

De anatomie van het gevecht

.       

.. Aard en vormen van geweld

Een gevecht is gebaseerd op de uitoefening van geweld. Het terrein van het geweld 
strekt zich verder uit dan alleen het gevecht. Het geweld is pas te begrijpen door 
het in zijn volle omvang te overzien. Daarom wordt het geweld hier eerst in 
den brede geschetst om te laten zien hoe het zich verhoudt tot het gevecht en 
welke plaats het daarin inneemt. Geweld is een zodanige uitoefening van kracht 
dat het object waarop deze wordt uitgeoefend hiervan fysieke beschadiging of 
belemmering in de vrijdom van zijn bewegingen kan ondervinden. De term 
‘geweld’ komt ook wel in afgeleide zin voor. Deze is dan voorzien van specifieke 
toevoegingen als ‘geestelijk geweld’, waarmee bijvoorbeeld echtelieden elkaar 
het leven zuur kunnen maken, of ‘verbaal geweld’, waarmee een ontevreden 
klant een winkelier probeert te overdonderen. ‘Geweld’ wordt hier uitsluitend 
in de fysieke betekenis van het woord gebezigd. Voorbeelden van geweld onder 
mensen zijn dagelijks te vinden.

Een demonstrant verkoopt tijdens rellen een politieman een trap in het onder-
lichaam waardoor deze een liesbreuk oploopt. Diens lichaam is fysiek beschadigd 
ofwel de man is verwond. De verwonding gaat gepaard met pijn en ongemak en 
veroorzaakt leed voor het slachtoffer. Doordat de agent door verwonding en ziekte 
een tijd aan de dienst is onttrokken, is in zakelijk opzicht indirect ook schade aan 
de gemeenschap berokkend. Schade en leed zijn doorgaans de nevengevolgen 
van gebruik van geweld, al hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Wanneer twee 
andere agenten de demonstrant in een houdgreep naar de arrestantenwagen 
geleiden, is de arrestant duidelijk in de vrijdom van zijn bewegingen belemmerd 
zonder dat hij daarbij een verwonding hoeft op te lopen. 
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In deze voorbeelden staan twee vormen van geweld tegenover elkaar, onge-
organiseerd versus georganiseerd geweld. De demonstratie mag tevoren zijn 
georganiseerd en de deelnemers door de leiding zijn aangemoedigd zich van 
stokken of ander geïmproviseerd wapentuig te voorzien. De organisatiegraad 
van het geweld is niettemin zoveel lager dan die van de politie, dat het geweld als 
ongeorganiseerd kan worden geclassificeerd. Het komt in dergelijke gevallen ook 
niet zozeer voort uit een gegeven bevel, maar uit een meer individuele of meer 
collectieve uitbarsting van woede. In het politieapparaat is het geweld daarentegen 
structureel geïncorporeerd, formeel gereglementeerd en wettelijk gelegitimeerd. 
In tegenstelling tot het geweld van de demonstranten, dat kan tenderen tot 
ongeremde, niets ontziende uitersten van geweld, blijft dit toch beperkt door 
de bescheiden middelen als knuppels, fietskettingen, straatstenen of misschien 
benzinebommen, waarover wordt beschikt. Het politiegeweld daarentegen is 
beperkt in zijn doelstelling, maar beschikt over een escalatiedominantie in de 
vorm van pepperspray, wapenstok, waterkanon, traangas en pistool. In een land 
als Nederland en bij de meeste Westelijke staten gaat het bij politie en strijdkrach-
ten om beheerst geweld. Dit staat in tegenstelling tot het onbeheerste geweld van 
een individuele vechtersbaas, een bende hooligans of bij een uit de hand gelopen 
demonstratie. Bij beheerst geweld wordt een vooraf bepaald doel, met een daarop 
afgestemde gradatie van gewelduitoefening, nagestreefd. De doorgaans ambtelijke 
uitvoerders ervan zijn niet vrij in de keuze van het geweldniveau, maar daarin 
afhankelijk van de opdracht van hun superieuren. Bij het onbeheerste geweld 
wordt maar geschopt, geslagen of gestoken, zonder afweging van doel en mid-
delen en vaak met als enig doel het aanrichten van schade of het toebrengen van 
verwondingen. Bij het beheerste geweld is meestal echter niet de vernietiging of 
de destructie, maar de uitschakeling of de neutralisatie van de tegenstander het 
doel. Deze wordt nagestreefd met een minimum aan destructie. Bij oorlogvoering 
is dit moeilijker dan bij politieoptreden en komen destructie en neutralisatie 
dikwijls zelfs instrumenteel in elkaars verlengde te liggen. 

Een soldaat die met een kogel uit zijn geweer een tegenstander doodt, heeft 
deze dermate beschadigd dat hem iedere vrijdom van beweging definitief is 
ontnomen. De gesneuvelde is zodanig geneutraliseerd dat hij hoogstens nog 
ontmoediging of wrok bij zijn kameraden of een gevoel van triomf bij zijn 
vijanden kan wekken. Verder kan hij geen enkele invloed meer uitoefenen op het 
gevecht, noch op volgende gevechten. Neutralisatie is het doel, destructie het 
meest doeltreffende middel. Toch is dit niet altijd het geval. Zo hebben bij een 
bataljon in de aanval de ondersteuningswapens van dat bataljon, of die van zijn 
hogere echelons op brigade- of divisieniveau, in de eerste fasen van de aanval in 
hoofdzaak tot taak om onderdrukkingsvuur af te geven. Totale vernietiging van 
een ingegraven verdediging door een inleidende beschieting is gewoonlijk geen 
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haalbare zaak. Het hoofddoel van het ondersteunende vuur is de tegenstander 
de mogelijkheden tot waarneming en vuur te ontzeggen door hem te dwingen 
volledig in dekking te blijven. 

De geschiedenis kent zelfs voorbeelden waarin grote strijdmachten werden 
geneutraliseerd, na verhoudingsgewijze geringe verliezen te hebben geleden. Op 
 september  trof Napoleon op de weg tussen Straatsburg en Weissenburg 
bij Ulm, aan de westelijke oever van de Donau, een Oostenrijks leger van . 
man onder Mack. Deze verwachtte een aanval uit westelijke richting, maar terwijl 
Napoleon hem met een deel van zijn leger bond bij Ulm, liet hij een ander deel 
een heel eind verder noordoostelijk bij Neuburg de Donau oversteken. Door deze 
manoeuvre verrast, werd Mack afgesneden. Hij probeerde uit de val te ontsnappen 
door even ten noordoosten van Ulm, bij Günzburg, de Donau nog over te steken. 
Hij botste daarbij op het  Franse korps en keerde na een verlies van . man 
terug naar Ulm. Napoleon had hier inmiddels zijn hele strijdmacht verzameld en 
Mack volledig omsingeld. Een Russisch leger van . man, dat onder Kutusov 
voorzichtig oprukte, was te veraf om in te kunnen grijpen. Op  oktober strekte 
Mack met . man de wapens. . wisten nog te ontkomen. Zo’n . 
man waren bij de bindingsacties en omsingelingsgevechten gewond of gesneuveld 
en . daarbij krijgsgevangen gemaakt. Dit alles tegen een verlies van . 
man aan gewonden en gesneuvelden aan Franse zijde.¹ In deze getallen steekt 
het percentage Oostenrijkers dat buiten gevecht was gesteld hoog af tegen het 
aantal van hun doden en gewonden. Nog hoger steekt dit eerste percentage af 
tegen de prijs aan verliezen, die de Fransen hiervoor hadden betaald. 

De eigentijdse geschiedenis kent een voorbeeld van neutralisatie zonder dat 
daar zelfs enige destructie aan vooraf was gegaan. Als gevolg van de beëindiging 
van de Koude Oorlog en van de hereniging van de beide Duitslanden daarna 
in het begin van de jaren , viel het complete Oost-Duitse leger geheel 
intact en zonder dat daarbij een schot was gelost, in handen van militairen, die 
voorheen als West-Duitsers tot de tegenstanders van dit leger hadden behoord. 
De grootste problemen die deze uiteindelijk van het Oost-Duitse leger zouden 
ondervinden waren hoe met de minste kosten de grote hoeveelheden overtol-
lige munitie konden worden vernietigd, wat te doen met al die tanks en andere 
uitrustingstukken, waarvoor geen emplooi kon worden gevonden, maar die niet 
in verkeerde handen mochten geraken en, niet het minste probleem, hoe een 
plaats te bieden aan het beroepspersoneel.

In het eerste geval werd de neutralisatie voornamelijk bereikt door een op-
treden op het operationele niveau, waarin Napoleon excelleerde. In het tweede 
geval was het een zaak van strategie op het hoogste niveau, dat van de Grand
Strategy. Hierbij was vooral de economische factor van beslissende betekenis 
geweest. Dit was niet zozeer te danken aan een sublieme strategie, die door de 
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Amerikanen zou zijn bedreven alswel het gevolg van een aantal ernstige missers 
aan Sovjetzijde. Het economische systeem van het Communisme had het, in 
de competitie van de ‘Vreedzame Coëxistentie’ verkondigd door Chroestsjow 
op de  partijdag in , toch afgelegd tegen het Westerse kapitalisme. De 
topzware bewapening waarmee de  meer dan drie decennia lang de landen 
van West-Europa had geïntimideerd, die van Oost-Europa had gechanteerd en de 
rest van de wereld had geïmponeerd, was tenslotte de economische krachten van 
het toch al zo starre, bureaucratisch georganiseerde, systeem te boven gegaan. De 
Sovjetheersers hadden zich, na de gedwongen terugtrekking van hun raketten op 
Cuba in , laten verleiden tot een vlootrace tegen de . Met hun inspanningen 
op ruimtevaartgebied hadden zij imposante technische prestaties geleverd. Dit 
alles had echter tot nog imposanter financiële tekorten geleid. Bij de instorting
van het Sovjetregime, die hiervan het gevolg was, viel ook het Warschaupact uit 
elkaar en zo was ook het Oost-Duitse leger in Westerse handen gevallen. 

Uit deze twee voorbeelden valt op te maken hoe bruut geweld misschien de 
straatvechter een beperkt voordeel in zijn directe omgeving kan verschaffen, maar 
dat geweld op grote schaal alleen effectief kan zijn wanneer de aanwending ervan 
is geïntegreerd in een veel ruimer kader van handelen. Steeds minder is het de 
spierkracht, die zich in een gewelddaad ontlaadt, maar is het de denkracht, die 
het geweld organiseert en zijn instrumenten verfijnt, waardoor het pleit wordt 
beslecht.

In alle genoemde voorbeelden is tot nu toe uitgegaan van een tweezijdige, van 
een wederkerige uitoefening van het geweld. Daarnaast bestaat geweld ook in 
eenzijdige vorm. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer één der partijen door het 
geweld zodanig is overvallen dat de gelegenheid tot tegenweer ontbreekt. Ook 
kunnen de krachten tot effectief verweer ontbreken of schort het aan moed of 
bereidheid daartoe. 

Enige jongelieden, die met vele tientallen pilsjes in de kraag het café hebben 
verlaten en omwille van de ‘kick’ die het hun verschaft of om niet bij hun kor-
nuiten achter te blijven, een willekeurige passant aangrijpen om die bewusteloos 
te schoppen of te slaan, vinden in die argeloze enkeling gewoonlijk een bijna 
weerloos slachtoffer van hun eenzijdig geweld. Een bende woestelingen, die 
in Rwanda met vuurwapens en machetes de bewoners van een naburig dorp 
overvallen en afslachten, vormt een voorbeeld van eenzijdig geweld. Een bank-
rover, die met een automatisch wapen het bankpersoneel onder schot houdt 
terwijl zijn compagnon de kluis ledigt, maakt eenzijdig gebruik van dreiging 
met geweld. Ook al opent hij het vuur uit nervositeit of omdat hij een poging 
tot verzet meent te ontwaren, geen destructie maar neutralisatie was zijn doel. 
In het eerste voorbeeld van eenzijdig geweld is tevens sprake van zinloos geweld. 
In het tweede geval eveneens, al kan hierbij wellicht ook wraakzucht of stammen-
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haat een rol hebben gespeeld. In het derde geval, heeft het geweld of de dreiging 
ermee duidelijk zin, al kan men een dergelijke zingeving op morele of juridische 
gronden veroordelen.

Bij oorlog gaat het in principe om wederkerig geweld of tenminste de kans 
daarop. Er is duidelijk sprake van oorlog wanneer de potentiële slachtoffers 
of anderen het geweld met geweld proberen te keren. De soldaat kan dan niet 
alleen in de omstandigheid verkeren te moeten doden, maar ook om te worden 
gedood. Toch kan ook bij oorlog eenzijdig geweld tegen een weerloze bevolking 
plaatsvinden. Dit heeft daarbij ten doel een tegenpartij te ontmoedigen een 
oorlog te beginnen of voort te zetten of om een tegenstander te verleiden tot een 
treffen onder voor deze ongunstige voorwaarden. De vraag of een gewelddaad nu 
onder de noemer van oorlogvoering of van criminaliteit moet worden gerekend 
is een zaak van strategische optie. De holocaust onder de joden in de Tweede 
Wereldoorlog kon geen enkel strategisch doel dienen en valt dus onder de noemer 
criminaliteit. Het ging hier om een genocide als een misdaad van ongehoorde 
proportie. Aangezien deze misdaad plaatsvond onder oorlogsomstandigheden
die de voltrekking ervan ook mogelijk maakten is de criminaliteit te specificeren 
als oorlogsmisdaad. Ofschoon de Japanners in  nauwelijks meer verweer 
konden opbrengen tegen bombardementen op hun steden was het werpen van 
atoombommen op burgerdoelen als Hiroshima en Nagasaki een oorlogshande-
ling, omdat hiermee het strategische doel voor ogen stond de overgave van Japan 
te bewerkstelligen zonder de noodzaak tot een invasie. Het is echter duidelijk dat 
de grenzen tussen misdaad, oorlogsmisdaad en oorlogvoering niet altijd even 
duidelijk vallen te trekken en in de praktijk mede worden bepaald aan de hand 
van de vraag of men de zaak vanuit de actor of vanuit diens slachtoffer beziet.

Behalve voor zijn secundaire taken als rampenbestrijding, bijstand en ceremo-
nieel is de militair in de eerste plaats opgeleid voor het toepassen van beheerst, 
georganiseerd en wederkerig geweld. Hierin verschilt hij echter wel met de politie 
die, althans in een democratisch stelsel, naar een minimum van geweld streeft, 
uitgeoefend op meestal korte tot zeer korte afstand. Het militaire geweld daaren-
tegen dient juist ook hoog in het geweldspectrum te kunnen worden toegepast en 
uitgeoefend op langere tot zeer lange afstand. De taak van de militair is echter in 
de  eeuw verschoven van het winnen van oorlogen in de beide wereldoorlogen 
tot de voorkoming van oorlog door afschrikking zoals in de Koude Oorlog. Na de 
beëindiging van deze laatste is de taak van militairen opnieuw verschoven en wel 
van territoriale integriteit naar mondiale ordeoplegging of ordehandhaving. Het 
geweldgebruik kan daarbij variëren van een minimum aan zelfverdediging tot 
een noodzakelijk geacht niveau van escalatiedominantie. De gewelduitoefening
kan zich daarbij uitstrekken over een zeer korte tot een zeer lange afstand. Het 
verschijnsel van een politieleger als instrument van ordehandhaving in verre 
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gebieden is overigens niet nieuw. Zowel in de provincies van het Romeinse Rijk 
als later in de koloniën van het Britse is dit eerder voorgekomen. In die gevallen 
betrof het echter een orde die was opgelegd aan een onderworpen bevolking 
door een vreemde heerser. De ‘peace-keeping’- en ‘peace-enforcing’-operaties 
sinds de  eeuw zijn in zoverre echter een novum dat zij operaties betreffen 
die staan onder supranationaal gezag in politiek autonoom gebieden.

.. Emotionele en morele aspecten van het gebruik van geweld. Een verstande-
lijke versus een emotionele benadering als eerste stap tot de beteugeling
van het geweld

De eerste twee voorbeelden van politie en demonstrant kunnen een voor de hand 
liggende emotie oproepen: die arme politieman moest zijn plichtsbetrachting
bij het handhaven van de openbare orde wel zuur bekopen; gelukkig werd de 
lammeling die het gedaan had door andere agenten op correcte wijze afgevoerd. 
Afhankelijk van hun sympathieën zijn er misschien ook toeschouwers die gnuiven 
bij die trap – “net goed” – of die zich zouden willen werpen op de agenten die de 
arrestatie verrichten. Hoe dan ook, het beeld laat de toeschouwer niet onberoerd. 
De gedachte aan de door drank verhitte jongelui, die zonder enige aanleiding 
een passant tot slachtoffer van hun brute machtswellust en sadisme maken, wekt 
verontwaardiging. De aanblik op de tv van het dorp, dat is uitgemoord door 
zo’n zooitje ongeregeld met hun schiettuig en kapmessen, veroorzaakt afgrijzen
en machteloze woede. Bij het voorbeeld van Ulm ligt dat anders. Emoties wekt 
het niet op. Toch betrof dat . doden en gewonden. Percentsgewijs was 
het aantal slachtoffers echter gering vergeleken met het aantal Oostenrijkers 
dat buiten gevecht was gesteld en met de prijs die de Fransen daarvoor hadden 
betaald. Van de aard der verwondingen, van de pijn van de getroffenen en van 
het leed van de verwanten en gelieven van hen, die gesneuveld waren, werd 
niet gerept. De slachtoffers waren geabstraheerd tot getallen, tot de ratio van 
destructie en neutralisatie en tot de verhouding tussen de verliezen die de Fransen 
hadden weten toe te brengen en de prijs aan manschappen die zij zelf daarvoor 
zelf hadden betaald. Het verschil tussen de benaderingen is te illustreren aan de 
hand van het volgende gefingeerde gebeuren.

De artilleriebarrage schoof systematisch vooruit in de richting van de hoofdmacht 
van de  en had de posities bereikt waar een compagnie van  luchtmobiel zich had 
ingegraven. De luchtaanval van de  op de vorige dag had de batterijen blijkbaar 
gedecimeerd, want het vuur was niet erg dicht. Toch was het nog indrukwekkend 
genoeg. De  mm-granaten maakten een oorverdovend lawaai. De grond schudde. 
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Fonteinen van aarde, stenen en brokstukken spoten omhoog. In een van de voorste 
mitrailleuropstellingen sloeg een granaatscherf het halve gezicht van de lm-schutter 
weg, terwijl dezelfde granaat zijn helper een arm afrukte. Uit de gapende wond gutste 
het bloed. De korporaal, commandant lm-ploeg, leek ongedeerd maar bleek door 
de luchtdruk te zijn gedood. Even verderop probeerde een grenadier tevergeefs een 
massa kronkelende darmen weer terug te duwen in zijn lichaam. De wanden van 
zijn tweemansput hadden het begeven, nadat dichtbij een granaat was ingeslagen.
Van zijn maat was niets meer te vinden…

Nee, het gaat hier niet zonder meer om een impressie waarin de rauwe aard 
van het krijgsgebeuren op plastische wijze wordt weergegeven. Het gaat erom 
de gereserveerde militaire benadering van het oorlogsgeweld te demonstreren 
door twee beschrijvingen van éénzelfde gebeuren tegenover elkaar te stellen. De 
orgie van geweld van het artillerievuur wordt in het militaire jargon aangeduid 
als ‘inkomend vuur’.² Gradaties in zwaarte en hevigheid worden eventueel met 
een globale toevoeging aangegeven. Wanneer het aantal slachtoffers niet al te 
veel uitstijgt boven de vijf hier beschreven, zal de commandant melding maken 
van ‘enige lichte verliezen’. Na afloop van de actie zal hij de gewonden van zijn 
eenheid wel bezoeken in het hospitaal. Voorlopig moeten zij het echter stellen 
met een hospik.

De gegeven voorbeelden van geweld overziende lijken de enige conclusies: 
geweld is afschuwelijk, oorlogvoering walgelijk; geweld moest definitief uit-
gebannen en oorlog moest verboden worden. Niettemin plegen velen er zich 
sensationeel aan te vergapen en leven sommigen er hun sadisme in uit. Toch is 
oorlog niet alleen grootschalig geweld, gepaard met leed en verwoesting, Oorlog 
kan ook spanning en avontuur betekenen. Oorlog kweekt kameraadschap, leidt 
tot saamhorigheid en geeft blijken van opoffering en moed te zien.³ Oorlog 
heeft ook een mentale en intellectuele uitdaging voor mensen betekend en is 
vaak een motor gebleken voor de ontwikkeling van wetenschap en technologie. 
Mars heeft een janushoofd met twee gezichten.⁴ Het ene weerspiegelt een bruut 
en niets ontziend geweld, dat weerzin wekt. Het andere straalt een moed en 
ondernemingslust uit, die bewondering oproepen. De combinatie van beide 
heeft mensen in alle tijden gefascineerd. Dichters en schilders hebben in het 
verleden de oorlog zelfs verheerlijkt. Na de slag bij Solferino in  begon deze 
mentaliteit echter te veranderen. Sindsdien is het aanzien van de oorlog en van 
hen die oorlog bedrijven gedaald. Hoe kan iemand hiervan nu zijn métier maken 
en beroepsmilitair willen worden? Waarom kiest iemand krijgsgeschiedenis als 
onderwerp van studie? Om deze vragen te beantwoorden is het niet alleen goed 
op de fascinatie van het krijgsgebeuren te letten, maar ook om de uitspraken, 
waarin geweld en oorlog werden veroordeeld, nog eens nader te bezien. De eerste 
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twee van deze uitspraken zijn van emotionele aard, de laatste twee van morele 
aard. Maar wat schiet men met zulke beweringen op? Geweld zal niet verdwij-
nen omdat de toeschouwers het betreuren. Oorlog valt niet uit te sluiten door 
de morele veroordeling ervan. Men kan geweld zien te vervangen door andere 
middelen ter oplossing van een conflict. Men kan een oorlog zien te voorkomen 
door de oorzaken ervan weg te nemen. Het geweld zelf wegnemen kan men echter 
niet, het is een onderdeel van het leven. De beste garantie tegen een oorlog is tot 
nog toe altijd de gedachte gebleken dat het niet loont een oorlog te beginnen, 
wanneer de tegenstander te sterk wordt geacht of het risico van de strijd de baten 
niet loont. “Ergo qui desiderat pacem, praeparet bellum”, “Wie derhalve de vrede 
verlangt, diene voorbereidingen te treffen voor de oorlog”, schreef Vegetius reeds 
in de  eeuw n.Chr.⁵ Geweld valt in het uiterste geval alleen nog te beteugelen 
met geweld. Dat vraagt om beheerst geweld om het doel niet voorbij te schieten. 
Het vergt georganiseerd geweld om de grootst mogelijke efficiëntie te bereiken. 
Beheersing en organisatie van geweld zijn te bereiken door een rationele analyse 
van het geweld als fenomeen. Een rationele analyse van een fenomeen bestaat 
om te beginnen uit een reductie van het verschijnsel door in eerste instantie 
af te zien van bepaalde aspecten ervan. Deze kunnen eventueel later weer 
successievelijk in beeld worden gebracht. Van de concrete werkelijkheid wordt 
geabstraheerd, om juist beter vat op die werkelijkheid te krijgen. Dat is wat van 
de militair, zeker in de hogere rangen, wordt verwacht. Daartoe moet hij om te 
beginnen afstand nemen van de emoties die het gebeuren bij hem oproept. Het 
voorbeeld van het abstracte en afstandelijke taalgebruik bij de weergave van de 
artilleriebeschieting getuigde hiervan. De beheersing en organisatie van geweld 
ter beteugeling van geweld, vragen om inzicht in de uitoefening van geweld en 
in het voeren van oorlog. In de bevordering van dit inzicht ligt een taak voor de 
militaire geschiedenis.

Evenals voor andere takken der geschiedkunde, zoals de sociale geschiedenis, 
is ook voor de geschiedbeoefening van het krijgsbedrijf emotionele distantie een 
vereiste. Een sociaal historicus, die zich bij zijn studie laat leiden door zijn emoties 
en door morele verontwaardiging over de ongelijkheid tussen klassen, dreigt een 
vertekend beeld van het verleden te zullen leveren. Hij draagt daarmee niet bij 
tot de oplossing van de problemen van het heden en maakt het geschiedbeeld tot 
een speelbal voor politici. Een militair-historicus dient niet alleen bedacht te zijn 
op de gruwzame aard van het geweld, maar ook op zijn mogelijke voorkeur voor 
eigen land of voor partijen, die hem sympathiek zijn. Dergelijke voorkeuren zijn 
eveneens emotioneel geladen. Het gaat bij geschiedbeoefening uiteindelijk om 
begrip van het verleden. Het gaat om inzicht in het historisch proces, wellicht in 
de hoop dat er enige lering uit valt te trekken voor de toekomst. Toch is het voor 
een historicus nog relatief gemakkelijk om afstand te nemen van zijn emoties. 
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Vanuit de veiligheid van zijn studeerkamer of instituut en aan de hand van zijn 
bronnen en literatuur observeert of reconstrueert hij het verleden, zonder eigen 
verantwoordelijkheid voor het gebeurde. De positie van de militair in de praktijk 
is een andere. Deze staat in het spanningsveld tussen de verantwoordelijkheid
voor zijn opdracht en de zorg voor zijn ondergeschikten. Daarbij kan hij tevens 
komen te verkeren in een situatie van eigen levensgevaar. 

Hoe weerzinwekkend het geweld ook moge zijn, het is een utopie te denken 
dat het geheel is uit te bannen uit het menselijk leven. Wel kan er naar worden 
gestreefd het gebruik ervan zoveel mogelijk te voorkomen of tegen te gaan en, 
indien onvermijdelijk, het gebruik ervan aan banden te leggen. Diverse con-
ferenties en aangenomen conventies getuigen hiervan. Ondanks deze lijkt het 
geweld in de praktijk het beste te beteugelen door het vermogen tot uitoefening 
van groter geweld om daarmee een potentiële agressor af te schrikken. Met de 
voortgang van de technologie gaat zo’n streven naar vrede echter met steeds 
vernietigender wapens gepaard. Om te begrijpen dat het geweld inherent is aan 
het bestaan en daarbij het voortbestaan bedreigt, wordt aandacht gegeven aan 
de ontwikkeling van het geweld.

.. De ontwikkeling van het geweld

Geweld is ouder dan het mensdom, ja ouder dan het leven zelve. Wind en regen 
slijpen bergtoppen af, een aardbeving scheurt de grond open, een springvloed 
spoelt stukken land weg. In het laatste geval is sprake van stormgeweld. Niet altijd 
destructie, ook dwang kan, zoals al eerder gezegd, het gevolg van geweld zijn. 
In de levende natuur doet een storm, die de bomen ontwortelt, het riet buigen 
in de richting waarheen de wind waait. Verwoesting of dwang als gevolgen van 
geweld zijn niet altijd eindresultaten op zichzelf. Zij kunnen een tussenstap zijn 
in een proces van verandering of zelfs een noodzakelijke voorwaarde betekenen 
voor het bestaan. In de dierenwereld is geweld een middel tot verwerving van 
voedsel. De prooi wordt daarbij doorgaans gezocht bij de leden van een andere 
soort. Ook binnen de eigen soort echter wordt geweld gebruikt. Het schept een 
sociale ordening in de vorm van een ‘pikhiërarchie’. Het selecteert de individuen 
ten gunste van het bestaan van de soort. Bij schaarste aan voedsel overleven 
alleen de sterkeren en bij voortplanting krijgen de sterkste mannetjes de meeste 
kansen op paring. Aan de ‘boventakse aap’ zijn de andere apen onderworpen. 
Hij heeft de eerste keuze uit het voedsel en de wijfjes, totdat hij door een jongere 
en daarbij sterkere aap weer wordt verdrongen. De vergelijking met een Zuid-
Amerikaanse dictator of met een Afrikaans potentaat dringt zich hierbij op. In 
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ieder geval voltrekt geweld zich dus altijd ten gewin van de een en ten koste van 
de ander, al kan er soms ook een biologisch evenwicht mee worden hersteld ten 
gunste van het geheel.

Bij geweld in de dode natuur is van actoren geen sprake. De zee wordt op-
gezweept door de wind. Deze is niet meer dan een luchtstroom, die zelf weer 
gevolg is van het verschil tussen een barometrisch maximum en een barometrisch 
minimum. Als actoren van geweld zijn wel de meer ontwikkelde, de ‘hogere’ of 
althans de meer gecompliceerde diersoorten te beschouwen. Geweld speelt zich 
af tussen partijen. De actoren handelen daarbij instinctief of spontaan op grond 
van emoties als woede, dan wel bewust beredeneerd op grond van belangen. In 
het laatste geval is het geweld instrumenteel. Het dient offensief als middel tot 
verwerving of defensief als middel tot behoud en tot afweer van de emotionele of 
instrumentele agressie van de ander. Afgezien van de nadelen voor de slachtof-
fers van geweld bij verwerving van voedsel, partnerkeuze, het vinden van een 
schuilplek of een betere positie binnen in het sociale systeem, gaat bij de hogere 
diersoorten de ondervonden dwang of destructie gepaard met leed. Het ligt voor 
de hand dat mogelijke slachtoffers, niet tot afdoende afweer in staat, proberen 
te ontkomen aan een belager. Hiertoe kunnen zij aan diens waarneming zien 
te ontsnappen door zich te verschuilen. Eenmaal toch waargenomen, kunnen 
zij door snelheid of wendbaarheid aan de aanvaller zien te ontkomen. Een haas 
combineert beide vormen van vlucht. Wanneer zijn snelheid tegen de honden 
niet langer baat, gaat hij haken slaan. Een minder wendbare hond rent dan 
letterlijk zijn doel voorbij. Een dier kan een positie zoeken vrij van gevaar, zoals 
een kat vlucht voor een hond in een boom. Een toevlucht kan worden gezocht 
in een beschermde omgeving, zoals een slak zich terugtrekt in zijn huis of een 
verdedigende opstelling gekozen, zoals een egel die zich oprolt. De vluchtbewe-
ging kan zo nodig gecombineerd met plotseling verweer wanneer een buffel, bij 
de vlucht in het nauw gedreven door de tijger, zich plotseling omwendt om zijn 
belager een por met de horens toe te dienen. 

Het kost geen moeite in al deze voorbeelden de mens te herkennen. De slak 
kruipt in zijn huis, zoals de bevolking in de schuilkelders gaat bij een luchtaanval. 
De kat is de roofridder die zich terugtrekt in de ongenaakbaarheid van zijn 
burcht. De egel is het infanteriecarré dat cavalerie op afstand houdt. De buffel 
voerde een manoeuvre uit, met name zo geliefd bij de lichte cavalerie uit het 
Oosten. Hetzelfde is soms ook te zien bij een gevecht tussen jachtvliegtuigen en 
een vergelijkbare manoeuvre deed zich voor in de slag bij Jutland in  nadat 
de slagkruisereskaders elkaar hadden ontmoet. Zo hebben mensen op eenzelfde 
wijze en om gelijke redenen zich bediend van geweld of gepoogd er zich aan te 
onttrekken. Ook zij gingen bijvoorbeeld op jacht. Gaandeweg hebben zij deze 
wijze van voedselgaring echter vervangen door hun prooidieren te fokken om 
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deze, in een positie niet tot verweer of vlucht in staat, te slachten voor hun 
consumptie.

Anders dan de dieren hebben mensen dan ook, vooral in de meer ontwikkelde 
landen, niet langer getracht zich aan te passen aan de natuur, maar de natuur 
aangepast aan henzelf. Hun grote verschil met de andere levende wezens op 
aarde is dat zij, om met Kapp te spreken, hun evolutie zelf hebben uitgebreid 
buiten hun lichaam.⁶ De technologie, die zij daarbij ontwikkelden, vergrootte hun 
technische mogelijkheden daarbij zozeer, dat zij hun omgeving konden herin-
richten naar hun wens. Hieraan ging wel eerst de nodige uitoefening van geweld 
vooraf. Waar het hun strijdgereedschap betrof voorzagen zij zich niet alleen van 
destructiemiddelen als ‘tela’, enkelvoud ‘telum’, zoals wapens als zwaard of speer 
door de Romeinen werden genoemd, maar ook van ‘arma’, uitrustingstukken ter 
bescherming van het lichaam, zoals scheenplaat en schild. Dit laatste Latijnse 
woord is in sommige West-Europese talen in de originele zin van beschermings-
middelen terug te vinden, zoals in het Engelse ‘armour’, maar ook in de zin van 
‘tela’ als in het Engelse ‘arms’. Het valt op dat diezelfde talen met het woord ‘arma’, 
in een oneigenlijk gebruik voor ‘tela’, ook een leger aanduiden als in het Engelse 
‘army’. Dat bij dit alles de technologie het mensdom vernietigingswapens heeft 
verschaft, waarmee het zichzelf en zijn omgeving met de ondergang bedreigt, 
behoeft geen betoog. Zelfbeheersing en stabiele verhoudingen zijn noodzakelijk 
om dit te voorkomen, maar deze zijn onvoldoende gegarandeerd. De verdeling 
van de wereld in machtsblokken en de Mutual Assured Destruction () dan 
wel de vermindering van de garantie op deze wederkerigheid door bescherming 
van één der partijen door  zijn weliswaar sinds  voorlopig niet meer 
actueel maar het gevaar van de kernwapens is, door de langzame maar moeilijk 
te stuiten verspreiding ervan, nog niet voorbij. Daarbij komt dat de technologie 
deze in steeds handzamer vormen weet te verschaffen. De mogelijkheid tot 
hun gebruik door terroristen komt daarmee naderbij. Ook de interstatelijke en 
intrastatelijke instabiliteit van met name de armere en de dictatoriaal geregeerde 
landen zijn factoren, die gevoegd bij de problemen van ‘non-proliferatie’ het 
risico van kernwapens voor en door de mensheid vergroten. Een kernwapen is 
niet ‘just another weapon’ met alleen een ‘bigger bang’. De bacteriologische en 
chemische wapens vormen, zij het in mindere mate, eveneens een probleem 
voor het voortbestaan van de mensheid.

Bij dergelijke speculaties dient men echter niet te vergeten dat een kernwapen 
nauwelijks een wapen is te noemen, omdat het wel vernietiging, maar door de 
kans op een kettingreactie, geen selectieve vernietiging mee lijkt te brengen. 
Zeker door ‘te gaan kleven aan de tegenstander’ lijkt het alleen voor dreiging, 
chantage of collectieve zelfmoord geschikt. Dit laatste is denkbaar bij religieus 
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fanatisme, maar ook dan moet niet worden vergeten dat de hele geschiedenis van 
de wapentechnologie is te beschouwen als een wedloop tussen tela en arma. Toen 
de pijl van de kruisboog de maliënkolder doorboorde, voorzag de ridder zich 
van een harnas. Toen geen pantser meer baatte tegen het vuur der musketten, 
zocht de cavalerie het niet langer in arma maar in verrassing en snelheid. Zij 
herwon later weer haar schokvermogen in een nieuwe gepantserde vorm, die 
van de tank. Behalve arma zijn overigens ook andere vormen van bescherming 
mogelijk. Snelheid en verrassing zijn al genoemd, spreiding is zo mogelijk van nog 
meer belang. De vuurkracht van de handvuurwapens is sinds de miniékogel, het 
achterlaadgeweer en het machinegeweer in grote mate toegenomen. Dupuy heeft 
er echter op gewezen hoe de verliezen toegebracht door handvuurwapens op het 
slagveld daarentegen zijn gedaald.⁷ Het achterlaadgeweer bood meer gelegenheid 
tot dekking dan de voorlader, die staande diende te worden geladen. De grotere 
vuurkracht der geweren maakte grotere spreiding dan bij musketten niet alleen 
nodig, maar ook mogelijk. In het recente verleden is de destructieve kracht van 
de kernwapens enorm toegenomen, wellicht zal de technologie van de toekomst 
er ook betere beschermingsmiddelen tegen verschaffen of is juist die ontbrekende 
bescherming de reden geweest dat zij verder niet zijn gebruikt.

Zo is het na  tot dusverre mogelijk gebleken de gewapende conflicten be-
neden de nucleaire drempel te houden en bacteriologische wapens en chemische 
wapens zijn slechts beperkt gebruikt. De proliferatie van kernwapens is echter 
moeilijk te voorkomen en de dreiging van het gebruik van middelen uit het -
arsenaal door terroristische groeperingen is een zaak waarmee terdege rekening 
moet worden gehouden. Conventionele oorlogvoering, zoals bijvoorbeeld nog 
in  tegen in Irak, is overigens nog immer actueel. Wanneer nucleaire oorlog 
echter, zonder te hoeven ontaarden in een collectieve zelfmoord, gekanaliseerd 
zou kunnen worden binnen de kaders van het beheerste, georganiseerde ge-
weld, zal nucleaire oorlogvoering wellicht dezelfde patronen gaan vertonen als 
conventionele. Aangezien het historische onderzoek van deze studie zich echter 
beperkt het conventionele gedeelte van de oorlogvoering wordt op dergelijke 
speculaties hier niet verder ingegaan. Hoewel de militair niet alleen, zoals bij 
Clausewitz, in staat moet zijn tot het voeren van het gevecht maar de opdracht 
kan krijgen als vredesstichter op te treden in gebieden ‘out of area’, is toch het 
vermogen tot het voeren van het gevecht of tot het leveren van een bijdrage tot 
ondersteuning daarvan een eerste vereiste, waaraan hij dient te voldoen. Zeker 
stond het gevecht ook bij Clausewitz centraal en volgens zijn critici als Liddell 
Hart zelfs veel te centraal. Hoewel zijn analyses op dit punt zeker scherp zijn 
en zijn uitspraken pretenderen de oorlog als zodanig te betreffen, blijft zijn 
onderzoek daarbij beperkt tot de oorlogvoering te land. Daarmee is het niet 
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breed genoeg voor het terrein waarop deze studie zich richt. Na de analyse van 
het geweld als grondbestanddeel van het gevecht, moet dus worden ingegaan 
op het gevecht in zijn totaliteit.

.     

.. Beweegredenen

Een gevecht is een ontmoeting tussen twee partijen, ondernomen door één 
of door beide van hen, waarbij elk tracht de ander zijn wil op te leggen door 
uitoefening van geweld. In een oorlog representeren deze een gouvernementele
autoriteit of semi-autoriteit en handelen dus niet op eigen gezag. Een gevecht is 
een vorm van handelen waarbij de actoren gebruik maken van dodelijke wapens 
en daardoor verkeren in een situatie van levensgevaar. Om in te zien hoe mensen 
hiertoe kunnen komen is het nodig eerst stil te staan bij de motieven tot menselijk 
handelen als zodanig. Dit handelen is gericht op de bevrediging van behoeften. 
Deze bevrediging bestaat uit het bereiken van wat noodzakelijk, aangenaam of 
waardevol wordt geacht en het vermijden van wat als onnodig, onaangenaam of 
onwenselijk wordt beschouwd. In beide gevallen wordt de bevrediging gezocht 
langs directe weg, door middel van de handeling zelf, of langs indirecte weg, door 
het handelen te richten op de verwerving van materiële of immateriële goederen 
waarvan het bezit of gebruik dienstig lijkt voor het doel. Zo kan de beoefening
van sport direct bevrediging geven door de vreugde van het bewegen, de inspan-
ning of prestatie dan wel indirect door de eer van de overwinning of het geldelijk 
voordeel, dat deze in het vooruitzicht stelt. Arbeid verschaft bestaansmiddelen 
en eventueel genotmiddelen of mogelijkheden tot deelname aan recreatieve en 
culturele activiteiten om het bestaan te veraangenamen.

Het gevecht bleek een handeling erop gericht ofwel een ander gewelddadig de 
eigen wil of die van een lastgever op te leggen, ofwel zich niet de wil van die ander 
of van diens lastgever te laten opleggen. Hierbij was sprake van een ontmoeting
die men zelf, vrijwillig dan wel in opdracht, gezocht heeft en niet heeft willen, 
mogen of kunnen vermijden. Al lijkt het op het eerste gezicht wat vreemd, het 
voeren van een gevecht is dus eveneens gericht op een bevrediging van behoef-
ten. In dit geval kan het echter gepaard gaan met een intern conflict tussen 
enerzijds het doel dat wordt nagestreefd en anderzijds de gruwelijke middelen 
waarmee het dient bereikt en de risico’s die men daarbij loopt. De behoeften 
kunnen verschillend van aard zijn en weer direct of indirect worden bevredigd. 
Een directe bevrediging is de spanning die het gevaar met zich meebrengt, de 
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opwinding van het avontuur of het afreageren van gevoelens van haat of wrok 
jegens de tegenpartij of de beleving van eigen superioriteit. Een indirect doel is 
zich meester te willen maken van lijf of goed van een ander of de uitbreiding van 
eigen macht, ideologie of van de gemeenschap waartoe men behoort. Omgekeerd 
kan men ook het eigen bezit willen veilig stellen, de machtsuitbreiding van de 
ander willen verijdelen of de eigen ideologie of het voortbestaan van de eigen 
gemeenschap verzekeren. Gestreden wordt uit angst of eerbied voor de leider, uit 
plichtsgevoel tegenover het vaderland of de gemeenschap waartoe men behoort, 
uit loyaliteit aan commandant of regering, om het respect van de kameraden te 
behouden of simpel om te overleven.

.. Vaardigheden

Het handelingsbereik van mensen is gebonden aan hun vaardigheden. Een aantal 
vaardigheden bezitten zij van nature, zoals lopen en springen. Zij kunnen hun 
natuurlijke vaardigheden ook verder ontwikkelen. Zo worden in de atletiek de 
prestaties van het lopen en springen verhoogd. Ook ten dienste van het krijgs-
bedrijf worden dergelijke natuurlijke vaardigheden gecultiveerd. Iedere gezonde 
mens kan kruipen. In de basisopleiding van de huidige soldaat wordt dit kruipen 
gecultiveerd door hem onder meer de ‘tijgersluipgang’ aan te leren. 

Behalve door hun natuurlijke vaardigheden te ontwikkelen hebben mensen 
hun handelingsbereik vergroot door het gebruik van werktuigen door henzelf 
of door anderen gemaakt. Bij een gevecht denkt men dan in de eerste plaats aan 
de wapens (tela) en aan de uitrustingsstukken om zich tegen wapengeweld te 
beschermen (arma). Behalve natuurlijke vaardigheden, door oefening ontwikkeld, 
heeft de strijder dus ook technische vaardigheden nodig om met deze werktuigen 
om te gaan. Zijn persoonlijk wapen, het wapensysteem dat hij bedient, zijn 
verbindingsmiddelen en andere apparatuur, zijn dus zijn gereedschap, zoals een 
timmerman gebruik maakt van hamer en zaag. Tijdens het gevecht moeten de 
strijders ook hun omgeving weten te benutten zoals het terrein in de strijd te 
land of een wolkenveld bij de strijd in de lucht. Zij moeten in weten te spelen 
op de omstandigheden en op de wisselende kansen, die de strijd hen biedt. Zij 
moeten met hun medestrijders zo zien samen te werken dat de uitwerking van 
de eigen wapens of wapensystemen wordt vergroot en de uitwerking van het 
wapengeweld van de tegenstander daarbij zo mogelijk wordt verminderd. Het 
uitbuiten van het terrein, het inspelen op de omstandigheden en het opereren 
in gezamenlijk verband, maken hun tactische vaardigheden uit. Een dergelijk sa-
menwerkingsverband is een tactisch verband. De organisatie van een strijdmacht 
is in principe op dergelijke tactische verbanden gebaseerd. Dit geldt evenzeer 
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voor een Romeins legioen als voor een hedendaagse infanteriedivisie. Behalve 
tactische overwegingen spelen bij de organisatie van een strijdmacht overigens 
ook andere, zoals operationele en logistieke factoren een rol.

Een geweerschutter, die zijn wapen kan laden, gericht afvuren, onderhouden
en een eenvoudige storing zelf kan verhelpen, beschikt over enige technische 
vaardigheden. Wanneer hij in het verband van zijn tirailleurgroep sprongsgewijze 
met vuur en beweging weet voorwaarts te gaan en daarbij gebruik maakt van 
het terrein, combineert hij zijn natuurlijke vaardigheden, die door training 
zijn uitgebreid, en de technische vaardigheden, die hem in de opleiding zijn 
bijgebracht, met tactische vaardigheden. In toenemende mate worden deze 
tactische vaardigheden niet alleen meer afhankelijk van de gevechtsdril die hij 
heeft ondergaan, maar ook van eigen vermogen en inzicht. Naarmate een strijder 
over meer natuurlijke, technische en tactische vaardigheden beschikt en vooral 
naarmate hij deze beter weet te combineren, is zijn gevechtsvaardigheid groter. 
Gevechtsvaardigheid is daarmee echter nog niet zonder meer gelijk te stellen aan 
gevechtswaarde. Deze wordt door meer factoren bepaald zoals leiderschap en 
moreel. De gevechtsvaardigheid van een strijder echter komt dus tot uitdrukking 
in de wijze waarop hij met zijn wapens, gebruik makend van zijn omgeving en 
de omstandigheden, in samenspel met zijn medestrijders en inspelend op het 
optreden van de tegenpartij, de tegenstander weet te bedwingen. 

.. Werktuigen

Het specifieke gereedschap van de militair zijn zijn wapens. Als tela vormen 
zij immers het gereedschap waarmee hij de nodige destructie moet verrichten. 
Men kan daarbij denken aan de eenvoudige handwapens bestemd voor het 
handgemeen, aan de handwerpwapens als werpspies of handgranaat, aan de 
handprojectielwapens als boog of geweer, aan de artillerie zowel de mechanische 
als de blijde als ook de latere ontploffingsartillerie als kanon of houwitser, aan de 
bommen en projectielen met eigen aandrijving als de Homing Bomb Systems 
() of raketten, aan de positionele wapens als Spaanse ruiter of landmijn 
en aan de nucleaire, bacteriologische en chemische wapens (-wapens). Hier 
wordt steeds gesproken van destructie om de populaire indruk te vermijden dat 
het bij een gewapend gevecht alleen zou gaan om het zaaien van dood of het 
toebrengen van verwondingen. Niet alleen het lichaam van de tegenstander, 
maar alles wat deze in staat stelt de strijd te voeren en vol te houden is doel van 
de vernietigingskracht van de wapens. Deze kunnen evenzeer gericht worden 
tegen de versterkingen, die de tegenstander dekking verschaffen, de apparatuur 
waarmee hij waarneemt, de bases van waaruit hij opereert, de wegen en bruggen 
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waarover hij zijn troepen verplaatst of zijn aanvoer verkrijgt, de verbindingen
waarlangs hij zijn orders ontvangt of verspreidt, de industrie die voor hem pro-
duceert en eventueel zelfs de politieke autoriteiten, die hij gehoorzaamt, en de 
bevolking, die hem steunt. Wapens kunnen soms ook dienen tot gereedschap voor 
andere functies dan voor het gevecht. De gladius, het korte stevige zwaard van 
de Romeinse legionair, werd ook wel gebruikt voor kapwerkzaamheden, terwijl 
de bajonet wel heeft gediend tot zeer verschillend gebruik. Genaamd naar de 
plaats Bayonne was hij in de eerste plaats ontworpen als verdedigingswapen tegen 
cavalerie en daarnaast voor de aanval op infanterie, in beide gevallen ter vervan-
ging van de piek. De bajonet heeft echter meer gediend als een geïmproviseerd 
stuk gereedschap dan als een dodelijk wapen. Een voorbeeld van een dergelijk
multifunctioneel gebruik boden de Franse infanteristen ter gelegenheid van de 
slag bij de Piramiden in . Nadat zij in regimentscarré geschaard de aanvallen 
van de Mamelukken hadden afgeslagen met musketvuur en met de dreiging van 
hun bajonetten, bogen zij deze wapens krom tot vishaken om de lijken van hun 
tegenstanders uit de Nijl te vissen teneinde zich van de rijke kleding en sieraden 
van de verslagen krijgers meester te maken. Dit zegt niet alleen iets over de 
multifunctionaliteit van het wapen maar ook iets over de geringe hardheid van 
het staal dat toen in gebruik was.⁸ Omgekeerd worden ook werktuigen gebruikt 
als wapens of daarvoor aangepast. In de Eerste Wereldoorlog werd de schop 
waarmee de loopgraaf was aangelegd tevens gebruikt als handgemeenwapen. 
Varianten van bijl en mes werden strijdbijl en dolk. Verschillende paalwapens 
zijn ontwikkeld uit landbouwgereedschap als de riek voor het opsteken van hooi 
of mest en het paalmes voor het snoeien van bomen. De overgang van jachtwa-
pen naar oorlogswapen lag nog meer voor de hand. De Kentuckyrifle in de 
Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog of het donderslot uit  van Forsythe, 
dat de voorloper van het percussie-slaghoedje werd,⁹ zijn voorbeelden hiervan. 
Behalve tela hebben van oudsher ook arma als het schild een onlosmakelijk 
deel van de uitrusting van de krijger gevormd.¹⁰ Niet alleen de hantering van 
een telum als zwaard of speer maar ook die van arma als schild of gasmasker 
vergen enige technische vaardigheid van de strijder. Tot het gereedschap van de 
militair behoren voorts allerlei werktuigen of apparatuur voor waarneming of 
onttrekking daaraan, voor verplaatsing op land, op zee of in de lucht met alle 
bijbehorende ondersteunende en onderhoudsapparatuur. In de ontwikkeling 
van de wapens zijn een aantal trends waarneembaar die van grote invloed zijn 
op de gevechtsvoering. 

Een eerste trend is de verschuiving van de krijger die is bewapend, naar 
het wapen dat wordt bemand. Een voorbeeld van het laatste levert reeds het 
geschut.

Een tweede trend is de ontwikkeling van wapen tot wapensysteem. De grens 
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tussen beide is niet scherp te trekken, maar hangt samen met de toegenomen 
complexiteit van de bewapening zoals bij de richtmiddelen voor projectielwapens 
te zien is. Een geweer met korrel en keepvizier is een eenvoudig wapen, waarvan 
de enkele man kan worden voorzien. Een stuk luchtafweergeschut met doelop-
sporingsradar, volgradar en met vuurleidingsapparatuur is een wapensysteem dat 
dient bemand. Dit wil niet zonder meer zeggen dat wapensystemen altijd dienen 
bemand en dat de enkele man wordt bewapend. Er zijn complexe en geavanceerde 
wapensystemen tegen tanks en vliegtuigen, die door één of twee man kunnen 
worden gedragen en bediend. Een kanon op een hedendaags fregat kan apart 
van zijn munitiemagazijn en richtmiddelen zijn opgesteld, automatisch worden 
gericht en geladen, en door een enkele man op afstand worden afgevuurd. 

Een derde trend, die eigenlijk een bijzonder geval vormt van de tweede ont-
wikkeling hierboven genoemd, is die van de opstelling van wapens en strijders 
op de grond naar de opstelling op een platform. De oudste voorbeelden van de 
opstelling op een platform uit de strijd te land zijn verdedigingstoren en strijd-
wagen. Bij de oorlog ter zee en in het luchtruim is de opstelling der wapens op 
een platform zelfs de enige mogelijkheid. Mensen kunnen zich immers alleen 
met behulp van een platform in de vorm van een schip of een luchtvaartuig in 
deze sferen handhaven. Een wapensysteem kan dus bestaan uit een wapen in 
combinatie met geavanceerde richtmiddellen en vuurleidingsapparatuur maar 
ook uit een platform met wapenopstelling, zoals het linieschip uit de  en 
 eeuw. Het behoeft weinig betoog dat de omgang met een wapensysteem door 
de grotere complexiteit daarvan hogere technische eisen stelt aan het personeel 
dan de omgang met handwapens. Van oudsher was de artillerie dan ook een 
meer technisch georiënteerd legeronderdeel dan de infanterie of de cavalerie. 
Op gelijke wijze is het duidelijk dat marine en luchtmacht in principe meer 
technisch georiënteerd zijn dan een leger.

Naast de ontwikkeling van wapens naar kostbare wapensystemen is overigens 
als vierde trend een ontwikkeling te zien naar goedkope, lichtere en gemakkelijk 
te bedienen handvuurwapens met grote dodelijkheid. Het massaal geproduceerde 
aanvalsgeweer, zo licht van gewicht en zo eenvoudig van bediening dat het zelfs 
door ongeoefende kinderen kan worden gehanteerd, is met zijn hoge vuursnel-
heid in de tweede helft van de  eeuw als moordwapen bij uitstek gebruikt in 
de oorlogen en woelingen die de minder ontwikkelde landen hebben geteisterd. 
Vele van de  miljoen slachtoffers die daarbij zijn gevallen heeft dit wapen voor 
zich opgeëist.¹¹

De tegenstelling tussen enerzijds dure en gecompliceerde wapenuitrustingen, 
die hoge eisen stellen aan hun gebruikers en slechts zijn weggelegd voor een 
elite van welgestelden, en anderzijds goedkope en makkelijk te hanteren wapens 
geschikt voor massaal gebruik door de minder gefortuneerden, is niet uniek 
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voor de  eeuw. De strijdwagen uit het bronzen tijdperk moest wijken voor de 
falanx van speerdragers uit het ijzeren tijdperk. De ridder uit de  eeuw dolf 
het onderspit tegen piekenier en haakbusschutter. De technologie heeft op deze 
wijze een soort van externe democratisering van het krijgsbedrijf veroorzaakt. 
Een belangrijke factor daarbij was vaak dat tela veelal goedkoper plegen te zijn 
dan arma.

.. Doel

Gevechten kunnen op verschillende wijze worden onderscheiden in soorten. 
Zo zijn zij te verdelen naar de omgeving waarin ze zich afspelen als zeegevecht, 
luchtgevecht of gevecht te land. In het laatste geval zijn zij weer te verdelen in 
gevechten in oorden, in bossen en wat dies meer zij. Ook kan men gevechten 
onderscheiden naar hun bewegingspatroon in ‘pitched battles’, waarbij de acties 
zich afspelen in een min of meer afgebakend gebied, en ‘lopende gevechten’, 
waarbij manoeuvres over verschillende gebieden steeds met uitwisseling van 
geweld gepaard gaan. Hier gaat het echter om het doel waarmee een gevecht 
wordt gevoerd. Dit doel wordt bepaald door de bedoeling van de operatie of van 
de campagne waarmee het gevecht wordt gevoerd of door toevallige omstan-
digheden waaronder het gevecht plaats heeft. In het laatste geval gaat het om 
het uitbuiten van een gunstige gelegenheid of om het beste zien te maken van 
een ongunstige. In het eerste geval moet worden onderscheiden worden of de 
operatie erop is gericht om op de kortst mogelijke termijn de gewenste beslissing 
af te dwingen, op langere termijn deze zien te bereiken of juist elke beslissing 
te ontgaan. Wil men de tegenstander neutraliseren, vernietigen misschien, of 
hem een vitaal geacht object als een gebied, stad of konvooi ontnemen? Wil men 
daarentegen de vijand slechts dwingen tot een terugtocht, tot het opgeven van 
een voordelige positie, of zien af te leiden, te binden of af te matten? Of wil men 
zichzelf slechts zien te onttrekken aan zijn verdere attenties om de eigen strijd-
macht in stand te houden en eigen slagkracht te bewaren voor andere doeleinden? 
Bij dit eerste doel, het afdwingen van een beslissing, wordt de ‘decisive battle’ 
nagestreefd, door Mahan in zijn beide Influences of Seapower aanbevolen en door 
de Royal Navy onder andere in haar strijd tegen de Franse marine van het einde 
van de  tot het begin van de  eeuw gezocht. De Fransen streefden hierbij 
echter juist het vermijden van een beslissing na en paste consequent ontwijkings-
tactieken toe.¹² Zo is de keuze van de tactiek een afgeleide van het strategisch 
principe dat wordt gehuldigd. Daarbij kan van een ‘Niederwerfungstrategie’ dan 
wel van een ‘Ermattungstrategie’ worden uitgegaan. In het geval van de Britse 
marine was dit een Niederwerfungstrategie. In het geval van de Franse marine 

Proefschrift Guy def.indd   109 1-5-2006   20:37:44



  

was noch het ene noch het andere het geval. Op geen van beide manieren werd 
een beslissing gezocht. De operaties waren niet op een maritieme overwinning 
maar op verder gelegen doelen gericht, zoals de dekking van een landingsope-
ratie, de bescherming van een konvooi of het weglokken van de tegenstander
naar een gebied van secundair strategisch belang. Dergelijke doeleinden werden 
door Mahan als ‘ulterior objects’ aangeduid. Afmatting van de tegenstander met 
vermijding van een confrontatie, die substantiële verliezen voor de eigen partij 
kan meebrengen, is te vinden bij raids van commando’s of mariniers en bij het 
voeren van een guerrilla. Een duidelijk voorbeeld van binding met de bedoeling 
van uitschakeling en bereikt via manoeuvre vormt het ‘bataillon-carrésysteem’ 
van Napoleon. Hierbij rukte een leger op in een ruitformatie van vier korpsen, 
zodat op elk gewenst moment van marsrichting kon worden veranderd. Terwijl 
het voorste korps de vijand bezig hield konden de andere in een ‘manoeuvre-sur-
les-derrières’ de tegenstander omvatten en vernietigen. De strijd ter zee levert tal 
van voorbeelden van gevechten geleverd ter bescherming van een konvooi. De 
slag om de Atlantische Oceaan is hiervan een voorbeeld uit het nabije verleden, 
terwijl Cornelis Tromp in de Eerste Engelse Zeeorlog van – al klaagde 
over de onmogelijkheid van de dubbele opgave om tegelijk de vijandelijke vloot 
te verslaan en een eigen konvooi te beschermen.¹³

.     

.. Het ‘axiale model’. Waarneming, beweging, destructie, incassering en hun
‘assen’ als de structurerende elementen van het gevecht

Onder de beeldspraak van de anatomie van het gevecht is tot dusverre een 
inventarisatie en analyse gegeven van die elementen die tezamen het gewapend 
gevecht mogelijk maken. Na het geweld als het grondbestanddeel hiervan werden 
de noodzakelijke voorwaarden voor een gevecht behandeld als de motieven, die 
de strijders er op na houden, de vaardigheden, waarover zij dienen te beschik-
ken, de bewapening waarvan zij worden voorzien en het doel dat zij nastreven. 
Aangezien een lichaam als levend organisme zich niet in een statisch, maar in een 
dynamisch evenwicht bevindt werd tevens aandacht gegeven aan de ontwikkeling 
en groei van afzonderlijke organen van dit lichaam. Wat nog niet aan de orde 
is geweest is de wijze waarop dit lichaam functioneert, hoe botten, spieren en 
organen tezamen één huishouding vormen en als één geheel existeren. Los van 
de metafoor van de anatomie komt nu de vraag aan de orde hoe een gevecht, 
structureel beschouwd, eruit ziet. Tenzij anders aangegeven wordt hierbij in het 
vervolg kortweg gesproken van gevecht waarmee het gewapend gevecht wordt 
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bedoeld binnen het kader van een oorlog of een daarmee te vergelijken situatie. 
Om bij alle verschillen, die werden opgemerkt tussen verschillende soorten van 
gevechten, de structuur van het gevecht als zodanig te onderzoeken wordt de 
aandacht hier eerst bepaald tot één soort gevecht, het beslissend gevecht binnen 
een afgebakend gebied, zoals in bekende ‘pitched battles’ uit de geschiedenis 
als Marathon, Cannae, Waterloo of Trafalgar. Wat voor deze slagen geldt gaat 
overigens, mutatis mutandis, ook op voor de andere soorten van gevechten. 

Zoals opgemerkt is een gevecht een ontmoeting waarbij twee partijen elkaar 
hun wil trachten op te leggen door gebruik van geweld. Om de ontmoeting 
te bewerkstelligen moeten beide partijen, of althans één van beide, de ander 
kunnen waarnemen en bereiken met zijn wapens. Tenzij beide opereren vanuit 
gefixeerde posities van waaruit zij elkaar bestoken is voor de overbrugging van 
de afstand, die de partijen eventueel nog gescheiden houdt, verplaatsing, dus 
beweging vereist. Wat de bedoelingen der opposanten betreft kan het zijn dat de 
ene partij eigenlijk alleen ongemoeid wil worden gelaten en zich slechts verzet 
tegen de wil van de andere. Toch kan een defensieve houding die er alleen uit 
bestaat de bedoelingen van de tegenstander te weerstreven ook opgevat worden 
als een poging tot het opleggen van de eigen wil aan de ander. 

Geweldpleging is, zoals ook al opgemerkt, het uitoefenen van dwang of 
toebrengen van destructie. Verijdeling van een poging tot destructie door 
uitoefening van dwang is mogelijk bij een ongewapend tweegevecht waarin de 
ene een zodanig overwicht heeft dat hij de vuisten en voeten van de ander kan 
fixeren zonder hem te verwonden. Bij het gewapend gevecht is dit, behalve bij het 
degenschermen waarbij men de tegenstander in principe ook kan ontwapenen, 
praktisch uitgesloten. Het gewapend gevecht komt dus neer op een wederzijdse 
poging tot destructie. De term tela is hierbij steeds gebruikt als verzamelnaam van 
de instrumenten voor de voorgenomen vernietiging. Om de uitwerking van het 
geweld van de tegenstander tegen te gaan werden arma gebruikt. Bij de Romeinen 
verstond men hieronder slechts bekledingstukken of hulpstukken ter directe 
bescherming van het lichaam van de strijders of van hun rijdieren, maar geen 
versterkingen ten dienste van opstellingen te land of ten dienste van schepen. Hier 
wordt bij arma gedacht aan de verzameling van alle hulpmiddelen verschaft door 
de technologie om het incasseringsvermogen tegen wapengeweld te verhogen. 
De natuurlijke dekking die het terrein kan bieden valt daar dus niet onder, maar 
wel een ‘vluchtige veldversterking’ zodra een natuurlijke dekkingsmogelijkheid
met behulp van werktuigen kunstmatig is uitgebreid. Behalve het vermogen 
van de arma om de slagen van de tela op te vangen is hun vernietigingskracht 
in principe ook te ontgaan door deze te ontwijken. Zowel voor het ontwijken 
als ook voor het innemen van de gunstigste positie om zelf de tegenstander te 
treffen is ook weer mobiliteit vereist. De mate waarin de ondergane destructie
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het incasseringsvermogen overtreft bepaalt de attritie. Een gevecht komt dus 
neer op een proces van wederzijdse attritie, waarin die partij de zege behaalt, 
die het langste bereid of in staat is de benodigde attritie op te brengen. Hierbij 
moet worden bedacht dat attritie niet slechts een fysieke maar ook een morele 
factor betekent. Behalve de wil als de ziel van het gevecht dankt de strijd dus 
zijn belichaming aan vier fysieke elementen, te weten¹⁴
a waarneming
b beweging
c destructie
d incassering. 

(ad b) Hoewel in het handelingsverloop de waarneming voorop dient te gaan, 
wordt eerst ingegaan op de beweging omdat vanuit dit begrip de andere beter zijn 
te verstaan. In algemene zin is beweging altijd beweging van iets. In bijzondere 
zin, zoals hierboven, is dat de beweging van een strijdmacht of onderdeel daarvan, 
die zich verplaatst met een bepaalde snelheid in een bepaalde richting binnen 
een bepaalde omgeving of die daartoe in staat is. Deze beweging is een handeling 
die zich voltrekt langs een denkbeeldige lijn en daarbij richting vertoont. De 
mogelijkheid tot beweging in een bepaalde richting, zowel als de voltrekking 
van die beweging worden hier aangeduid als de ‘as van beweging’. Een schip dat 
stil ligt in een haven heeft dus niettemin een as van beweging. Deze is gelegen 
in de lengteas van het schip. Een oprukkend leger heeft dus eveneens een as van 
beweging. Ofschoon het hierbij steeds gaat over een ‘richting’ waarin bewogen 
kan worden of in feite bewogen wordt, is hier voor het woord ‘as’ gekozen om 
de volgende redenen. Ten eerste leent het woord as zich beter tot invoeging in 
een wiskundig geformuleerde en daardoor meer exacte context dan richting. 
Men zegt eerder dat twee assen loodrecht op elkaar staan of elkaar snijden onder 
een scherpe hoek dan dat twee richtingen dat doen. Door het woord richting 
te hanteren onthoudt men zich de mogelijkheid tot een dergelijke nauwkeu-
rige beschrijving. Ten tweede laat het woord as zich taalkundig makkelijker 
samenvoegen met andere woorden dan richting. Fixatie van beweging in één 
bepaalde richting is gezien het taaleigen gemakkelijk aan te duiden in een enkele 
term door een woord te vormen als ‘monoaxiaal’. Ten derde gaat het hier om de 
aanduiding van een kinetische mogelijkheid of gebeuren. De term richting kan 
echter behalve op fysische processen ook slaan op mentale aangelegenheden, 
zoals op geloofsrichtingen of op theoretische opvattingen.

Omdat de as van beweging een richting representeert moet men zich deze in 
principe voorstellen als een rechte. Wanneer een tirailleurgroep in colonne met 
enen een kronkelend pad volgt, is er nog steeds sprake van een eenzelfde as van 
beweging. De marsrichting is immers niet gewijzigd, maar alleen het marsverloop 
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is aangepast aan de omstandigheden van het terrein. Hetzelfde geldt wanneer 
een colonne voertuigen moet klimmen en dalen bij het rijden over een weg door 
heuvelachtig gebied. Het bewegingsverloop wijzigt dan alleen in het verticale vlak. 
Dit heeft wel invloed op het bewegingsvermogen maar laat de as van beweging 
onverlet. De assen van beweging zijn te land uitsluitend gelegen in het horizon-
tale vlak, ook al vinden er ook bewegingen plaats in het verticale. Deze kunnen 
zeker van tactisch belang zijn. Met cavalerie heuvelopwaarts chargeren is niet aan 
te bevelen. Door verlies aan bewegingsvermogen gaat dan het schokvermogen
teloor. Hoewel onderzeeboot en vliegtuig bij uitstek wapensystemen zijn, die 
mede gelet op de flexibele omgeving waarin zij opereren, zijn ingesteld op een 
tactisch gebruik in het verticale vlak, ligt hun operationeel gebruik toch weer in 
het horizontale. Tactisch gesproken zijn zij in zekere zin ‘biaxiaal’ te noemen. 
Zo kan een vliegtuig zich immers zowel in stijgende of dalende richting als in 
een bepaalde windrichting bewegen zonder dat er, zoals bij het voorbeeld van de 
voertuigcolonne, sprake hoefde te zijn van aanpassing aan het terrein. Wanneer 
vliegtuig of onderzeeër zich alleen monoaxiaal in het verticale vlak gaan bewegen 
is hun einde nabij. 

Voor beweging is uiteraard mobiliteit vereist. Mobiliteit houdt niet alleen 
een beweging in met een bepaalde snelheid en richting om de tegenstander te 
bereiken, maar ook wendbaarheid als verandering van richting om zijn slagen 
te ontgaan of om hem deze zelf toe te dienen. Mobiliteit omvat dus drie verschil-
lende componenten. De eerste is de snelheidwaarmee een eenheid zich volgens 
zijn as van beweging weet te verplaatsen. De tweede is de flexibiliteit waarmee 
de eenheid zich in zijn bewegingen aan het terrein of de omstandigheden weet 
aan te passen. De derde is de wendbaarheid waarmee de eenheid van as van 
beweging weet te veranderen. 

(ad c) Destructie is een gevolg van een actuele uitoefening van kracht. Deze 
uitoefening vindt plaats nadat een destructief voorwerp als een kogel of zwaard 
weer via een beweging in aanraking is gebracht met een doel. Deze beweging 
van het voorwerp vertoont dus als zodanig ook weer een zekere richting. Dit is 
aanleiding hier te spreken van een ‘as van destructie’. Ofschoon bijvoorbeeld een 
brisantgranaat zijn scherven in alle richtingen spreidt en dus een ‘multiaxiale’ 
uitwerking bezit, heeft hij om zijn doelgebied te bereiken eerst een weg moeten 
volgen. Deze zal zich in het verticale vlak wel volgens een kromme hebben 
voltrokken, maar is in het horizontale vlak weer op te vatten als een rechte. Om 
deze redenen heeft het kanon dat de granaat afvuurde hierbij toch een bepaalde 
as van destructie vertoond. 
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(ad d) De weerstand die de arma kunnen bieden, of dit nu een fortificatie of pant-
ser betreft, is een vorm van potentiële energie. Deze kan zich ontladen in actuele 
energie als reactie op de kracht van de tela uitgeoefend op de arma. Gewoonlijk 
is een hoeveelheid potentiële energie in de arma opgeslagen, gekoppeld aan de 
massa en het gewicht ervan. De wapens met hun hulpmiddelen en de opstelling 
die zij vergen, de motoren, die het geheel eventueel moeten bewegen, de rompen, 
die het dragen en de accommodatie voor het personeel, brengen ook een zekere 
omvang en gewicht met zich mee. De toename van beide komen de mobiliteit 
niet ten goede en verhogen de kostprijs. Toenemende omvang verhoogt tevens 
de waarneembaarheid en trefkans voor de tegenstander. Bij de ontwikkeling van 
een wapensysteem als tank, fregat of gevechtsvliegtuig gaat het, afhankelijk van de 
specifieke bestemming, dan ook om een optimale verhouding tussen vuurkracht, 
snelheid, mobiliteit en pantsering in afstemming op de beschikbare gelden. Op 
het gewicht van de pantsering kan worden bespaard door het gebruik van speciale 
materialen, maar deze brengen weer een aanzienlijke verhoging van de kostprijs 
met zich mee. Dit alles overziende ligt het voor de hand de potentiële energie 
van de arma te concentreren daar waar de kans op destructie en de kwetsbaar-
heid het grootst worden geacht. De kans op destructie wordt in de eerste plaats 
bepaald door de potentiële as van destructie van de tegenstander, of assen van 
destructie bij tegenstanders in verschillende posities. In de tweede plaats hangt 
de kans op destructie samen met de eigen positie en eventuele as van beweging. 
Om beschermd te zijn moet het incasseringsvermogen dus zijn geconcentreerd in 
het verlengde van de te verwachten as of assen van destructie van de tegenpartij 
en rekening zijn gehouden met de eigen positie en eventuele as van beweging. 
Ofschoon in tegenstelling tot een schild een harnas of gepantserd rompgedeelte 
alleen statische bescherming bieden, is het incasseringsvermogen toch af te 
leiden uit de richting van waaruit de destructie komt. Hierdoor kan zelfs bij een 
statisch systeem als een fort toch sprake zijn van een ‘as of meerdere assen van 
incassering’. De gewelddadige krachten hoeven daarbij niet alleen worden gestuit 
door tegenkracht, maar zij kunnen ook worden afgeleid en ontbonden door ze 
niet op te vangen op een vlak loodrecht op de as van de vijandelijke destructie, 
maar onder een scherpe hoek of via een gebogen oppervlak. Toch blijft het incasse-
ringsvermogen ook dan gebonden aan een bepaalde richting of eventueel enkele 
richtingen, zodat ook dan sprake kan blijven van een as van incassering.

(ad a) Waarneming is de registratie, analyse en interpretatie van de informatie 
verkregen van een object, dat zich op een bepaalde afstand en in een bepaalde 
richting ten opzichte van de informant bevindt. Deze informatie vindt plaats met 
behulp van de zintuigen of van apparatuur en wordt verworven via zintuigelijke 
prikkels of via weerkaatsing van stralen, trillingen of golven van diverse aard. Deze 
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leggen een bepaalde afstand af en volgen daarbij een bepaalde richting tussen 
object en informant en gewoonlijk vice versa, zodat er dus eveneens sprake zijn 
van een ‘as van waarneming’. In vele gevallen kan een optimaal gebruik van de 
structurerende elementen worden verkregen door bij wapensystemen en tactische 
verbanden de onderscheiden assen van waarneming, beweging, destructie en 
incassering of van enkele daarvan met elkaar te laten samenvallen. Wiskundig 
gesproken is de term ‘samenvallen’ correct maar in een militair-historische conno-
tatie is de term ‘coaxiaal’ gelukkiger omdat het hier om een bewuste afstemming 
van richtingen te doen is. Bij een onderscheppingsjager bijvoorbeeld is de hele 
bewapening in een vaste positie gemonteerd aan de voorzijde van het vliegtuig 
en wordt met de beweging van het gehele vliegtuig op het doel gericht. In dit 
geval is dus de as van destructie coaxiaal met de as van beweging.

Bij een tactisch verband als de falanx van de Griekse stadstaten, waarin de 
hoplieten acht of soms meer gelederen diep in de breedte stonden opgesteld 
en door helm, lichaamspantser maar vooral door een aaneengesloten front 
van schilden waren beschermd vielen zelfs alle vier de assen samen of beter 
gezegd: waarneming, beweging, destructie en incassering waren coaxiaal. Deze 
coaxialiteit of zo men wil ‘axiale homogeniteit’ verleende aan de falanx zijn grote 
gevechtskracht. Daartegenover stonden echter als nadelen de geringe flexibiliteit 
bij terreindoorschrijding en het gefixeerde karakter van alle vier de assen, die 
nauwelijks of geen verandering toeliet en daardoor kwetsbare flanken en een 
eenzijdige gevechtsrichting opleverde. Het is dus mogelijk op deze wijze het 
gevecht op te vatten als een handelingscomplex dat gestructureerd wordt door 
een configuratie van assen en de manipulatie daarvan door de opponenten, 
volgens welke assen deze hun verschillende capaciteiten trachten te benutten. 
Als wijze van voorstelling is het te benoemen als een ‘model’. Omdat het assen 
zijn, die zo centraal zijn gesteld in deze voorstelling, is dit model hier verder 
aangeduid als ‘het axiale model’. 

Met dit model is het niet alleen mogelijk gevechten te beschrijven en te verklaren. 
Behalve descriptief en verklarend is het bovendien prescriptief bruikbaar. Men 
kan nu immers op voorhand aangeven hoe op operationeel niveau, strijdmachten, 
en op tactisch niveau, eenheden, het beste dienen te worden opgesteld en bewo-
gen. Zelfs is het mogelijk aan te geven waarop bij het ontwerp van een wapen 
of wapensysteem niet alleen moet worden gelet, maar ook hoe deze aspecten in 
het ontwerp onderling op elkaar moeten worden afgestemd. Alvorens dit theo-
retisch model met de vier elementen, waaruit het gevecht is opgebouwd, verder 
te demonstreren aan de hand van enkele voorbeelden uit de praktijk, worden 
echter eerst nog twee andere aspecten van het gevecht geanalyseerd.
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.. Aanval en verdediging als de beide vormen van een gevecht en vuur- en
schokactie als de beide typen van actie

Aanval en verdediging zijn de hoofdvormen van het gevecht. Wapens dienen in 
de eerste plaats tot de aanval, dat wil zeggen tot de nadering van de tegenstander 
voor het nabijgevecht of tot de opening van het vuur met het doel de beslissing 
te forceren. Deze beslissing wordt gezocht door de vijand een zodanige attritie 
toe te brengen of hem daarmee te bedreigen dat deze van zijn voornemens 
afziet. Wapens kunnen ook dienen ter verdediging, dat wil zeggen dat men de 
tegenstander bijvoorbeeld door vuurafgifte een nabije nadering ontzegt of hem 
verhindert een optimaal gebruik van zijn aanvalscapaciteit te maken. Dit is 
bijvoorbeeld mogelijk door bij een vijandelijke aanval te land ‘stormvuur’ af te 
geven of door bij een luchtaanval met luchtafweervuur de vijandelijke vliegtuigen 
te noodzaken tot een aanval op grote hoogte of hen te dwingen hun formatie op 
te geven. In sommige gevallen wordt bij een verdediging niet eens altijd op de 
tegenstander zelf geschoten. Zo kunnen bijvoorbeeld oorlogsschepen met hun 
zware kanons op het wateroppervlak vuren, opdat de oprijzende waterzuilen
de vijandelijke vliegtuigen zullen verhinderen een gerichte aanval uit te voeren. 
Wanneer de ene partij de aanval kiest zal de andere gewoonlijk opteren voor 
de verdediging en omgekeerd. Soms kunnen ook beide partijen aanvallen. Dit 
laatste was vaak de gewoonte bij opgezeten zware cavalerie waarvan de slagkracht 
uitsluitend was gelegen in de aanval. Bij een charge door vijandelijke cavalerie 
was dan ook het enige antwoord een tegencharge. Kiezen beide partijen voor 
de verdediging dan ontstaat een patstelling waarin geen beslissing door gevecht 
wordt verkregen en het afwachten is op versterkingen of hopen dat de tegen-
partij om logistieke redenen zal worden gedwongen tot opgeven. Werd bij het 
bovenstaande de aandacht in eerste instantie bepaald bij het beslissingsgevecht, 
in het laatst genoemde geval was hiervan dus niet langer sprake. Een beslissing 
wordt gewoonlijk bereikt door de aanval. De slag bij Crécy in  is een van de 
weinige uitzonderingen hierop. Hier kwam de overwinning toe aan de partij van 
de Engelsen, die steeds in de verdediging was gebleven, terwijl de Fransen die 
voortdurend maar tevergeefs in de aanval waren geweest, zich uiteindelijk met 
zware verliezen en uitgeput van het slagveld terugtrokken. Terecht wordt dan 
ook door Clausewitz aan de aanval het sterkere motief en aan de verdediging de 
sterkere vorm toegeschreven.

Toch kan de verdediging wel tot de beslissing bijdragen, doordat men de 
tegenstander zich laat uitputten in vergeefse aanvallen, totdat hij rijp is voor 
aanval van de zijde van de eigen partij. Ook kan men in de verdediging met een 
geringere strijdmacht een grotere strijdmacht van de vijand zien te binden zodat 
men, volgens het principe van de ‘economy of force’, elders met meer middelen 
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kan toeslaan. Behalve voor het bereiken van een beslissing is het voordeel voor 
een aanvaller dat van het initiatief waardoor hij zijn vijand dwingt tot reactie. 
Hierbij is dus de wil van de aanvallende partij dominant in het proces. De prijs 
en het aantal benodigde strijdkrachten zijn voor de aanval echter vaak hoger 
dan die voor de verdediging.

Vuuractie en schokactie zijn de voornaamste typen van actie bij een gevecht. 
Bij vuuractie bestookt men de vijand met projectielen met bewaring van afstand. 
Het doel kan gelegen zijn in verzwakking van de tegenstander óf om hem rijp te 
maken voor het ondergaan van schokactie óf om hem zodanige verliezen toe te 
brengen dat hij van zijn voornemens moet afzien. Bij schokactie bewaart men juist 
geen afstand tot de tegenstander, maar blijft men deze, bij voorkeur met zo groot 
mogelijke snelheid en doorgaans eveneens met afgifte van projectielen, naderen 
om massief in te breken in diens positie teneinde hem te dwingen deze prijs te 
geven. Vuuractie wordt aangewend voor het bevechten van het vuuroverwicht, de 
voorbereiding of ondersteuning van schokactie, dan wel voor het breken van de 
schokkracht van de tegenstander, wanneer deze die in een aanval ontplooit. Beide 
vormen van actie kunnen dienen voor het binden van vijandelijke strijdkrachten. 
Schokactie heeft uitsluitend plaats bij aanval of tegenaanval. Vuuractie kan zowel 
plaats vinden bij aanval als bij verdediging. 

Bij de oorlogvoering te land werd in Europa de beslissing gewoonlijk verwacht 
van schokactie. In de Oudheid en Middeleeuwen werden de veldslagen aldaar 
vrijwel altijd door schokactie in handgemeen beslist. Bij een confrontatie tussen 
een Westelijk leger en Oosterse cavalerie kon echter vuuractie ook wel eens een 
beslissende rol spelen, zoals Crassus in  v.Chr. ondervond. Tegen de adviezen 
in die hij had ontvangen rukte hij met zijn leger, dat, zoals bij de Romeinen toen 
gebruikelijk was, voor het grootste deel bestond uit zware infanterie, op over 
de zandvlakten van Mesopotamië. Zijn troepen werden daarbij echter in de 
omgeving van Carrhae omringd door de lichte cavalerie van zijn tegenstanders. 
Tegen de pijlen van deze konden zij weinig uitrichten waar hun eigen lichte 
infanterie te weinig talrijk was en de lichte cavalerie zich gemakkelijk aan te-
genaanval kon onttrekken. De Gallische cavalerie van Crassus trad moedig op 
maar bleek niet opgewassen tegen de veel zwaardere bewapening en uitrusting 
van de ook numeriek sterkere zware cavalerie van de Parthen, waarmee zij 
hun lichte ruiters dekten. Dankzij een reserve aan pijlen die op kamelen was 
meegevoerd raakte de munitie van deze niet uitgeput. Geïmmobiliseerd door 
de lansen van de zware cavalerie en gedecimeerd door de pijlen van de lichte, 
ging de Romeinse strijdmacht in twee dagen van kansloze strijd ten onder. De 
tactiek van de Parthen kwam dus neer op het gebruik van lichte cavalerie die 
met vuuractie de tegenstander vrijwel ongestraft verliezen toebrengt, hem bij 
tegenaanval ontwijkt en vervolgens meelokt naar de eigen zware ruiterij, die als 
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nog altijd hierdoor bepaald. Bij de infanterie begon het schokeffect zich eerder 
door het oprukkende nabijvuur te doen gevoelen terwijl het meer de dreiging 
dan de stoot van de bajonet was, die een reeds ontmoedigde tegenstander deed 
wijken. Toch is nog steeds iets van de fysieke overweldiging van de schokactie 
te bespeuren wanneer tanks of pantservoertuigen een verdedigingspositie van 
een tegenstander doorschrijden. De fysieke druk van het lijf aan lijfgevecht is op 
het slagveld echter gaandeweg verdwenen. Deze is nog in hoofdzaak te vinden in 
gevechten tussen oproerpolitie en betogers of tussen betogers onderling. 

.     

.. Gevechtselementen en de opbouw daarvan

Zoals in § .. werd aangegeven is een gevecht een handeling, die gestructureerd 
wordt door vier handelingselementen, te weten waarneming, beweging, destructie 
en incassering. De eerste drie daarvan vertonen een extern handelingskarakter, 
de laatste een intern handelingskarakter. De handelingen van die verschillende 
elementen voltrokken zich volgens het geschetste axiale model. Aanval en 
verdediging, vuur- en schokactie waren hoofdvormen dan wel typen van het 
gevecht. Voor een handeling is een actor noodzakelijk. Tot de voorwaarden 
voor een gevecht behoorde volgens § .. dan ook de ontmoeting tussen twee 
partijen die elkaar hun wil trachten op te leggen door geweld. Als actoren in een 
gevecht beschikken beide partijen over een strijdmacht. De wijze waarop die 
strijdmachten zijn bewapend, de opbouw die zij vertonen en de formaties die zij 
kunnen aannemen, zijn van invloed op het gevecht. Een strijdmacht is opgebouwd 
uit een aantal gevechtselementen en gewoonlijk uit een aantal ondersteunende 
voorzieningen ten behoeve van deze.

Onder een gevechtselement wordt hier verstaan een element van een strijd-
macht dat door zijn bewapening in staat is een gevecht te voeren met één of 
meer elementen van een andere strijdmacht.

Door de voortschrijdende technologie vertoont die bewapening sinds de 
tweede helft van de  eeuw een sterk toegenomen complexiteit. Deze is in de 
 eeuw nog toegenomen. Om zich een voorstelling te vormen van de daarmee 
eveneens toegenomen complexiteit van de gevechtselementen het volgende. In 
§ .. werd gewezen op een drietal trends. De eerste was de verschuiving van de 
man die werd bewapend naar de wapens die werden bemand. De tweede was de 
ontwikkeling van wapen tot wapensysteem. De derde was een ontwikkeling in de 
opstelling van wapens in de richting van opstelling op een platform. Bij marine 
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en luchtmacht was dit zelfs de enige mogelijkheid. Om het bewapeningsaspect 
te kunnen analyseren is het gewenst deze begrippen thans van een nadere 
uitwerking te voorzien. 

Een wapen is een instrument dat dient tot destructie van een tegenstander. 
Wanneer dit wapen alleen effectief kan worden gebruikt met behulp van gecompli-
ceerde hulpapparatuur bevestigd aan het wapen of in de nabijheid daarvan 
opgesteld, dan is sprake van een wapensysteem. De mate van complexiteit 
van de hulpapparatuur, die van een wapen een wapensysteem maakt, ligt niet 
vast zodat de overgang tussen beide begrippen een vloeiende is. Opgemerkt 
werd reeds dat sommige wapens zijn opgesteld op een platform. Dit wordt 
duidelijk wanneer men bijvoorbeeld let op een stuk gemechaniseerd geschut. 
In zijn eenvoudigste vorm bestaat een kanon uit een schietbuis, die, gezien zijn 
gewicht en de schok die met het afvuren gepaard gaat, gemonteerd is op een 
draagconstructie, de affuit. De affutage kan verschillend zijn afhankelijk van de 
taken die aan het geschut zijn toebedeeld. Zo kan een affuit voorzien zijn van 
raden om de gang door het terrein, zoals bij veldgeschut, te vergemakkelijken of 
bestaan uit een stellage op een railonderstel, zoals bij vestinggeschut. Een kanon 
bestaat dus minimaal uit schietbuis plus affuit. Zonder affutage kan het kanon als 
wapen in het geheel niet worden gebruikt. De affuit is daarom echter nog geen 
platform. Van een platform is pas sprake wanneer het kanon op een kunstmatig 
vervaardigd onderstel is geplaatst om een extra gebruiksmogelijkheid voor het 
wapen te scheppen. Voor gemechaniseerd geschut, waarbij het kanon niet langer 
meer behoeft te worden ‘getrokken’, maar ‘self propelled’ () in staat is tanks in 
hun opmars te volgen of sneller van stelling te wisselen, bestaat dit platform uit 
een tankonderstel. Scheepsgeschut kan op een dek zijn opgesteld. In dat geval 
fungeert het totale schip dan als platform. Een boordkanon van een vliegtuig 
kan in vleugel of romp zijn geplaatst. Het gehele vliegtuig is dan weer platform. 
Bij een dergelijke combinaties van wapen en platform is het geheel ook weer te 
beschouwen als een wapensysteem. Een oorlogsschip en een gevechtsvliegtuig 
zijn dus altijd wapensystemen. Sinds het einde van de  eeuw ondergingen 
oorlogsschepen dergelijke veranderingen dat het schip als wapenplatform werd 
voorzien van een aantal systemen, die afzonderlijk weer als wapensysteem kun-
nen worden beschouwd. Voor vliegtuigen begon vanaf het begin van de Tweede 
Wereldoorlog hetzelfde te gelden. In feite heeft men dan te maken met een 
getrapte samenstelling van een wapensysteem. Hierbij vormen het oorlogsschip 
en het gevechtsvliegtuig een hogere trede omdat zij het platform waren waarop 
andere wapensystemen waren opgesteld. 

Met dit alles is echter noch een wapen noch een wapensysteem, op welke 
trede dan ook, een gevechtselement. Een wapen kan namelijk op zich zelf geen 
destructie verrichten. Daartoe dient het bediend. Ook bij geavanceerde systemen 
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waarbij het wapen wordt gericht of afgevuurd met behulp van bijvoorbeeld 
sensoren is het toch, hoe indirect ook, de mens die voor de bediening moet zorg 
dragen. Eerst een bewapende man of een bemand wapen of wapensysteem is een 
element dat een gevecht kan voeren. Het kleinste element dat hiertoe in staat 
is ofwel het kleinste gevechtselement is een enkele man, zoals een infanterist. 
Deze is te beschouwen als een mensgecentreerd gevechtselement. Een bemand 
stuk veldgeschut uit de  tot einde  eeuw is dan te beschouwen als een 
wapengecentreerd gevechtselement. Een scheepskanon met zijn bemanning 
op een linieschip uit de  of de  eeuw daarentegen of een lanceerinrichting 
voor raketten met de benodigde personele bezetting op een geleid wapenfregat 
uit de tweede helft van de  eeuw zijn op zich minder op te vatten als ge-
vechtselementen omdat zij een fysiek onderdeel uitmaken van het gehele schip 
dat met zijn bemanning als één gevechtselement fungeert. Een oorlogsschip, 
dat, zowel als wapensysteem als ook als gevechtselement, wel een zeer grote 
mate van getraptheid vertoont is het vliegdekschip. Dit kan als platform jagers, 
bommenwerpers en hefschroefvliegtuigen dragen, die op zich weer platform 
zijn voor allerhande wapensystemen. Het is daarmee niet als een mensgecen-
treerd noch als een wapengecentreerd, maar eerder als een systeemgecentreerd 
gevechtselement of wapensysteem te beschouwen. De gevechtswaarde wordt in 
dit geval immers bepaald wordt door een configuratie van wapens en functies. 
Echter ook bij minder omvangrijke en gecompliceerde wapensystemen valt 
een grote mate van getraptheid in functie en uitrusting op te merken. Een 
voorbeeld hiervan is een ‘Infantry Fighting Vehicle’ (), zoals de Russische 
-. Gebouwd op het gemodificeerde chassis van een - tank voert het 
in een toren een -mm kanon met boven de loop een lanceerinrichting voor 
een geleide ‘Sagger’ antitankraket. Het is dus een wapensysteem waarbij toren 
en chassis het platform vormen voor het dubbele wapensysteem van kanon en 
raket. Daarnaast kan een - acht infanteristen vervoeren die elk vanuit 
het voertuig met behulp van een eigen periscoop en schietpoort kunnen vuren. 
Dankzij de dubbele deur aan de achterzijde kunnen zij het voertuig echter ook 
verlaten voor het uitgestegen gevecht. De - dient dus op drie manieren als 
platform. Om te beginnen voor de hoofdbewapening van het dubbelsysteem van 
kanon en raket. Vervolgens voor de secondaire bewapening, die werd gevormd 
door de handvuurwapens van de infanterie binnen het voertuig. Tenslotte als 
mobiele basis voor de infanteristen, die, eenmaal uitgestegen, weer zijn op te 
vatten zijn als afzonderlijke gevechtselementen. Daarbij dient echter opgemerkt 
dat zij hun gevechtswaarde dan niet zozeer ontlenen aan hun individuele optreden 
maar juist aan hun onderlinge samenwerking en eventueel die met het voertuig 
dat zij hebben verlaten. 

Analyses zoals deze van een vliegdekschip en een gevechtsvoertuig uit een 
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verschillende omgeving maar uit eenzelfde tijdperk kunnen ons ook helpen om 
gevechtselementen uit andere tijdperken te begrijpen en zelfs die uit verschillende 
tijdperken met elkaar te vergelijken. Dit blijkt al wanneer men het voorbeeld van 
de  uit de latere jaren van de  eeuw eens vergelijkt met een strijdwagen 
sedert  v.Chr. of met een grote galei uit de tijd van de slag bij Lepanto 
in . De strijdwagen was al veel ouder dan  v.Chr., maar won vanaf die 
tijd aan mobiliteit, door de toepassing van het gespaakte wiel en de wielnaaf, 
en aan vuurkracht, door het gebruik van de composietboog.¹⁵ Hoe dan ook, de 
strijdwagen is gewoon een  als een - met de wagenbak als chassis, de 
raden als loopwerk, de paarden als motor, de boogschutter als geschut en de 
speerdrager(s) als de infanterie, die het gevecht kan voeren vanuit het voertuig 
dan wel uitgestegen. Een grote galei uit  voerde als bewapening de traditi-
onele ram aan de voorsteven, die Don Juan overigens bij zijn schepen voor de 
slag bij Lepanto had laten demonteren om het enteren te vergemakkelijken, en 
enige zware kanons. Deze waren naar voren gericht en in de lengteas van het 
schip opgesteld. Zij hadden de mogelijkheid terug te lopen tot de mast. In dit 
opzicht was de as van destructie dus weer coaxiaal met de as van beweging. De 
beslissing van een gevecht tussen dergelijke schepen werd echter pas bereikt 
door eerst van nabij de bemanning van het vijandelijke vaartuig uit te dunnen 
met het boordvuur van haakbussen, daarna aan boord van het andere schip te 
gaan en tenslotte de verzwakte tegenstanders in handgemeen te overweldigen.
De overeenkomst met een  is duidelijk. De galei is een platform voor drie 
typen bewapening, de ram, de kanons en de projectielwapens van de ingescheepte 
infanterie. De laatste kan het schip verlaten bij het entergevecht, waarbij het 
schip als gevechtselement opeens een zwerm van andere gevechtselementen op 
de tegenstander loslaat. , strijdwagen en galei uit verschillende tijdperken en 
gebieden, van verschillend niveau van technische ontwikkeling en thuishorend 
in de verschillende sferen van land en zee, blijken dus als gevechtselementen 
toch op eenzelfde wijze gestructureerd.

.. Militaire eenheden en tactische formaties

De gevechtskracht van een strijdmacht is geen optelsom van de aanwezige 
gevechtselementen. Deze suggestie gaat mogelijk uit van de gangbare beschrij-
vingen van veldslagen uit krijgsgeschiedkundige werken. Een weergave van de 
slag bij Austerlitz uit  of de tweede slag bij El Alamein uit  wordt dan 
vooraf gegaan door een opsomming bij beide partijen van het beschikbare aantal 
manschappen, stukken geschut en eventuele verdere uitrustingsstukken als 
tanks en aantallen vliegtuigen voor grondondersteuning of het bevechten van de 
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luchtsuperioriteit boven het slagveld. Op zich is een dergelijke opsomming niet 
verkeerd. Zij kan de lezer een beeld geven van de numerieke verhouding tussen 
de partijen en de omvang van het gebeuren. Het gevaar is echter dat de lezer in 
zijn argeloosheid zich het gevecht dan zelf gaat voorstellen als een botsing tussen 
aantallen gevechtselementen.

De gevechtskracht van een dergelijk element ligt echter niet zozeer in het 
element zelf als in de eenheid waarbinnen dit functioneert. Een afzonderlijke 
Macedonische falangist is als gevechtsfactor te verwaarlozen, maar pas te duchten 
wanneer hij optreedt in het verband van een syntagma.¹⁶ Een zwaardvechter 
met een tweehander uit het begin van de Renaissance brengt het er zijn eentje 
wat beter af. Toch zal hij alleen strijdend gemakkelijk zijn te overweldigen in 
een wat langer durend gevecht, Hij mist immers de nodige dekking en wordt al 
gauw overvallen door de vermoeidheid, die de aanhoudende hantering van het 
slagzwaard met zich meebrengt. De spectaculaire prestaties van een individuele 
held, die met iedere slag of schot een tegenstander uitschakelt zonder zelf uit-
geschakeld te worden, zijn alleen te zien in een geromantiseerde avonturenfilm. 
Wat voor de enkele strijder geldt gaat ook op voor een wapensysteem met zijn 
bemanning of dit nu een tank, een slagschip of een oorlogsvliegtuig betreft. In 
een ‘guerre de course’ kan een afzonderlijk kaperschip nog wel iets bereiken, 
maar zowel de Franse kaperschepen in de  eeuw als die van de Kriegsmarine
in de  eeuw legden het tegen het gecoördineerde optreden van de Britse vloot 
uiteindelijk toch af. 

Een oproerige menigte kan, gevoelig als zij is voor massahysterie, gemakke-
lijk overgaan tot geweld. Door haar massaliteit kan zij letterlijk fysieke druk 
uitoefenen op een kordon van politie of militairen. Verder betekent de menigte 
echter niet meer dan een verzameling individuen, waarin ieder vecht op zichzelf 
zonder enig verband of onderlinge ondersteuning. Men hoeft maar eens letten op 
de manier waarop, overal ter wereld, stenen worden geworpen naar de oproerpo-
litie. De projectielen worden niet in salvo geworpen en de werpers staan niet 
in een rij naast elkaar opgesteld om te zorgen dat niemand het ‘vuur’ van een 
ander maskeert. Nog minder stellen de werpers zich op onder een hoek om de 
concentratie van het vuur te verhogen en de flanken van een chargerende falanx 
van agenten te kunnen bedreigen. Al maken tv-journaals vaak melding dat het 
gaat om studenten, van krijgsvoering tonen zij minder begrip dan bijvoorbeeld 
de Assyriërs zo’n vier millennia terug. De zwakte van dergelijke menigten is dat 
zij niet opereren in enig verband afgestemd op georganiseerde gevechtsvoering. 
De moraal van een en ander is duidelijk. De gevechtskracht van een strijdmacht 
is niet zozeer gebaseerd op zijn gevechtselementen als zodanig, maar op de 
wijze waarop deze elementen zijn georganiseerd in eenheden en tenslotte op de 
wijze waarop deze strijdmacht weer als een eenheid van lagere eenheden wordt 
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gehanteerd. Een georganiseerde strijdmacht is opgebouwd uit een hiërarchische 
ordening van eenheden. De meest bekende hiervan in de Nieuwe en Nieuwste 
Geschiedenis is wel die bij landstrijdkrachten in leger, legerkorps, divisie, batal-
jon, compagnie en peloton; ieder met hun eigen niveau van bevelvoering. Deze 
indeling is in hoofdzaak afgestemd op de behoeften van het gevecht zelf, maar kan 
zijn oorsprong ook vinden in zaken van legervorming, administratie of logistiek. 
Zo duidt de naam regiment soms een tactische eenheid aan. Deze kan echter ook 
een administratieve eenheid aangeven bestaande uit een depotbataljon en één 
of meer veldbataljons. In de huidige Koninklijke Landmacht () heeft de naam 
regiment uitsluitend een administratieve betekenis of een functie in het kader 
van een traditie. De naam bataljon verwijst wel rechtstreeks naar het gevecht 
door het woord ‘bataille’ of ‘bataglia’ voor ‘slag’. Het woord ‘compagnie’ is met 
‘compagnon’ vermoedelijk een afgeleide uit het vulgair Latijn van ‘companionem’ 
dat wil zeggen degene met (‘con’, ‘cum’) wie men het brood (‘panis’ of ‘pain’) deelt. 
Hetzelfde is te vinden in het oude woord ‘compaan’ of het huidige Franse ‘copain’. 
De naam compagnie verwijst dus etymologisch eerder naar de logistiek dan naar 
de tactiek. Hetzelfde geldt ook voor de bekende uitdrukking ‘baksgewijs’ bij de 
Koninklijke Marine (). Deze slaat op de grote houten kom (bak) waaruit een 
vast aantal manschappen gezamenlijk hun maaltijd aan boord van een schip 
verkregen.¹⁷

Kleurlozer zijn de namen voor de grotere eenheden. ‘Divisie’ als een afleiding 
van het Latijnse ‘dividere’, ‘verdelen’ zegt letterlijk niet meer dan ‘afdeling’ en is 
in allerlei andere samenstellingen ook als ‘divident’ te vinden. Het ‘legerkorps’ 
verwijst naar het menselijk lichaam of ‘corpus’, maar het woord ‘leger’ is nu eens 
niet van Latijnse oorsprong. Het gaat terug op het Middeleeuwse ‘legher’ dat ‘lig-
ging’ of ‘kamp’ betekende en ging vandaar ook slaan op de in het kamp gelegerde 
troepen’.¹⁸ In het Staatse leger uit de Tachtigjarige Oorlog bijvoorbeeld, werd bij 
zo’n kamp vaak veel handel gedreven en het is opvallend dat het Nederlands dit 
woord heeft gekozen voor landstrijdkrachten, waar het Duits van ‘Wehrmacht’ 
spreekt en andere talen ‘Armée’ of ‘Army’ hebben verkozen. Zeker moet men 
voorzichtig blijven met zaken van etymologie en er nog voorzichtiger mee zijn 
om op speculatieve wijze hier cultuur-historische verbanden uit af te leiden. 
Anderzijds moet men niet vergeten dat ook de strijdwijze, die een volk kiest 
en de manier waarop het zijn krijgsapparaat inricht en benoemt, evenals zijn 
andere activiteiten en instellingen, een spiegel vormen van een sociaal-cultureel 
patroon.

De indeling van strijdkrachten kan soms dus ook samenhangen met administra-
tieve of logistieke overwegingen en namen kunnen ook berusten op traditionele 
gronden, zoals de benoeming van tankeenheden met namen als ‘Lancers’ of 
‘Huzaren’. Toch is de indeling, zoals reeds opgemerkt, in de eerste plaats ingegeven 
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door de behoeften van de tactiek. Zo kan bij gevechtsopdrachten onderscheid 
gemaakt tussen een compagniesdoel of bataljonsdoel. Waar reeds volgens 
Clausewitz de aanval een positiever motief heeft dan de verdediging maar als 
vorm de zwakkere is in het gevecht,¹⁹ laten de doelen van een eenheid zich zelfs 
vertalen in de termen van een andere eenheid. Zo kan men ruwweg stellen dat 
bij een oorlog te land een eenheid alleen met succes een aanval op een andere 
eenheid kan ondernemen wanneer deze organisatorisch één echelon lager ligt dan 
de aanvaller. Zo vormt bijvoorbeeld een compagnie in (voorbereide) verdediging 
een bataljonsaanvalsdoel. Zoals wij hebben gezien bestaat een gevechtseenheid 
uit gevechtselementen en een hogere eenheid uit lagere eenheden. Om effectief te 
kunnen zijn moeten deze elementen en subeenheden optreden in een geformeerd 
verband. Zonder dit verband zijn zij nog wel administratief op te vatten als een 
eenheid, maar hebben zij tactisch hun betekenis als zodanig verloren. Zij zijn 
verworden tot de oproerige menigte uit het eerdere voorbeeld waarbij het effect 
van het gooien der stenen verkleind werd door de ongeordende opstelling van de 
stenengooiers en door hun ondoordachte wijze van werpen. In de gevechten tus-
sen de Duitse jagers en Amerikaanse bommenwerpers bij de Amerikaanse aanval 
op de kogellagerfabrieken te Schweinfurt in  was het uiteindelijke doel van 
de Duitse jagers een vermindering van het effect van de aanval en liefst zelfs het 
voorkomen ervan door het neerschieten van zoveel mogelijk bommenwerpers. 
Het intermediaire doel was echter het verbreken van hun formaties. Wanneer dit 
zou lukken was daarmee het defensieve scherm van het gecoördineerd afweervuur 
van de bommenwerpers verbroken en was een afzonderlijke bommenwerper een 
gemakkelijke prooi voor de jagers geworden. Na de uitvinding van de ringbajonet 
einde  eeuw was cavalerie kansloos tegen geformeerde infanterie. Wanneer 
deze echter haar formatie had verloren waren de infanteristen haast weerloze 
slachtoffers van de maaiende sabels van de huzaren en konden zij zich ook door 
plat op de grond te gaan liggen niet onttrekken aan executie door de lansiers. 
De problemen om het verband te handhaven onder de druk van het gevecht, 
bij de verlokkende aanblik van de vijandelijke wagentros met vrouwen en buit 
of in de overwinningsroes van de achtervolging van verslagen vijanden, hebben 
in het verleden menig leger in het zicht van de overwinning toch de nederlaag 
bezorgd. Angstvallige zorg voor het handhaven van het verband en de behoefte 
daarbij aan strenge controle van hun manschappen waren het gevolg van deze 
ervaring. Deze zorg was weer oorzaak van de starre en meedogenloze discipline 
in de legers van het Ancien Régime. Dezelfde zorg was ook de reden voor het 
handhaven van compacte formaties in het begin van de Boerenoorlog van  en 
later weer in de Eerste Wereldoorlog, de dodelijkheid van het achterlaadgeweer 
met centraalvuurpatroon in die perioden ten spijt.

Bij alle variatie in formatie die landstrijdkrachten kunnen aannemen zijn er 
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twee als basale te onderscheiden naar hun verschillende functie. De eerste is 
de formatie die wordt aangenomen om zich buiten het bereik van de wapens, 
of althans buiten het bereik van het merendeel daarvan, te verplaatsen. Dit 
is de marscolonne. De tweede is de formatie die wordt aangenomen binnen 
het wapenbereik om zelf de maximale destructie toe te brengen in een positie 
die de uitwerking van de wapens der tegenpartij niet onnodig vergroot. Dit is 
de linie. De marscolonne heeft ten doel om met minimale last van obstakels 
en maximaal gebruik van de passagemogelijkheden van het gebied, zo snel 
mogelijk, zoveel mogelijk strijdkrachten te verplaatsen. Om opstoppingen te 
vermijden en de eenheden in de gewenste volgorde op het gewenste moment op 
de voorgenomen plek te brengen is strakke controle op de bewegingen vereist. 
De keuze voor deze formatie is in hoge mate door overwegingen van controle 
bepaald. Een eerste eigenschap van een colonne is dan ook een smal front gunstig 
voor passage van obstakels en voor gebruik van wegen. Een tweede is opstel-
ling in de diepte waardoor de colonne overzichtelijk is en makkelijk te sturen 
en te leiden valt. Waar de diepte spoedig alweer te groot kan worden, zijn een 
splitsing in parallelle colonnes of een opdeling in overzichtelijker marspakketten 
mogelijke oplossingen. Bij gevechtscontact vertoont de colonneformatie echter, 
zeker sinds de algehele invoering van het handvuurwapen, grote bezwaren. 
Voor gebruik van de eigen wapens maskeert het voorste gelid het vuur van alle 
andere daarachter. De diepte van de opstelling stelt deze gelederen echter wel 
bloot aan de uitwerking van het eventuele vuur van de tegenpartij. De trefkans 
hiervan wordt vergroot dankzij het effect van het doorschieten door stuiteren 
of doorrollen in een tijd waarin de ronde massieve kogel in zwang was of door 
het trefferbeeld van een gerekte ellips in de lengteas van de schootsrichting van 
het latere machinegeweer. De geringe vuurafgifte van eigen zijde in combinatie 
met de verhoging van de uitwerking van het vuur van de tegenstander leidt weer 
tot een negatieve attritiebalans. De oplossing hiervoor is een ontplooiing van 
strijdkrachten in de breedte, dus van colonne naar linie. 

In deze basale formaties zijn diverse variaties en combinaties mogelijk. Zo 
kan bij de linie een zwaartepunt worden geschapen, zoals bij de schuine falanx 
met verzwaarde vleugel, door de Thebanen onder Epaminondas voor het eerst 
in  bij Leuctra tegen de Spartanen toegepast. Later werd deze opstelling door 
Frederik de Grote als ‘ordre oblique’ bij Leuthen in  opnieuw met succes 
gebruikt. De problemen van de linie met betrekking tot de starheid van aanvals-
richting, de moeilijke verplaatsbaarheid door het terrein en de kwetsbare flanken 
werden door de Romeinen goeddeels ondervangen door de ‘quincunxopstelling’ 
van het manipelsysteem.²⁰ Deze werd later opnieuw toegepast door Maurits en 
is einde  eeuw nog steeds te herkennen in de wijze waarop de tanks van een 
tankpeloton oprukken in een gevecht. Eén van de meest opvallende combinaties 
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van colonne en linie is wel de ‘ordre mixte’ van de Franse legers uit de tijd van 
de Revolutieoorlogen en de Napoleontische oorlogen. Als compromis tussen de 
voorstanders van de ‘ordre mince’ tegenover die van de ‘ordre profonde’²¹ kwam 
deze tevens tegemoet aan de beperkte vaardigheden van de haastig opgeleide 
militietroepen door deze te combineren met de meer professionele en ervaren 
eenheden. Hierbij werd een goed getraind infanteriebataljon in linie ontplooid 
met op elke flank een militiebataljon in colonne. Een dergelijke ‘demi-brigade’ 
rukte in zijn geheel op, voorafgegaan door een zwerm tirailleurs om de vijand 
te matten en vuur af te vangen. Door zijn betere training en discipline kon het 
centrumbataljon, ondanks zijn formatie in linie een gelijk tempo bewaren als de 
flankbataljons, die op hun beurt een professionele eenheid in een gelijke formatie 
niet hadden kunnen bijhouden. Bij contact ontplooide het centrumbataljon 
zijn volle vuurkracht terwijl de flankbataljons van hun opstelling in de diepte 
profiteerden voor schokactie. Een bijzondere aanvalsformatie is de wig die kan 
bestaan uit een driehoekige aanvalscolonne met de tophoek in de aanvalsrichting 
of uit een geknikte linie met de punt naar de vijand gekeerd. Een en ander is 
afleesbaar uit diagram .

marscolonne   aanvalscolonne    linie

schuine falanx, ordre oblique  quincunx

ordre mixte  wigformaties

 
Formaties bij
landstrijdkrachten
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Kon een gevechtselement dus pas efficiënt zijn binnen het verband van een 
eenheid, de eenheid kan pas weer efficiënt zijn wanneer deze op de juiste wijze 
kan worden ontplooid. Bij Cannae in  v.Chr. drong Hannibal met zijn beste 
infanterie de flanken van de Romeinse infanterie terug, terwijl in het centrum zijn 
mindere infanterie voor die der Romeinen terugweek. De Romeinse infanterie 
liet zich verleiden binnen te dringen in wat de kaken van een tang, gevormd door 
voetvolk, zouden blijken te zijn. In een ‘dubbele omvatting’ hopeloos opeenge-
drukt en door de oppermachtige Carthaagse cavalerie in de rug aangevallen, 
verloren de Romeinse manipels de benodigde ruimte tot ontplooiing. Daarbij 
miste tenslotte ook de enkele man zelfs de ruimte om zijn wapens te hanteren, 
zodat de legionairs werden afgeslacht.

Met dit alles is ingegaan op het belang van formaties bij de strijd te land. Bij de 
strijd ter zee of in de lucht zijn formaties echter evenzeer van belang. De overeen-
komsten en verschillen tussen de formaties, die bij de strijd in de verschillende 
sferen worden aangenomen en de manier waarop zij worden gebruikt, vormen 
weer nieuwe vergelijkingspunten die de ‘anatomie van het gevecht’ oplevert. 
Om de vergelijking van de formaties in te passen in een breder kader wordt 
deze vergelijking geschetst in de vorm van de toepassing van het axiale model 
op onderdelen van een krijgsmacht.

.          


Een strijdmacht is, zoals opgemerkt, ingericht voor gevechten en opgebouwd 
uit subeenheden, die op hun beurt samengesteld zijn uit gevechtselementen. 
Deze subeenheden en hun gevechtselementen daarbinnen treden op in bepaalde 
formaties als hun tactische verbanden. De opbouw van een strijdmacht en de 
factoren die het gevecht structureren zijn weer af te leiden uit de voorwaarden
voor een gevecht en uit het geweld als grondbestanddeel ervan. Al deze zaken 
vloeien voort uit de analyse van het gevecht en verschaffen daarmee punten 
waarop de oorlogvoering in de diverse sferen kan worden vergeleken. Toch is 
oorlogvoering geen optelsom van relevante punten, evenmin als de anatomie zich 
beperkt tot een puntsgewijze opsomming van de onderdelen van een organisme 
als botten, spieren en aanhechtingspunten van spieren. De opsomming is slechts 
een voorafgaande inventarisatie van onderdelen waarvan gepoogd wordt deze 
in hun onderlinge samenhang en gezamenlijk functioneren te laten zien. Zo is 
het bij de anatomie van het gevecht ook de bedoeling om te laten zien hoe de 
onderscheiden elementen van het gevecht, als handelingen, en de onderscheiden 
elementen van de strijdmachten, als actoren, op elkaar inwerken. 
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Dit is duidelijk te maken aan de hand van enige voorbeelden, die daarbij niet 
alleen illustratief maar ook representatief moeten zijn. In het kader van een 
onderzoek naar de strijd in de drie sferen van land, zee en lucht worden dan ook 
voorbeelden gekozen, die ontleend zijn aan de drie verschillende krijgsmacht-
delen. Aangezien bij het onderzoek is gedacht om de ontwikkeling na te gaan 
van de voornaamste tactische systemen zoals die in de krijgsgeschiedenis zijn te 
vinden en het axiale model als onderzoeksinstrument daarvoor is aanbevolen, 
ligt het voor de hand dit model toe te passen op een paar van die systemen. Te 
land kan men bijvoorbeeld daarbij denken aan de falanx, ter zee aan de kiellinie, 
in de lucht aan de Duitse ‘Schwarm’. Om duidelijk te zijn, dienen voorbeelden 
echter ook zo eenvoudig mogelijk te worden gehouden. Daarom wordt in 
deze voorbeelden steeds uitgegaan van de meest elementaire grootheid, een 
gevechtselement. Het gekozen gevechtselement wordt om te beginnen beschre-
ven naar zijn specifieke eigenschappen. Nu ontleenden, zoals wij hebben gezien, 
gevechtselementen hun waarde vooral aan de formaties waarin zij konden 
optreden als tactisch verband. In die tactische verbanden viel een systematiek 
te bespeuren, die ons deed spreken van tactische systemen. Wat hierbij voor 
gevechtselementen gold kon overigens ook voor de eenheden gelden waarin 
de gevechtselementen waren georganiseerd. Terwille van de eenvoud van de 
voorbeelden beperken we ons echter tot het niveau van gevechtselementen 
binnen een tactisch verband. Uitgaande van de specifieke eigenschappen van het 
betreffende gevechtselementen worden dan met behulp van het axiale model de 
tactische systemen verklaard waarin zij worden of werden gebruikt. Omdat de 
strijd te land al bij de voorgaande voorbeelden van formaties alle aandacht heeft 
gehad, is daarvoor slechts van één gevechtselement als voorbeeld uitgegaan. 
Voor de strijd ter zee en in de lucht worden daarentegen elk twee voorbeelden 
gegeven. Aan deze verdeling ligt nog een tweede reden te grondslag. De beide 
maritieme gevechtselementen zijn gekozen uit verschillende tijdperken, maar met 
gelijke taak. Hiermee komt tevens het aspect van historische continuïteit aan de 
orde. De beide gevechtselementen afkomstig uit de luchtmacht daarentegen zijn 
gekozen uit hetzelfde tijdperk maar met verschillende taken. De eerste moet zijn 
doel daarbij zien te treffen door middel van, de tweede in het luchtruim.
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.. De tank als voorbeeld van een gevechtselement bij de strijd te land

Een belangrijk wapensysteem, ontworpen in de Eerste Wereldoorlog om on-
kwetsbaar voor handvuurwapens en mitrailleurs en ongehinderd door prikkel-
draad de loopgraven te overschrijden en zodoende de statische kracht van de 
verdediging te doorbreken, is de tank. Deze is echter in zijn gebruik eerst in de 
Tweede Wereldoorlog tot volle ontwikkeling gekomen. Bijzondere typen die de 
hoofdbewapening in de romp voeren zoals de Zweedse Strv , meer bekend als 
‘S tank’, daargelaten, voeren de meest gangbare gevechtstanks de hoofdbewape-
ning in een toren die  graden kan worden gedraaid. Deze hoofdbewapening 
bestaat, sinds de Tweede Wereldoorlog, uit een kanon van  mm voor de lichte 
tot dikwijls  mm voor de zware typen. Dit kanon wordt soms gecombineerd 
met een coax-mitrailleur of met een licht raketsysteem. Secundaire bewapening 
kan worden gevoerd met een mitrailleur tl op de toren. De boegmitrailleur is 
vervallen. Dikwijls zijn ook rookgranaatwerpers gemonteerd om in kritieke 
situaties het voertuig aan waarneming te onttrekken. Het kanon kan voor een 
vlakbaanwapen vrij sterk worden geëleveerd en licht worden gedeclineerd. 
Toren en chassis zijn gepantserd. Het chassis is van loopwerk en rupsbanden 
voorzien om loopgraven te overschrijden en de terreinvaardigheid te verhogen. 
Het voertuig kan een snelheid bereiken op de weg van – km voor de zware 
tot  km voor de snelste lichte tanks. Het wordt gekeerd door één rupsband stil 
te zetten terwijl het andere draait, waarmee een korte draaicirkel van  graden 
kan worden verkregen. Waarneming vindt plaats door kijksleuven, via periscopen 
en sinds begin jaren  ook met middelen als infraroodapparatuur. Deze 
waarnemingsmogelijkheden zijn echter beperkt. Een optimale waarneming 
voor commandant en bestuurder is alleen mogelijk door met geopende luiken 
het hoofd buiten het voertuig te steken. Deze verhoogde waarneming bij gro-
tere kwetsbaarheid van bemanningsleden beloonde zich echter ten volle bij de 
tankslagen in de Israëlisch-Arabische oorlogen, zoals tijdens de gevechten om de 
Golanhoogvlakte in . De Israëlische tanks, met commandanten die uitstaken 
boven hun torens, stelden een veelvoud aan Syrische tanks buiten gevecht in 
vergelijking tot hun eigen verliezen.

Uit deze karakteristiek volgt dat een tank een destructie kan uitoefenen met 
mogelijkheid tot verandering van as van  graden, een wendbaarheid heeft 
met een asverandering van  graden en een, zij het beperkte of een kwetsbare, 
waarnemingsmogelijkheid heeft met een asverandering van  graden, een en 
ander zowel naar rechts als naar links. De incasseringsbehoefte is echter niet 
alleen  graden in het horizontale vlak. Daarnaast bestaat er ook een behoefte 
aan bescherming in het verticale vlak. Van boven tegen scherven, inkomend vuur 
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van krombaanwapens, handgeworpen wapens en tegen bommen en boordwapens 
van vliegtuigen of helikopters. Van onderen is er behoefte aan bescherming tegen 
mijnen. Het is duidelijk dat bij een gelijke spreiding van pantsering over al die 
delen onvoldoende weerstand kan worden opgebouwd zonder een te log, een te 
zwaar en te kostbaar vehikel te krijgen. Voor de inrichting van het incasserings-
vermogen dient dus een keuze te worden gemaakt. Deze kan worden afgeleid 
door nog eens stil te staan bij die zo grote axiale variabiliteit van de tank. De 
voordelen hiervan blijken bij nadere beschouwing tegen te vallen. Weliswaar 
kan tijdens het draaien van de toren het kanon worden herladen, maar het 
moet daarbij opnieuw worden gericht, hetgeen de vuursnelheid niet ten goede 
komt. Bovendien kan het kanon in theorie wel in iedere richting vuren, maar 
het kan niet in alle richtingen tegelijk vuren. Het destructieve vermogen van 
het hoofdwapen is dus steeds beperkt tot één enkele as, die alleen kan worden 
gewijzigd. Dit betekent dat het voertuig in principe steeds vanuit iedere richting 
kan worden bedreigd, maar elk moment zelf alleen in één richting kan riposteren. 
Wat voor het destructievermogen geldt, geldt eveneens voor de mogelijkheden 
voor beweging en waarneming. Dit gevoegd bij de beperkte mogelijkheid tot 
pantsering maakt de tank als afzonderlijk gevechtselement kwetsbaar in de strijd. 
De enige mogelijkheid daartegen is hem niet afzonderlijk in te zetten maar in 
samenwerking met andere tanks in een ‘homogene eenheid’ of met infanterie 
te combineren in een ‘heterogene eenheid’. Deze eenheden dienen daarbij te 
worden geformeerd in een tactisch verband. In de praktijk ontlenen tanks hun 
grootste stootkracht en penetrerend vermogen aan inzet en masse. Dit hadden 
de Duitsers in  begrepen en moesten de geallieerden ondervinden. Ironisch 
genoeg brachten de Duitsers daarbij de theorieën van Engelsen als Fuller en Lid-
dell Hart en van Fransen als Estienne en de Gaulle²² beter in toepassing dan hun 
tegenstanders, die het grootste deel van hun tanks hadden verspreid over het hele 
front als steun voor hun infanterie. Opgesteld in een quincunx kunnen de tanks 
elkaars flanken dekken, sprongsgewijze oprukken terwijl zij voor geconcentreerd 
vuur op linie moeten komen. Bij doorschrijding van het aanvalsdoel of het pas-
seren van een vijandelijke colonne worden de torens gedraaid en wordt de as van 
destructie dus meer haaks geplaatst op de as van beweging. Bij sterke tegenstand 
daarentegen moeten de tanks front maken naar de vijand waarbij de assen van 
waarneming, beweging en destructie tenderen naar coaxiaal verloop. De vraag 
waar de pantsering dient te worden geconcentreerd is daarmee beantwoord. Op 
die plaatsen die het meest aan de vijand worden getoond dus voorzijde en toren. 
Een en ander is geïllustreerd in diagram .
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sprongsgewijs oprukkend  geconcentreerde vuurafgifte

aanvalsdoel

doorschrijding van het aanvalsdoel

Het axiale model leert in dit geval dus iets over de wijze hoe het wapensysteem 
dient ingericht, hoe de eenheden die eruit worden samengesteld moeten georga-
niseerd, op welke schaal zij het beste kunnen worden ingezet en welke tactische 
formaties dienen ingenomen. Dit alles bijeen levert weer de gegevens op onder 
welke omstandigheden en in welk terrein tanks wel of niet moeten worden inge-
zet. Voor hun ontplooiing, nodig voor onderlinge dekking en vuursteun, hebben 
zij ruimte nodig. In een nauwe straat of smalle corridor is een tank, ondanks zijn 
zware bewapening, behoorlijke snelheid, zijn wendbaarheid, flexibile terreindoor-
schrijding en zware pantsering al gauw een weerloze prooi, omdat hij niet door 
andere tanks kan worden gesteund. Het kanon kan in alle richtingen vuren, maar 
niet in alle richtingen tegelijk. De waarneming is beperkt of de commandant al 
heel gauw gesneuveld. Bij straatgevechten moet de infanterie het doen en kunnen 
tanks op kruispunten opgesteld met het kanon vuursteun verlenen en met de 
mitrailleurs eventueel blokken bebouwing afschermen, zodat de tegenstanders 
zich niet vrijelijk van het ene naar het andere blok kunnen begeven. Merkwaardig 
genoeg schenen in de jaren – vele Russische commandanten in Tetsjenië 
deze les in de straten van Grozny opnieuw te moeten leren.²³

D\
Enige formaties van

een tankpeloton
(tussenafstanden

niet op schaal)
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.. Linieschip en dreadnought als voorbeelden van gevechtselementen

Reeds eerder kwam de overgang bij het zeegevecht ter sprake van de galei op 
het zeilschip. Hoewel het geroeide schip zich nog een tijd wist te handhaven op 
de Middellandse Zee en in de wateren van de Oostzee, werd het verder in de 
Europese wateren en op de wereldzeeën geheel verdrongen door het vierkant 
getuigde driemastschip. Dit was opgekomen aan het einde van de Middeleeuwen 
en verder tot ontwikkeling gekomen in de  eeuw. Afhankelijk van de wind was 
het niet vrij in zijn positiekeuze, maar door zijn grotere omvang, zeewaardigheid, 
snelheid en stevige constructie was het zowel als vrachtschip als ook als oorlogs-
schip superieur aan de galei. Als oorlogsschip bood de breedte royaal de ruimte 
voor de terugloop van kanons. Hierdoor kon de lengte van het schip geheel 
worden benut voor de opstelling van geschut. Behalve de bovendekken waarop 
dit, zonder voldoende bescherming tegen inkomend vuur van boven en tegen 
neervallende brokken tuigage, kwetsbaar stond opgesteld, waren vooral de dekken 
daaronder geschikt voor geschutbatterijen. Door hun lagere opstelling konden 
hier ook zwaardere kanons worden geplaatst. Deze werden voor het gevecht 
‘te boord gehaald’ waarbij in vuurpositie de monding buiten de geschutpoort 
stak. Valluiken zorgden ervoor dat bij zwaar weer de poorten konden worden 
gesloten om te voorkomen dat het zeewater zou binnenstromen. Onder zulk 
weer werden zeegevechten bij voorkeur dan ook niet gevoerd. Voor het gevecht 
werd zelfs vaak zeil ingenomen om door vlakke ligging de afgifte van vuur te 
bevorderen. Door de affutage op rolpaarden met hun kleine massieve wielen, 
konden de afstanden tussen de dekken klein worden gehouden. De schepen 
werden geclassificeerd naar het aantal kanons dat zij voerden. Op de bovendekken 
konden dit -ponders zijn, op de onderdekken -ponders en -ponders. De 
kanons konden licht worden geëleveerd, maar nauwelijks gebakst, zodat zij in 
de praktijk met het hele schip moesten worden gericht. De vereiste stuksbeman-
ning was zo groot dat niet voldoende personeel beschikbaar was om de kanons 
aan beide bredezijden tegelijk te bedienen. Het was dan ook aantrekkelijk een 
schip van de tegenpartij te ‘dubbelen’, dat wil zeggen aan elke zij een schip van 
de eigen partij te plaatsen. Een moordend effect werd verkregen door, achter 
een vijandelijk schip langsvarend en de zwakke spiegel doorborend, de kanons 
op de geschutdekken te enfileren. Voor een zeeslag werden alleen linieschepen 
geschikt geacht. Dit waren twee- of driedekkers, genoemd naar het aantal geheel 
doorlopende dekken dat zij bezaten in tegenstelling tot de dekken, die, zoals het 
campagnedek, slechts over een deel van het schip liepen. Deze schepen konden 
elk  tot over de  kanons voeren. De fregatten met een bewapening van  
bij de eerste typen tot maximaal  kanons bij de latere, waren voor dit werk te 
licht en dienden voor verkenning, konvooidienst of kaapvaart. Een linieschip 
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betekende dus een varend artillerieplatform, dat door de omvang en compacte 
opstelling van de batterijen over een groot destructievermogen beschikte. De 
nauwkeurigheid van het vuur was echter gering zodat de schepen boord tegen 
boord vaak op zo’n korte afstand op elkaar losbeukten, dat de bovendekken 
tegelijk met musketvuur konden worden bestookt. Door de hechte constructie 
was het incasseringsvermogen eveneens groot, al was brand, ook zonder ge-
vechtsactie, een altijd loerend gevaar. Schilders van scheepsgevechten beelden 
graag in hun taferelen een schip af in zinkende staat, compleet met drenkelingen 
die zich vastklampen aan stukken rondhout of tonnen. Deze dramatiek is sterk 
overdreven. Schepen zonken bij storm, zelden bij gevechtsactie. Zij streken de 
vlag nadat de bemanning te zeer was uitgedund door het vuur, wanneer door 
verlies aan tuigage het schip was geïmmobiliseerd en werd omsingeld of wanneer 
het bij enteren was veroverd. Dit laatste gebeurde niet vaak omdat de strijd zich 
vooral tot een artilleriegevecht beperkte.

De waarneming vanaf de campagne was goed en kon in combinatie met die 
vanaf de marsen een bereik krijgen tot  graden. Door de uitgebreidheid van 
het zeeoppervlak bleek het vóór een gevecht echter steeds weer een probleem 
de tegenstander te ontdekken. Menige vlootoperatie is dan ook, hoewel het zicht 
letterlijk helder was, figuurlijk in de mist verdwenen. Tijdens het gevecht werd 
de waarneming ernstig beperkt door de rookontwikkeling. De snelheid was bij 
gunstige wind redelijk, maar de schepen konden moeilijk hoog aan de wind 
komen en met overstag gaan was al gauw een halfuur gemoeid. De wendbaarheid 
was dus gering evenals de flexibiliteit bij inzet, die al gauw beperkt werd door 
zeegang en windrichting.

Uit deze eigenschappen van het linieschip volgt dat het afzonderlijke schip 
kwetsbaar is voor dubbeling en enfilade en dat pas een voordeel kan worden 
behaald bij plaatselijk overwicht van meer of zwaardere schepen tegen een kleiner 
getal. Dit betekent dat de schepen weer verenigd moesten worden in eenheden 
van eskaders of vloten, die weer dienden op te treden in formaties. Bij verplaatsing 
voer een dergelijke vloot daarbij vaak in drie eskaders of divisies in kiellinie op 
parallelle koersen. Aangezien de as van destructie, zoals uit het voorgaande blijkt, 
loodrecht stond op de as van beweging, ontplooiden de schepen zich voor het 
gevecht gewoonlijk in één kiellinie met de drie divisies als voorhoede, middentogt 
en achterhoede. Op voorhand splitsen in twee kiellinies om de tegenstander 
aan loef- en lijzijde te dubbelen was uiterst riskant en als manoeuvre moeilijk 
te realiseren. Zoals legers elkaars flanken in de breedte trachten te omvatten, 
of door elkaars front trachten te doorbreken om omsingeling te bereiken, zo 
probeerde de vloten elkaars kiellinie te omvatten of door de vijandelijke slaglinie 
heen te breken teneinde plaatselijk overwicht te verkrijgen. Door de geringe 
manoeuvreerbaarheid van de schepen, sterk verhoogd door de starheid van de 
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kiellinieformatie, gelukte dit meestal niet of onvoldoende. Vele zeegevechten 
uit  en  eeuw bleven dan ook beperkt tot een schip-tegen-schipgevecht op 
parallelle koersen, waarbij er op los werd gebeukt met artillerie zonder dat een 
duidelijke beslissing werd bereikt. Eerst met de theorieën van een John Clerk,²⁴
die overigens zelf nooit had gevaren, en de bewuste toepassing ervan door Nelson 
in  bij Trafalgar, kwam hierin verandering. 

Nadien zouden de zeilende houten schepen echter niet meer in grote getale 
met elkaar slag leveren en hun plaats moeten afstaan aan het gepantserde stalen 
schip, voortbewogen met machines. Ten dele was dit schip eerst voorzien van 
draaibare kanons in vaste barbettes en later van vaste geschutopstellingen in 
draaibare torens. Tegen al die bepantsering was zware munitie vereist met 
pantserdoorborend vermogen. Op aandrang van Fisher werd in Engeland de 
Dreadnought ontworpen, die in  te water werd gelaten. De principes van 
het ontwerp waren een geringere secundaire bewapening om alle accent te 
kunnen leggen op een zo zwaar mogelijke hoofdbewapening, die zoveel mogelijk 
werd opgesteld in draaibare torens in de lengteas van het schip. Op deze wijze 
was naar beide bredezijden maximale vuurafgifte op grote afstand verzekerd. 
Met een centrale vuurleiding en toepassing van turbinemotoren werd dit het 
prototype voor alle slagschepen daarna. Al had dit schip afgaande op zijn naam 
niets te vrezen, dreadnoughts waren mede gezien hun kleinere secundaire 
bewapening kwetsbaar voor torpedoaanval en dienden door escortes hiertegen 
te worden beschermd. Dankzij het feit dat de zware kanons in draaibare torens 
stonden opgesteld kon het vuur van enkele vijandelijke dreadnoughts in kiellinie 
gemakkelijk worden geconcentreerd op één dreadnought van de eigen partij. Dit 
was bij linieschepen met hun as van destructie loodrecht op de as van beweging 
onmogelijk geweest zonder de as van beweging van de afzonderlijke schepen 
ten opzichte van elkaar te wijzigen. De conclusie was dan ook dat dreadnoughts 
niet alleen van escorte moesten worden voorzien tegen torpedoaanval maar ook 
dat zij tegen andere dreadnoughts het beste waren opgewassen in gezamenlijk 
optreden. Het afzonderlijke gevechtselement moest dus weer worden opgenomen 
in een eenheid, die weer moest optreden in formatie. Ondanks de grote technische 
voordelen ten opzichte van het linieschip met zijn starre batterijen, omdat de 
kanons nu waren opgesteld in torens die konden worden gedraaid, lag de hoofdas 
van destructie toch weer haaks op de as van beweging. Dit kwam omdat de torens 
in hoofdzaak in de lengteas van het schip waren gesitueerd. De kiellinie werd 
dus weer de slagformatie. Discussies als die tussen de materiel en de historical 
school of met de ontwikkeling van de technologie alle lering uit het verleden nu 
achterhaald is of niet, kunnen dus mede worden gevoerd aan de hand van criteria 
die te ontlenen zijn aan het axiale model. De gevechtsafstand op zee was groter 
geworden. Doordat kleinere schepen met hun torpedo’s een bedreiging voor de 
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grotere konden vormen, waren de operaties gecompliceerder. De tactiek echter 
was in wezen niet veranderd omdat de kiellinie de basisformatie was gebleven 
voor het gevecht. In theorie zou het denkbaar zijn geweest in een dubbele linie
te strijden, waarbij de schepen van de tweede indirect vuren over de schepen 
van de eerste met gebruikmaking van de gegevens van afstandsmeters en vuurlei-
dingsapparatuur van de schepen van de eerste linie. Deze zouden dan tegelijk als 
vurend element en als ‘voorwaartse waarnemers’ voor de achterliggende schepen 
dienen. Evenals bij een dubbele rij boogschutters waarbij de achterste over de 
hoofden van voorste heen in een steile baan hun pijlen afschieten en daarmee 
het ‘vuur’ intensiveren, zou dit dan ook bij slagschepen het geval zijn. Bij de grote 
afstanden bij gevechten tussen slagschepen, de problemen van afstandsmeting en 
de grote snelheden van verplaatsing zou een dergelijke tactiek van meer statische 
boogschutters te voet te grote uitvoeringsproblemen met zich mee brengen. 
De enkele kiellinie moest dus wel de slagformatie voor zware schepen blijven. 
Een ‘crossing the ’ waarbij de eigen slaglinie loodrecht voor de slaglinie van de 
tegenstander langs vaart, zodat de eigen as van destructie loodrecht komt te staan 
op de as van beweging van de tegenstander, was hierbij een begeerde positie. 
Deze werd door de Britse vloot in  bij Jutland tot tweemaal toe bereikt, al viel 
het resultaat daarbij tegen. Aangezien het gemakkelijker is de diverse formaties 
te overzien aan de hand van een visuele presentatie dan zich deze uitsluitend te 
moeten voorstellen met behulp van een verbale uiteenzetting, is het bovenstaande 
op de volgende pagina als volgt samengevat in diagram .

Bij a is door de starre opstelling van het geschut alleen een schip-tegen-schip-
gevecht mogelijk omdat het vuur, zonder zelf de kiellinieformatie op te breken 
niet op een deel van de vijandelijke slaglinie kan worden geconcentreerd. De as 
van destructie staat loodrecht op de as van beweging.

Bij b is beperkte concentratie op een deel van de vijandelijke slaglinie mogelijk 
dankzij het draaibaar vermogen der torens. De as van destructie staat haaks op 
de as van beweging.

Bij c is volledige concentratie van het vuur mogelijk op de vijandelijke slaglinie, 
die zelf alleen verspreid vuur kan afgeven. De eigen as van destructie staat nu 
loodrecht op de as van beweging van de tegenpartij. In de Tweede Wereldoorlog 
bleek, met name bij Midway in , dat het slagschip, zowel in de vorm van het 
linieschip als die van de dreadnought, had afgedaan en dat het vliegdekschip het 
‘capital ship’ was geworden. Ofschoon dit op de wind dient gedraaid voor het 
opstijgen van de vliegtuigen kunnen deze zich daarna in iedere richting begeven. 
Het vliegdekschip heeft daarmee een alzijdige richting van destructie, onafhan-
kelijk van de as van beweging. Daarnaast zijn in de tweede helft van de  eeuw 
de kruiser en het fregat met geleide wapens opgekomen. Deze wapens staan weer 
in hoofdzaak in de lengteas van het schip opgesteld. Door hun beperktheid in 
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aantal en grote vernietigingscapaciteit behoeven zij echter niet, zoals granaten, 
in salvo’s te worden gebruikt. Hun opstelling in de lengte dwingt dus niet altijd 
tot lancering aan bredezij al is dit wel het aantrekkelijkst. Als capital ship is 
tenslotte de onderzeeboot opgekomen. De torpedobuizen van deze schepen 
zijn voor gebruik tegen zeedoelen gefixeerd in de lengteas van het schip. De as 
van destructie is dus hier weer coaxiaal met de as van beweging, zoals eertijds 
bij de galei.²⁵ Bij een gecombineerde eenheid van een vliegdekschip met geleide-
wapenkruisers en onderzeeboten is dus de axiale eenduidigheid verdwenen, die 
tot dusverre gedurende de gehele geschiedenis van de oorlogvoering ter zee in 
de taakgroep had bestaan.

a) parallelgevecht op gelijke koersen tussen linieschepen

b) parallelgevecht op tegengestelde koersen of passeergevecht tussen dreadnoughts

c) Crossing the 

D 
Vlootformaties
bij een zeeslag
(afstanden niet
op schaal)
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.. Bommenwerper en jachtvliegtuig als voorbeelden van gevechtselementen

Vliegtoestellen hebben de mogelijkheden van een krijgsmacht door hun pe-
netrerend vermogen, hun waarnemings- en destructiecapaciteit en hun verras-
singselement, aanmerkelijk verhoogd. Boven de ondoordringbare fronten in 
het westen tijdens de Eerste Wereldoorlog, waren zij nog het enige middel om 
waar te nemen wat zich achter die fronten afspeelde. Spionagevluchten boven de 
Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog en boven Irak tijdens de Golfcrisis in  en 
daarna, verschaften de Amerikanen de informatie, die de totalitaire en dictatoriale 
regimes voor hen trachtten af te schermen. Grondsteun boven het frontgebied, 
interdictie daarachter en aanval op industriële centra en bevolkingscentra ver in 
het achterland werden, dankzij het vliegtuig mogelijk. Langdurige bevoorrading 
op grote schaal, zoals tijdens de Berlijnse crisis in –, eveneens. In de 
jaren  ontwikkelde het hefschroefvliegtuig zich tot een veelbelovend militair 
middel. Het vergrootte de mogelijkheden tot infiltratie en tot ‘verticale omvat-
ting’ door luchtlandingstroepen. Achter heuveltop of bosrand verscholen kan 
het grondsteun verlenen in verticale hit-and-runacties. Onbereikbare gebieden 
zijn door het hefschroefvliegtuig voor reddingsacties bereikbaar geworden. 
Op de vergroting van de slagkracht van vloten door vliegdekschepen werd 
reeds gewezen, terwijl de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog de slag om 
de Atlantische Oceaan niet zonder vliegtuigen hadden kunnen winnen. Uit de 
diverse categorieën zijn bommenwerper en jachtvliegtuig gekozen omdat zij als 
vliegtuigen, na het verkenningstoestel, de langste militaire geschiedenis hebben 
en er de meeste oorlogservaring mee is opgedaan.

Hoewel bommenwerpers, zoals bijvoorbeeld een Amerikaanse -, soms 
van uitgebreide bewapening kunnen zijn voorzien voor de strijd in de lucht, is 
deze bewapening defensief van aard. Het aanvallend vermogen zetelt, zoals de 
naam ‘bommenwerper’ ook al aangeeft, in de bommenlast. Bij een - uit de 
Tweede Wereldoorlog bedroeg deze  kg bij een actieradius van  km en 
kon bij kortere afstanden oplopen tot  kg. Voor een Britse Lancaster -
bedroegen deze aantallen in diezelfde periode respectievelijk  kg bij  km 
en  kg op kortere afstand.²⁶ Behalve bij de twee aanvallen met een atoombom 
door -’s en de aanvallen met Lancasters op bijzondere doelen als de Eder en 
Möhnedam of Poortershaven waarbij speciale zware bommen werden meege-
voerd, was de last over een aantal bommen verdeeld. Deze konden niet op één 
enkel moment tegelijk, maar moesten na elkaar worden afgeworpen en trokken 
daardoor een spoor van vernieling over de grond. Hoewel men in het algemeen 
dus kan stellen dat de as van destructie van een bommenwerper verticaal staat 
op de as van beweging, komt dit voor een zware bommenwerper bij horizontaal 
bombardement erop neer dat de as van destructie een lijn vormt parallel aan de 
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as van beweging, gelegen in een verticaal vlak, op een afstand bepaald door de 
vlieghoogte. Het is duidelijk dat met een dergelijke spreiding van de bommenlast 
over een langwerpig gebied de precisie van vernietiging en de verzadiging van 
het doel niet zijn gediend. De enige mogelijkheid om daaraan tegemoet te komen 
was een massale inzet van bommenwerpers. Deze bedroeg bij de geallieerden 
enkele honderden tot soms duizend toe. Ofschoon van een duikbombardement 
grotere precisie mag worden verwacht, omdat in de duikvlucht de as van destruc-
tie meer coaxiaal komt te liggen met de as van beweging, was deze manoeuvre 
met een zware bommenwerper niet te realiseren. Zware bommenwerpers met 
vier motoren, zoals de Britten en Amerikanen bezaten, konden met vier motoren 
namelijk niet duiken. Een zware bommenwerper zoals de He , die de Duitsers 
hadden ontworpen, bezat onvoldoende motorvermogen om aan de vereiste 
actieradius en laadcapaciteit aan bommen te voldoen. De extra versterking, die 
in vleugels en romp moesten worden aangebracht om aan de krachten die op 
het toestel werkten tijdens de duikvlucht en het optrekken daarna weerstand te 
bieden, verhoogden het gewicht van het vliegtuig en beïnvloeden daarmee de 
actieradius en het laadvermogen nadelig. Alle Duitse ontwerpen faalden derhalve 
op deze punten. Voor de zware bommenwerpers van de geallieerden was dus 
horizontaal bombardement de enige mogelijkheid. 

Met het voortschrijden van de tijd lijkt het ritme van de krijgsdans in toe-
nemende mate te worden gescandeerd door de technologie. Door de sterk 
verhoogde dracht en precisie van de luchtafweer, mede te danken aan de ont-
wikkeling na  van de luchtafweerraket, moest de bombardementstactiek 
worden aangepast. Bombardement op grote of middelgrote hoogte werd bij 
aanwezige oppositie onmogelijk. Aanvliegen en aanval dienden gewijzigd waarbij 
verrassing het sleutelwoord vormde. Hierbij is een keus uit drie mogelijkheden 
voorhanden. De eerste is hoog-laag-hoog, de tweede laag-laag-hoog, de derde 
laag-laag-laag.²⁷ Vooral de lage aanvlucht beneden het bereik van de vijande-
lijke radar is aantrekkelijk, maar stelt hoge eisen aan training en apparatuur.
Dergelijke aanvalstactieken zijn niet met massale aantallen van honderden of 
duizend vliegtuigen uit te voeren, zonder het verrassingsmoment verloren te 
laten gaan, zodat de omvang van eenheden en uitgebreidheid der formaties 
drastisch zijn gedaald. Dit betekent dat de vervoerscapaciteit aan bommen 
per actie eveneens sterk moest afnemen. Ook hier is de technologie echter 
niet alleen de verdediging, maar ook de aanval weer ten dienste geweest. Het 
punt van inslag van een traditionele bom wordt in hoofdzaak bepaald door bal-
listische factoren die ten eerste samenhangen met de plaats waar, de snelheid 
waarmee en de hoek waaronder de bom wordt afgeworpen, ten tweede met de 
vorm, het gewicht en de afstelling van de vinnen van de bom en tenslotte met 
de algemene wetten van de zwaartekracht. De wind heeft daar nauwelijks en de 
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mens verder geen invloed meer op. Diverse geavanceerde systemen zoals onder 
meer de eerder genoemde  elektro-optisch geleide Homing Bomb Systems met 
hun tv-geleidingseenheid en controlepanelen en de ‘Paveway’-bommen met 
lasergeleiding²⁸ hebben aan precisie ruimschoots gecompenseerd wat aan de 
omvang van de vernietigingscapaciciteit van een ‘tapijtbombardement’ moest 
worden ingeleverd. Aan de vernietigingskracht van de bommen van de latere 
bommenwerper kon bovendien nog die van de eventueel mee te voeren raketten 
worden toegevoegd. De taak van de strategische bommenwerper uit de Tweede 
Wereldoorlog werd overigens voor die landen, die dat konden en wilden betalen, 
nadien goeddeels overgenomen door een arsenaal van langeafstandsraketten 
waaronder sommige met intercontinentaal bereik. Een visuele indruk van de 
verschillende bombardementstactieken is te vinden in diagram .

horizontaal bombardement: as van destructie 
parallel aan as van beweging in verticaal vlak

duikbombardement: as van destructie 
meer coaxiaal met as van beweging

nieuwere aanvalsmethoden waarbij de as van destructie wel afhankelijk is van de as van beweging, maar
het punt van inslag of detonatie gemanipuleerd kan worden met behulp van bomgeleidingssystemen

D 
Aanvalsmethoden

bij vliegtuig-
bombardement
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Is het doel van de bommenwerper dus gelegen op de grond, het jachtvliegtuig 
heeft zijn doel in het luchtruim zelf. In tegenstelling tot de bommenwerper is de 
missie van de jager echter meer instrumenteel van karakter. Om eigen gebied 
en eigen grond- en zeestrijdkrachten zo goed mogelijk te vrijwaren van de at-
tenties van een vijandelijke luchtmacht en vrijdom van activiteiten voor de eigen 
luchtmacht te verzekeren, is luchtsuperioriteit vereist. Bij aanwezigheid van een 
vijandelijke luchtmacht kan deze indirect worden verkregen door aanval op de 
infrastructuur van die luchtmacht in de vorm van grondstations, vliegvelden 
of vliegtuigfabrieken en hun toeleveringsbedrijven. Direct moet deze echter 
worden bevochten in het luchtruim zelf. De bommenwerper, hoewel ook voor het 
luchtgevecht bewapend, is, zoals opgemerkt, alleen van defensieve bewapening
voorzien. Door zijn meerkoppige bemanning en hun opstelling op verschillende 
plaatsen in het toestel beschikt hij over meer waarnemingsmogelijkheden in ver-
schillende richtingen tegelijk dan de piloot van een eenzitsjager. Op verschillende 
plaatsen van mitrailleurs of zelfs van kanonnen voorzien, kan hij in verschillende 
richtingen tegelijk vuur afgeven. Door hun opstelling in draaibare koepels kan 
hij dit vuur in korte tijd weer verleggen. Door te vliegen in formatie kan dit vuur 
worden gecoördineerd. De bommenwerper beschikt dus over een multiaxiale 
waarneming en een multiaxiale destructie, onafhankelijk van zijn monoaxiale 
beweging. Doordat hij echter is ontworpen voor het transport van bommen is 
hij relatief groot, in principe minder snel en vooral minder wendbaar dan het 
jachtvliegtuig. 

Enkele uitzonderingen daargelaten is, zoals eerder vermeld, de bewapening
van een jachtvliegtuig gefixeerd in de lengteas van het toestel en in de romp of de 
vleugels gemonteerd. Evenals bij een linieschip moet dus de bewapening worden 
gericht door beweging van het gehele wapensysteem. Bij het jachtvliegtuig ligt 
daarbij echter de as van destructie niet loodrecht op die van de beweging maar 
coaxiaal daarmee. Het beschikt daarbij voor zijn betrekkelijk geringe afmetingen 
en zijn lichte bouw in combinatie met een groot motorvermogen niet alleen over 
grote snelheid, maar ook over grote wendbaarheid. Grote snelheden kunnen kan 
daarbij overigens wel een handicap voor die wendbaarheid betekenen, zoals de 
Amerikanen tijdens de Koreaanse Oorlog van – ondervonden. 

Tegenover de bommenwerper is het jachtvliegtuig bij luchtgevecht in het 
voordeel. Het trefvlak van zijn front dat hij naar de tegenstander keert om 
vuur uit te brengen is klein. Door zijn wendbaarheid kan hij de grote kwetsbare  
vlakken van de bommenwerper opzoeken. Afgezien van de dode hoeken van de 
bommenwerper, kan hij van deze afweervuur verwachten. Daar de bewapening 
van de bommenwerper noodzakelijkerwijze gespreid moest zijn, kan de jager 
steeds zijn hele vuurkracht inzetten tegen een deel van de vuurkracht van de 
bommenwerper. Dit verklaart waarom zelfs de Amerikaanse -’s, hoewel zij 
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vlogen in hun zorgvuldige ‘doosformatie’ tegen de verwachting in, niet opgewas-
sen bleken tegen de latere Duitse jagers, die waren bewapend met kanonnen 
en soms zelfs met raketten. De Japanse jagers daarentegen met hun zwakkere 
bewapening konden dit plaatselijk vuuroverwicht niet bereiken. Zij toonden dan 
ook voor een - een heilig ontzag.  

Op deze wijze maakt het axiale model mede duidelijk waarom in de lucht 
het jachtvliegtuig bij uitstek het gevechtsvliegtuig bleek. Toen dit voorzien van 
afwerpbare brandstoftanks voldoende actieradius had verkregen om de bom-
menwerpers van de geallieerden einde  te begeleiden werd de kracht van de 
Luftwaffe al gauw gebroken in het luchtgevecht.

Ofschoon bezoekers van vliegshows zich laten imponeren door de strakke 
formaties waarin de vliegers hun luchtacrobatiek vertonen geeft zulks, evenmin 
als de eerder gewraakte schilderijen van zeeslagen, een juiste indruk van het 
gevecht. Dit vraagt juist om losse vormen van formatie en ruime afstanden 
tussen de toestellen om hun wendbaarheid te benutten voor het richten van 
de bewapening. Zo was bijvoorbeeld in  de flexibele Duitse ‘Schwarm’ 
te prefereren boven de strakke ‘Vic’ van de Engelsen. Deze erkenden dit door 
de Schwarm te adopteren in hun ‘Finger-four’, zoals op de volgende pagina is 
weergegeven in diagram .

a) ‘Vic’: bij een bocht houdt 
het binnenste vliegtuig in, 
waarbij de toestellen moeten 
zorgen niet te botsen.

b) ‘Finger-four’: bij het zwenken wisselen de toestellen 
volgens het ‘Cross over system’. Er ging nu minder snelheid 
verloren dan bij inhouden, de formatie bewoog vlotter en 
de afstanden verminderden de kans op botsingen.²⁹

D 
Voorbeelden

formaties bij een
luchtgevecht tus-
sen jachtvliegtui-

gen in WO II
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Het onderscheid tussen jager en bommenwerper, zoals hierboven aangehouden, 
is bij de ontwikkeling van het luchtwapen kleiner geworden. De jagers, die in 
de eerste plaats waren gedacht voor het luchtgevecht, werden steeds meer ook 
toegerust en ingezet voor grondsteun. Voorzien van één of enkele lichte bommen 
werden zij wel gebruikt als jachtbommenwerper. Bij hun vergeldingsacties tegen 
terroristische aanslagen plachten de Israëliërs zelfs dergelijke combinaties in te 
zetten tot diep in vijandelijk gebied of gebied als zodanig door hen beschouwd.

.      

In de voorgaande voorbeelden kwam steeds eenzelfde conclusie naar voren, 
ongeacht het krijgsonderdeel waar het om ging. De kracht van een gevechtselement
kan slechts optimaal worden benut in samenwerkingmet andere gevechtselementen
binnen een eenheid. Deze elementen en eenheden dienen daarbij in specifieke
formaties te worden gehanteerd.

Dit is pas mogelijk onder de voorwaarden dat de gevechtselementen centraal 
worden geleid; tussen commandant en staf van de eenheid voldoende verbinding 
bestaat met de subeenheden en de subeenheid weer verbinding heeft met zijn 
gevechtselementen. Tevens zijn er verbindingsmogelijkheden nodig tussen deze 
elementen, tussen de subeenheden onderling en tenslotte tussen de eenheid 
zelf en zijn naast hogere eenheid. De geschiedenis kent voorbeelden waarin 
een degelijke commandoketen met de benodigde verbindingen te kort schoot 
of zelfs ontbrak. De resultaten waren er dan ook naar. Ofschoon niet behorend 
tot de structuur van het gevecht zelf, zijn commandovoering en verbindingen 
dus van wezenlijk belang voor de gevechtsvoering. Het geven van commando’s 
heeft echter geen zin wanneer de sociale structuur ontbreekt waarbinnen hun 
opvolging is gewaarborgd. Bij geregelde strijdkrachten wordt in deze structuur 
voorzien door de discipline. Om de samenhang van de eenheid te handhaven 
bij langdurige afwezigheid van actie maar ook onder de druk van het gevecht, 
wordt bij vele strijdmachten tevens een beroep gedaan op de traditie. Sociaal-
psychologisch bezien is deze in feite een variant op het voorbeeld der vaderen. Ten 
aanzien van de wijze waarop het leiderschap en de discipline worden gehanteerd 
zijn er, behalve verschillen tussen de krijgsmachtdelen onderling, ook verschillen 
binnen die delen en zelfs tussen verschillende categorieën eenheden. Zo verschilt 
bijvoorbeeld de discipline bij een infanterieonderdeel van die bij een onderdeel 
van de verbindingsdienst. Leiderschap en discipline op een fregat zijn anders 
dan op een onderzeeboot. Zo vormen commandovoering en verbindingen, maar 
ook leiderschap, discipline en traditie evenzovele punten waarop strijdkrachten 
kunnen worden vergeleken. Hierbij spelen verschillen in volksaard en cultuur 
alsmede in historische ontwikkelingen een rol.
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