelden uit de tactiek dan omgekeerd. Aan 
de hand van dit lagere niveau kan ook meer zichtbaar gemaakt van de hogere 
niveaus dan omgekeerd. Dit valt te illustreren aan de hand van een voorbeeld. 
Aangezien een voorbeeld zo mogelijk eenvoudig dient te zijn is het ontleend aan 
een basale infanterietactiek. 

Bij de opmarsen van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog was een 
veelvuldig optredende eenheid bij een opmars te voet die van de spitspatrouille. 
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Deze bestond uit een gewone tirailleurgroep en had tot taak vijandelijke weer-
standsgroepen op de opmarsweg te signaleren en te lokaliseren, zodat deze 
door de achterliggende eenheden konden worden opgeruimd en de weg vrij kon 
worden gemaakt. Aangezien de tegenstander vaak vertragingsacties voerde met 
een minimale inzet aan eigen troepen, moest zo’n patrouille kleine weerstanden 
van soms enkele geweerschutters sterk, zelf opruimen zonder het tijdverlies 
dat de opzet van een pelotons- en zeker een compagniesaanval met zich mee-
bracht. Dit gegeven werd nog jaren nadien door opleidingsscholen van de 
gebruikt voor een oefening op het laagste niveau van de infanterie, dat van de 
tirailleurgroep. Een dergelijke groep omvatte dan gewoonlijk negen man: een 
commandant, vijf geweerschutters en een lichte mitrailleurploeg van drie man. 
In verspreide formatie aan weerszijden van de weg optrekkend ontvangt de 
patrouille onverwacht geweervuur. De commandant heeft voldoende ervaring 
en “smoel op het terrein” om de tegenstand te lokaliseren, te taxeren en zijn 
aanvalsplan te maken. Hij geeft zijn lm-ploeg een positie aan van waaruit deze 
de tegenstander het beste onder vuur kan houden zonder de bewegingen van 
de eigen troepen te hinderen. Terwijl zijn mitrailleurploeg de vijand bindt, leidt 
hijzelf langs een gedekte route zijn vijf geweerschutters naar een van de flanken 
van de vijandelijke opstelling. Terwijl de mitrailleur onderdrukkingsvuur afgeeft 
totdat de eigen troepen dit dreigen te maskeren, lopen de geweerschutters de 
vijandelijk positie onder de voet. 

Uit dit voorbeeld valt een aantal zaken op te maken. Er is sprake van een vuur-
steun- en een manoeuvre-element, de tactiek is die van de enkele omvatting, op 
operationeel niveau valt een geliefkoosde strategie van Napoleon te herkennen, 
die hij toepaste in aansluiting op zijn bataillon-carrésysteem. Eén corps bindt de 
vijand in een pinning down-operatie terwijl de andere drie in een ‘manoeuvre-
sur-les derrières’ de tegenstander dwingen onder ongunstige omstandigheden een 
nieuw gevecht aan te gaan. Zonder het voorbeeld nog verder uit te werken krijgt 
men nu reeds een beeld hoeveel de tactiek, zelfs op een microschaal, kan leren 
over het operationele en zelfs strategische niveau onder macroverhoudingen.
Omgekeerd is dit helaas minder het geval. Men kan een uitvoerig relaas over 
oorlogen lezen en zelfs de operaties aan de hand van kaarten volgen zonder zich 
enige voorstelling te kunnen vormen hoe het nu toeging in de gevechten, noch te 
kunnen begrijpen waarom een partij, strategisch, operationeel of misschien ook 
numeriek in het voordeel, het er soms toch nog zo slecht kon afbrengen.
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In § .. kwam ter sprake hoe Luttwak de gehele oorlogvoering samenvatte 
onder de overkoepelende term ‘strategie’. Hierbij vormde het technische niveau 
van de wisselwerking der wapens het laagste onder dat van de tactiek. Ofschoon 
zijn indeling hier niet is gevolgd, is er op dit punt toch enige verwantschap 
waarneembaar met het einde van hoofdstuk  waarin gepleit werd voor een 
periodisering aan de hand van de ontwikkeling van de technologie als verschaffer 
van gereedschap aan de strijders. In deel  wordt dan ook bij elk nieuw onderwerp 
een uitvoerige schets en verklaring gegeven van de ontwikkeling van de technolo-
gie die daarvoor van belang was. Bij die verklaring worden zo nodig enkele 
elementaire natuurwetenschappelijke principes, die daarbij in het geding zijn, 
in herinnering geroepen. Uit de benadering vanuit de technologie moet echter 
niet de conclusie worden getrokken dat de geavanceerdheid van de uitrusting 
altijd als de beslissende factor voor de uitkomst van oorlogen of gevechten 
wordt gezien. Daarbij spelen zaken als terrein leiderschap, moreel, discipline en 
doctrine evenzeer een rol. Alleen voor de innovatie van de oorlogvoering en de 
tijdsindeling wordt de technologie als de dominante factor beschouwd. 

Op grond van de drie genoemde argumenten concentreert de beschrijving zich 
vervolgens op een weergave van de ontwikkeling van de tactiek. Na eventueel 
gewezen te hebben op factoren van sociale of culturele aard of op de invloed van 
eerdere ervaringen valt, zoals te verwachten in deze opzet, de aandacht bij ieder 
onderwerp vooral op de wapens. Behalve op de eigenschappen van deze wordt 
gelet op de perceptie die de leidende kringen hadden van de wenselijkheden 
en mogelijkheden van hun gebruik. Men hoeft daarbij maar te denken aan de 
invoering, afschaffing en herinvoering van de lans, aan de aanvankelijke afkeer 
in vele marinekringen van het gebruik van de torpedo, aan de problemen bij een 
doctrinaire inpassing van het achterlaadgeweer en de miniékogel of aan de inzet 
van nucleaire wapens. De ontwikkeling van de tactiek zelf wordt zoveel mogelijk 
geschetst aan de hand van de tactische systemen. Hierbij valt te denken aan de 
falanx en zijn varianten bij het zware voetvolk uit de Oudheid, aan de kiellinie 
bij de zeilende oorlogsschepen uit de  en  eeuw of aan de “Finger-four” bij 
jachtvliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog. 

In de Inleiding³⁸ werd onder een tactisch systeem verstaan: een gestandaardiseerd 
optreden bij het voeren van een gevecht, dat bestaat uit een voorgeschreven 
uitgangsformatie met eventuele formatiewisselingen, manoeuvres en een be-
paalde vorm van gevechtsactie. Aan het begin van het werk was een dergelijke 
definitie als een eerste gedachtebepaling bij de titel gewenst, maar een verdere 
uitwerking van het begrip nog niet nodig. Voor een juist begrip van de tactische 
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systemen (zoals deze in het tweede deel worden behandeld) is het echter goed 
het verschil te beseffen tussen bijvoorbeeld een falanx, een kiellinie en een finger-
four als formaties en als tactische systemen. Een tactisch systeem kent immers 
volgens de gegeven definitie niet alleen een uitgangsformatie maar eventueel 
ook formatiewisselingen, manoeuvres en een bepaalde vorm van gevechtsactie. 
Deze zijn afhankelijk van doctrine, doel en omstandigheden. Een formatie is
een bepaalde wijze van opstelling van troepen, schepen of vliegtuigen voor het
uitvoeren van een opdracht. Zo wordt voor de verplaatsing van troepen buiten 
gevechtscontact gewoonlijk de colonne aangenomen. Deze wordt dan meestal 
gewisseld voor de linie bij het aangaan van het gevecht. Voor een dergelijke 
wisseling is een ‘evolutie’ vereist. Een evolutie in de militaire zin van het woord 
is de uitvoering van die bewegingen, die de manschappen of onderdelen van een
eenheid moeten verrichten om die eenheid van formatie te doen veranderen. Zo 
kon bijvoorbeeld een Macedonische falanx van een linie evolueren tot een wig om 
een doorbraak te forceren, een infanterielinie evolueren tot een carré om cavalerie 
af te weren of een enkele kiellinie worden gesplitst in twee parallelle kiellinies 
om een tegenstander te dubbelen. Hoewel een evolutie met bewegingen gepaard 
gaat, zijn dit alleen bewegingen van manschappen of onderdelen met het doel de 
eenheid van opstelling te doen veranderen. Dit moeten we niet verwarren met 
bewegingen die ten doel hebben de eenheid van plaats te doen veranderen zoals 
bijvoorbeeld ‘tactische bewegingen’. Een tactische beweging is iedere verplaatsing
van eenheden op of nabij het gevechtsveld of de gevechtsomgeving met het doel
directe invloed uit te oefenen op het gevecht. Bij een tactische manoeuvre daar-
entegen worden een of meer eenheden verplaatst maar dan volgens een complex
van bewegingen, soms reeds voorafgaande aan het gevecht voorbereid, om tijdens
het gevecht te worden uitgevoerd teneinde daarop een beslissende invloed uit te
oefenen. Hoewel deze bewegingen alle militaire activiteit behelzen zijn zij in de 
definitie van een tactisch systeem onderscheiden van acties in een engere zin 
van handelingen bij gevechtscontact zoals vuurafgifte of handgemeen. 

Het tactische gebeuren wordt, wanneer de duidelijkheid daarmee gediend is, 
geplaatst binnen het ruimere kader van de historische context. Overeenkomstig 
de aankondiging in de inleiding, is de behandeling van tactische systemen daarbij 
dienstbaar aan het verdere doel, om te trachten door te dringen tot de kern van 
de wijze waarop oorlogen worden gevoerd. Dit was immers de reden om de 
gevechtsvoering in de onderscheiden sferen van land, zee en luchtruim naast 
elkaar te willen plaatsen en onderling te vergelijken. Het axiale model, dat als 
instrument daarvoor is benodigd, wordt in het volgende hoofdstuk ontwikkeld 
uit een analyse van het gevecht, die in een metafoor is aangeduid als de anatomie
van het gevecht.
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