

De strijd te land

.    .      
       ,  ..– ..

.. Een vijftal problemen bij de reconstructie van het verleden. Implicaties
van de slag bij Megiddo als het formele begin van de militaire geschiedenis

Geschiedschrijving stelt zich ten doel een betrouwbaar en inzichtelijk beeld 
van het verleden te verschaffen. Daarbij houdt zij echter op voorhand ook 
een grote kans op vertekening van het verleden in. Zij is immers aangewezen 
op bronnen als de meest directe getuigenis van het verleden. Deze bronnen 
bestaan uit schrifturen, opschriften of afbeeldingen op perkament, op steen, of 
op ander materiaal. Zij kunnen ook bestaan uit sporen van het verleden in de 
vorm van zegels, munten, gebruiksvoorwerpen, of andere artefacten dan wel uit 
de restanten daarvan. Deze sporen kunnen ook zijn gelegen in een duidelijke 
invloed, die de mensenhand heeft achtergelaten in het landschap. Dit kan het 
gevolg zijn van aanplant of bebouwing, maar ook van erosie of van vervuiling 
door ondoordacht beheer.

Een eerste probleem bij dit alles is dat documenten door velerlei oorzaken 
verloren kunnen gaan, artefacten worden vernietigd of onherkenbaar bescha-
digd, veranderingen in het landschap weer uitgewist. De vernietiging van de 
herinnering aan het verleden is niet slechts een gevolg van blind toeval, maar 
ook van bewuste opzet. De grootschalige verwoesting van de kloosters in Tibet 
met stelselmatige verbranding van oude en unieke geschriften door de Chinese 
communisten is niet meer dan een recent voorbeeld van een procedure, die reeds 
millennia oud is. De herinnering aan het verleden van anderen wordt gezien 
als een latente bedreiging voor het eigen heden en dient daarom te worden 
uitgevaagd. Deze omstandigheden werken niet alleen lacunes in onze kennis in 
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wij gedetailleerd geïnformeerd over de inrichting en het optreden van de legers 
van de Griekse stadstaten en die van Alexander de Grote (– v.Chr.). We 
weten daarentegen maar weinig van de legers van Genghis Khan (–) 
meer dan  jaren later. Wat ons daarvan bekend is, danken we vooral aan de 
berichtgeving van hun tegenstanders. Deze hadden daarbij echter maar weinig 
begrepen van de organisatie en tactiek van deze Mongolen. Wij gebruiken nog 
altijd voor een ongeordende schare mensen het woord ‘horde’. Dit was echter bij 
de Mongolen het woord ter aanduiding van een stam of soms wel van een rijk, 
zoals de Gouden Horde uit de  tot de  eeuw. In een militaire context sloeg 
het meestal op hun cavalerielegers, die . man omvatten. Een horde was 
op zijn beurt weer georganiseerd in drie toumans van . man, elk weer van 
 regimenten van  eskadrons van tien groepen van  ruiters. Hun cavalerie, 
op een dergelijke wijze voor tactisch gebruik geleed ofwel gearticuleerd, trad 
in een vast aantal golven met regelmatige afstanden tussen de manschappen in 
de slag op. Het begrip ‘horde’ is dus bij ons niet goed overgekomen. Evenmin 
onderkenden hun tegenstanders de strategische principes van de Mongolen, 
zodat zij steeds werden verrast. Dit onbegrip vormde mede de reden dat zij niet 
opgewassen waren tegen deze vijanden, die zij slechts als onontwikkelde barbaren 
zagen. Ten onrechte weten zij het succes van deze aan hun aantal in plaats van 
aan hun snelle verplaatsing. 

Een vierde probleem is om te beginnen dat de toegankelijkheid van de ge-
schreven bronnen afhankelijk is van de kennis van de desbetreffende talen. Een 
bezwaar dat daarmee samenhangt is dat de mogelijkheid zich een voorstelling te 
vormen van het verleden van anderen sterk afhankelijk is van het eigen referen-
tiekader. Zo is het bijvoorbeeld moeilijker voor een historicus van Amerikaanse 
of Europese oorsprong een gebeuren of optreden van Aziaten te begrijpen, dan 
voor een historicus die zelf een Aziaat is. Gevaren van neerbuigend dédain of 
van romantische idealisering ten opzichte van een cultuur, waarmee men minder 
vertrouwd is, liggen dan op de loer. De beperkte talenkennis en het vertrouwde 
referentiekader van de historici werken derhalve eenzijdigheden bij hun aandacht 
voor het verleden in de hand. Een eenzijdigheid die zijn neerslag vindt in de 
historiografische traditie. Zo is het een Westerse traditie de geschiedenis van de 
Oudheid te beginnen in het Midden-Oosten. Vervolgens verschuift de aandacht 
naar Griekenland om te besluiten met het Romeinse Rijk. De andere delen van 
de wereld komen dan pas weer in het zicht afhankelijk van de richting van de 
expansie van de West-Europese volken na de Middeleeuwen. Ook vele militair-
historici richten hun aandacht vrijwel uitsluitend op de militaire geschiedenis 
van het Westen. Hoewel op zichzelf legitiem, ontstaat daardoor het gevaar dat 
andere wijzen van oorlogvoering dan die van het Westen buiten het blikveld 
blijven en daardoor ook niet worden begrepen. Dit is niet alleen te betreuren voor 
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de geschiedschrijving. Het gemis aan kennis en inzicht bij politici en militairen 
als mensen van de praktijk kan zelfs rampen ontketenen. De nederlaag van de 
Romeinen in  v.Chr. bij Carrhae en het falen van de Amerikanen in Vietnam, 
ruim  jaar later, zijn niet meer dan een paar voorbeelden van gebrek aan het 
verwachte succes door totaal onbegrip ten aanzien van de tegenstander. Ondanks 
dit besef ontbreekt ook in deze studie een analyse van het krijgsgebeuren, die 
mundiaal gezien evenwichtig is. Ofschoon de bespreking zich niet per definitie
beperkt tot de geschiedenis van Europa en de Westelijke wereld, waarbij andere 
volken en delen van de wereld slechts in beeld komen afhankelijk van hun 
contact met het Westen, blijft de aandacht toch meest op het Westen gericht. 
De behoefte tot beperking is ingegeven door de omvang van de stof, die door de 
opzet van deze studie op zich toch al zo uitgebreid is. De keuze om zich daarbij 
vooral tot het Westen te beperken is gedaan op grond van de overweging dat 
het krijgswezen in de huidige wereld sterk is bepaald door de militaire ontwikke-
lingen van het Westen.¹ Waakzaamheid op dit punt is echter geboden waar juist 
de geschiedenis leert dat een tijdelijk militair stempel nog geen blijvend militair 
overwicht garandeert. 

Als laatste probleem voor de geschiedvorser blijkt dat van het verleden 
oorspronkelijk slechts datgene is vastgelegd wat, en in zodanige vorm als, het 
voorgeslacht dienstig achtte. Hierbij kon bewust een subjectiviteit zijn gehan-
teerd, die niet strookt met de mate van objectiviteit die de latere onderzoeker 
prefereert. Ook in de keuze van onderwerpen plegen de laterkomenden soms 
een andere voorkeur te hebben.

Bij de huidige stand van het geschiedkundig onderzoek is het eerste krijgsge-
beuren, dat ons zonder mythische omkleding en meer in nauwkeurigheid is 
overgeleverd, de slag bij Megiddo in  v.Chr. De jonge farao Thoetmozes ,
die het Egyptische rijk tot dusverre slechts in naam had geregeerd naast zijn 
tante Hatsjepsoet, stond na haar dood in  v.Chr. onverwacht voor de volle 
regeringsverantwoordelijkheid. Deze omstandigheid werd uitgebuit door de 
koning van Kadesh om een opstand te organiseren van de Palestijnse en Syrische 
stammen tegen het Egyptische bewind. Thoetmozes voerde echter in een onver-
wachte en snelle militaire operatie een leger, uitgerust met strijdwagens, naar 
Palestina. Hier hadden de opstandelingen hun troepen samengetrokken bij de 
vesting Megiddo, gelegen ongeveer  km zuidzuidoost van het huidige Haifa en 
ten noorden van het gebergte van Karmel. Deze vesting was van strategisch belang 
door haar ligging op de route van Egypte naar Mesopotamië en van betekenis voor 
de handel tussen de kuststeden en de nederzettingen in de vallei van de Jordaan. 
De drie passen, die vanuit het zuiden toegang boden tot het verzamelgebied der 
rebellen, werden slechts door voorposten bewaakt. Thoetmozes brak dan ook 
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gemakkelijk door de pas heen, die rechtstreeks toegang tot Megiddo verschafte. 
Aangekomen in de vallei achter het gebergte deployeerde hij zijn leger in een 
concave formatie. De koning van Kadesh, door de onverwachte verschijning 
der Egyptenaren verrast, moest het leger der opstandelingen haastig zien op te 
stellen op het hoger gelegen terrein aan de oostkant van de vesting. Terwijl hij 
met zijn rechtervleugel het vijandelijke leger wist te binden, drong Thoetmozes 
met de linkerspits onder zijn persoonlijke leiding door tussen de vesting en de 
rechterflank van zijn tegenstanders. Hij omvatte deze nu gemakkelijk, mede 
dankzij de concave formatie van zijn troepen.² Daarmee bracht hij de rebellen 
een verpletterende nederlaag toe waarna hij zich tenslotte van de vesting zelf 
meester maakte. Megiddo zou ook nog enige malen nadien zijn naam zodanig 
aan krijgsoperaties verbinden, dat wij mede daaraan de benaming ‘Armageddon’ 
zouden hebben te danken. De bijzonderheden van dit eerste treffen bij Megiddo 
zijn vastgelegd in een inscriptie op de tempel van Karnak. Deze is gelegen nabij 
het huidige Luxor aan de Nijl, op de plaats van de oude Egyptische hoofdstad 
Thebe, niet te verwarren met de gelijknamige stad in Griekenland. Op grond 
van de beschikbaarheid van dit geschreven of althans in de vorm van inscripties 
aanwezig bronnenmateriaal, is deze eerste slag bij Megiddo te beschouwen 
als het begin van de militaire geschiedenis als ‘historia rerum gestarum’, dat 
wil zeggen het onderzoek en het verhaal van de dingen die gebeurd zijn. Het 
is daarnaast reeds bij een eerste analyse duidelijk dat deze slag niet het begin 
geweest zal zijn van de ‘res gestae’, dat wil zeggen van de (krijgs)gebeurtenissen 
in het verleden zelf.

Het verhaal van Megiddo impliceert dat tal van elementen reeds aanwezig 
waren, die van belang zijn bij het voeren van oorlog. Deze vormen ook de ingredi-
enten van latere oorlogvoering. De geschiedenis maakt melding van een militaire 
operatie met een duidelijk politiek doel van Egyptische zijde, te weten het herstel 
van het koninklijke gezag in oproerige gebieden. De veldtocht betekent dus een 
voortzetting van de politiek met andere middelen. Het voornaamste strijdmiddel 
is de strijdwagen. Dit wijst als eerste wapensysteem, dat wij kennen in de oorlog-
voering te land, reeds op een ver ontwikkelde techniek. Er wordt een duidelijke 
beslissing verkregen in een geregelde veldslag. Het Egyptische leger bereikt een 
volledige verrassing. Dit geldt in operationeel opzicht omdat de passen niet met 
adequate strijdkrachten zijn afgegrendeld. Het geldt ook in tactisch opzicht omdat 
de opstandelingen voor de aanvang van de slag in haast moeten worden opgesteld. 
Het gevecht is niet zomaar een botsing tussen twee bewapende bendes, die zich 
hals over kop en masse op elkaar storten. Het Egyptische leger althans, blijkt 
geformeerd op te kunnen treden. Het is tevens reeds behoorlijk gearticuleerd. Dit 
wil zeggen dat het is onderverdeeld in onderdelen, die op het slagveld zelfstandig 
kunnen manoeuvreren en aparte opdrachten kunnen vervullen. De rechtervleugel 
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weet immers een bindingsactie uit te voeren terwijl de linker, begunstigd door 
de concave opstelling van de strijdmacht als geheel, de tegenstander omvat. 
Blijkbaar handhaaft het centrum daarbij een zodanige verband tussen beide 
vleugels dat de Egyptische formatie niet tijdens de omvattingsmanoeuvre door de 
tegenstander wordt gepenetreerd. De farao maakt gebruik van de principes van 
verrassing en manoeuvre. Op zijn rechtervleugel past hij ‘economy of force’ toe 
teneinde met zijn linkerveugel een omvatting te kunnen uitvoeren. De elementen 
van planning, centrale controle en persoonlijk leiderschap laten zich uit dit alles 
aflezen. De militaire geschiedschrijving begint dus pas bij een gebeurtenis die 
reeds een lange militaire ontwikkeling impliceert.

Om de oorlogvoering uit het verre verleden te reconstrueren zijn we aangewe-
zen op andere bronnen dan alleen documenten of daarmee te vergelijken teksten, 
gehouwen in steen. Wat het technologische aspect van de operatie en de actie 
bij Megiddo betreft, zijn veel eerder afbeeldingen van strijdwagens te vinden in 
het derde millennium v.Chr. in Mesopotamië. Wij zien daarop reeds de wagen 
met twee raden, een gebogen disselboom en een tweespan, als opvolger van de 
logge rechthoekige wagen met vier massieve raden en een rechte disselboom, 
getrokken door vier paarden. De sierlijk gestroomlijnde bak met half cirkelvormig 
front, twee gespaakte raden en wielnaaf is vermoedelijk afkomstig uit het noorden 
van India in het tweede millennium v.Chr. Getrokken door een tweespan bleef 
het eeuwenlang ook in gebruik bij de wagenrennen en wordt ons nog steeds 
getoond op bioscoopfilms over dit onderwerp. Dit type wagen werd ook bij 
Megiddo gebruikt en was door de Egyptenaren overgenomen van de Hyksos. 
Dit waren herdersvolken die het land ermee in de periode van – onder 
de voet hadden gelopen. Uit graven uit de Shangperiode valt op te maken dat in 
de  eeuw v.Chr. ook in China de strijdwagen bekend was. 

Strijdwagens werden gewoonlijk veelzijdig en intensief gebruikt. Zo blijkt 
dit ook uit de slag bij Kadesh in  v.Chr. Wij beschikken over deze slag over 
meer bronnen dan over die te Megiddo. Volgens deze informatie functioneerde 
de strijdwagen bij Kadesh voor verkenning, verbindingen, maar vooral als 
schokwapen. Zo schakelden de Hettieten bij die gelegenheid in één enkele aanval 
van strijdwagens de gehele divisie ‘Re’ van Ramses  uit. Deze divisie telde wel 
 man. Onbekend met het feit dat de vijand reeds in grote getale ter plekke 
was, had Ramses zijn leger bij de opmars veel te ver uiteen gerekt, zodat hij 
zijn leger bij het treffen onmogelijk meer als geheel kon inzetten.³ Van de vier 
divisies waarover hij beschikte arriveerde de laatste zelfs te laat om enig deel te 
kunnen hebben aan de slag. De tegenaanvallen waarmee hij zijn leger toch wist 
te redden, voerde hij alle met strijdwagens uit. Het optreden van de infanterie 
bleef tot de strijd om en in het kamp van Ramses beperkt. Als schokwapen kon 
een strijdwagen gemakkelijk door een losse schare voetvolk heen breken. De 
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hogere positie van de strijders op de bak vormde daarbij een belangrijk voordeel. 
Behalve als schokwapen diende de strijdwagen ook als mobiel platform voor 
projectielwapens. Hiermee konden de massa’s van de tegenstander dankzij de 
snelheid van de wagens op veilige afstand worden bestookt. Volgens Homerus in 
de Ilias werd deze wagen bij de Grieken voornamelijk gebruikt als representatief 
vervoermiddel om aanzienlijke strijders naar of van het slagveld te voeren. Het 
gevecht zelf leverden deze echter te voet.⁴ Tenslotte kwam de strijdwagen ook 
voor in de rol van ‘Infantry Fighting Vehicle’.⁵ Hierbij wordt de tegenstander
eerst op afstand met projectielen bestookt. Vervolgens wordt uitgestegen om het 
gevecht te voet aan te gaan. Wanneer gewenst kan dit gevecht ook weer worden 
afgebroken en het voertuig opnieuw worden bestegen. Een voorbeeld hiervan nog 
uit het jaar  v.Chr. geeft Caesar in zijn De Bello Gallico.⁶ Zo vermeldt hij hoe, 
bij zijn expeditie in Brittannië, zijn legionairs in het nauw werden gebracht door 
een onverhoedse aanval van strijdwagens. Zijn soldaten waren door de plotselinge 
verschijning der paarden en het geratel der wagens in paniek geraakt. Door de 
speren, die uit verschillende richtingen op hen werden afgeworpen, zagen zij zich 
gedwongen om, dicht opeen, naar alle zijden front te maken. Daarmee verdeelden 
zij hun krachten in plaats van deze te concentreren. Zij moesten zich zien te weren 
tegen vijanden die vochten “met de dynamische bewegelijkheid van ruiters en 
de statische onverzettelijkheid van infanteristen”.⁷ Behalve over de ontwikkeling 
van de strijdwagens is het lastiger de andere ontwikkelingen die Megiddo impli-
ceert te reconstrueren. Dit geldt vooral waar het de organisatie en de controle 
betreft, die de Egyptenaren te zien gaven. Deze wezen op een sociale structuur 
die ver was ontwikkeld. Zoals in § . werd uiteengezet,⁸ is oorlogvoering van 
verschillende omgevingsfactoren afhankelijk. Hoewel ten aanzien van de tactiek 
waarom het hier gaat, gekozen werd voor de ontwikkeling van de techniek als 
criterium voor periodisering, laat dit onverlet dat ook andere factoren bij een 
bepaalde tactiek in het geding zijn. Om de keuze voor een bepaalde tactiek te 
begrijpen is het nodig niet alleen op het technische gereedschap, het terrein en 
het doel, maar ook te letten op de samenstelling van het leger en op de wijze 
waarop dit was gevormd. Wat dit laatste betreft moet men, om de efficiëntie of 
inefficiëntie van het optreden van een strijdmacht te kunnen begrijpen letten 
op de sociale structuur waarin de strijders zijn geworteld en de tradities die hun 
optreden beïnvloeden. Zo zijn bijvoorbeeld de kostbare, vruchteloze aanvallen in 
ongecoördineerde golven van de ridders van Filips  van Frankrijk op het leger 
van Edward  van Engeland in  bij Crécy, verklaarbaar vanuit verschillende 
aristocratische tradities. Daarbij zagen de Franse ridders het normaal als een eer 
de vijand als eerste te bereiken. Zij vroegen zich niet af of er reeds een voldoende 
strijdmacht was verzameld en of er al vuuroverwicht was bereikt. Zij achten hun 
eigen positie te verheven om zich veel van de bevelen des konings aan te trekken. 
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Terwijl zij in hun ongeduld vol minachting hun eigen Genuese boogschutters 
omverreden, die zich inspanden om vuuroverwicht te verwerven, had Edward 
het grootste deel van zijn edelen laten afzitten en tussen zijn boogschutters 
opgesteld om deze nabijsteun te verschaffen. Voor de Franse edelen uit die tijd 
zou een tactiek onbereikbaar zijn geweest waarbij zij opgesteld zouden worden 
naast manschappen, die zij als plebs beschouwden. Terwijl Filips machteloos 
moest toezien hoe zijn kostbare leger zichzelf verspilde en zijn bevelen negeerde, 
gehoorzaamden de Engelse edelen wel hun vorst en lieten zich weerhouden van 
een verleidelijke en lucratieve vervolging van hun vijanden toen deze waren 
verslagen. Het grootste verschil tussen beide legers lag niet in aantal, samenstel-
ling of bewapening, maar in een verschillende relatie tussen edelman en vorst 
en tussen edelman en gemeen soldaat. Dit verschil in de sociale verhoudingen 
maakte de verschillen mogelijk in commandovoering en tactiek, die de ene partij 
de overwinning en de andere de nederlaag bezorgde. De Zulukoning Cetshwayo 
had vóór  ook wel begrepen dat de Britse troepen met hun geweren in het 
voordeel waren tegen de speren van zijn strijders. Hij kon voldoende geweren 
krijgen om er een aanzienlijk deel van zijn leger mee te bewapenen. De meeste 
Zulu’s streden en stierven echter nu eenmaal liever met hun vertrouwde speer 
en dat laatste werd dan ook in  bij Ulundi voor hen het geval.

De archeologie als voornaamste middel om in de prehistorie door te dringen 
verschaft ons echter alleen materiële sporen uit het verleden. Hierbij valt te den-
ken aan gebruiksvoorwerpen, overblijfselen van nederzettingen, monumenten en 
aan attributen voor de cultus of bij de uitvaart. De achterliggende gedachtengang 
en sociale verhoudingen van hen die zich destijds van deze objecten bedienden 
is voor ons een zaak van gissing. Zeker zijn er historici die ons in gedachten 
terugvoeren tot de dageraad der mensheid, waarin de eerste strijders met de 
knots als schokwapen of de steen als projectielwapen elkaar slinks beslopen of 
openlijk tegemoet traden. Dergelijke voorstellingen bezitten een grote mate van 
aannemelijkheid, maar berusten niettemin voor een groot deel op speculatie. De 
bevindingen, die cultureel-antropologen hebben opgedaan bij hun bestudering 
van huidige volken in een minder ontwikkeld stadium worden geprojecteerd op 
het verre verleden en aangevuld met wat wij op basis van ons gezonde verstand 
mogen verwachten. Om de correlatie tussen tactiek, sociale structuur en mentali-
teit te leren kennen moet men zien te begrijpen hoe de wijze waarop een volk 
vecht mede voortkomt uit de wijze hoe het leeft.
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.. Leefwijze en tactiek. Nomaden versus sedentaire volken. Het ontstaan van
geregelde legers en een drietal conclusies uit het voorgaande

Zonder ons in de eerste ochtendschemering van de mensheid te wagen kunnen 
wij, wanneer de dageraad gloort, al meer iets met zekerheid opmerken. Het 
aardoppervlak is dan nog dun met mensen bezet. Sociaal en economisch op 
elkaar aangewezen als zij zijn, leven zij samen in groepen als families in stamver-
band of in nog grotere sociale eenheden als volken. Geografische obstakels als 
zeeën, rivieren of bergen houden hen vaak nog gescheiden. Waar het klimaat 
en de middelen tot bestaan dit bevorderen, tenderen hun gemeenschappen tot 
schaalvergroting.

Hun leefwijze geeft verschillende patronen te zien. De meeste daarvan zijn 
productief gericht op het voortbrengen van voedsel. Dit kan afhankelijk van 
het stadium van ontwikkeling verworven worden door jagen of verzamelen en 
afhankelijk van de geografische mogelijkheden door visvangst. Belangrijker voor 
vele volken bleken op den duur echter de veehouderij of de akkerbouw. Voed-
sel kan evenwel niet alleen productief worden verworven, maar ook parasitair 
worden verkregen door het anderen met geweld te ontnemen. Voor sommige 
volken waren derhalve strooptochten en eventueel de permanente beheersing 
van de productie en handel van andere volken door middel van georganiseerd 
geweld het vrijwel uitsluitende middel van bestaan. Zo hadden bijvoorbeeld de 
Assyriërs in  v.Chr. onder Tiglatpileser  zich hierin zodanig gespecialiseerd 
dat zij voor dit doel een heel staatsapparaat hadden opgebouwd rond een staand 
geregeld leger. De standaardtactiek hiervan was een voorbereidende beschieting 
door boogschutters gevolgd door een massieve schokaanval door speerdragers 
waarna de beslissende stoot werd toegebracht met strijdwagens. De belangrijkste 
tegenstelling was echter niet die tussen krijgszuchtige, geheel gemilitariseerde 
parasieten en vredelievende voedselproducenten maar tussen de nomadische 
en de sedentaire volken. De nomaden waren veehouders, die met hun kudden 
trokken van plaats tot plaats. Wanneer de ene was afgegraasd zochten zij weer 
een andere, waar deze maar was te vinden. Hun weidegebied was niet afgepaald. 
De sedentaire volken daarentegen, die veelal leefden van akkerbouw maar ook 
wel van veehouderij, richtten als landbouwers de grond in tot akkers of weiden 
en waren daarmee aan een vaste plaats gebonden. Jacht of visvangst waren voor 
beide groepen eventueel alleen bijkomstige middelen van bestaan. Ofschoon 
deze tweedeling enige millennia heeft bestaan is er toch een trend zichtbaar, 
die onontkoombaar is gebleken. Deze trend is van nomadisch naar sedentair. 
Behoudens nog wat rondtrekkende stammen zoals in Azië en Afrika, zijn de 
zigeuners nog het enige volk dat zwerft. Hun lot is tragisch want zij zwerven 
door een wereld, die sedentair is verkaveld zodat zij nergens welkom zijn. Eer dit 
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sedentaire stadium echter was bereikt hebben tal van botsingen plaatsgevonden. 
Zeker waren er conflicten tussen nomaden in onderlinge rivaliteit. Ook waren 
er conflicten tussen sedentaire volken om gebiedsuitbreiding of om macht. Het 
betroffen echter vooral botsingen tussen nomaden en sedentaire bevolkingen. 
De nomadische volken konden hun bezit zien te vergroten door vermeerde-
ring van hun kudden of door handel. Een ander middel hiertoe zagen zij in 
strooptochten in gebieden van gevestigde volken met het doel deze hun bezit 
te ontnemen. Daarbij boekten zij dikwijls succes. Vaak leidde dit er zelfs toe dat 
zij hun nomadisch bestaan opgaven om zich als een heerserselite te vestigen in 
het land van degenen die zij hadden overwonnen. Hierbij ontdekten zij dat het 
heffen van belastingen op een gemakkelijker wijze een veel duurzamer inkomen 
verschaft dan plundering. Plundering vernietigt immers door de verwoesting en 
doodslag, die gepaard gaan bij het nemen van de buit, vaak tegelijk de bron van 
die welvaart. Verwend door deze lucratieve leefwijze en door een onderworpen 
bevolking begrijpelijkerwijze niet ondersteund, dreigden zijzelf echter op den 
duur weer het slachtoffer van nieuwe nomadische usurpatoren te worden. Op 
het Euraziatisch continent, waar de temperatuur en regenval toenemen van oost 
naar west, vertoonden deze conflicten dan ook eveneens een zekere richting van 
oost naar west. De strategie en tactiek daarbij bleven steeds voor beide partijen
dezelfde. Al bedreigden soms ook bergvolken het bezit der landbouwers, toch 
waren het vooral de nomaden uit de meer oostelijk gelegen steppen die in succes-
sieve golven de sedentaire volken bedreigden of er zich soms als een nieuwe 
heerserselite wisten te vestigen. De gevestigde volken zochten hun toevlucht in 
versterkte steden, ongeschikt om door strijdwagens of ruiters te worden bestormd 
of achter uitgebreide versterkingen waar de Chinese Muur een indrukwekkend 
voorbeeld van toont. Ook probeerden zij andere nomaden in te huren om de 
indringers te bestrijden of trachten zij hun belagers af te kopen. De leefwijze 
der nomaden maakte het mogelijk een schare herders, aan een hard buitenleven 
gewend, zonder verstoring van vitale economische patronen te transformeren in 
een bende krijgslieden, die daarbij ook nog het voordeel genoot over paarden te 
kunnen beschikken. Terwijl de nomaden dus hun gehele mannelijke bevolking op 
vrijwel ieder moment konden mobiliseren voor een bereden strijdmacht, lag dit 
voor de sedentairen anders. De voedselproductie door middel van landbouw, die 
zo vitaal was voor handhaving van het bestaan, slokte de beschikbare krachten 
en middelen goeddeels op gedurende grote delen van het jaar. 

Sommige sedentaire volken, die daartoe waren begunstigd door het klimaat, 
door de bodem of door de mogelijkheden tot bevloeiing van hun akkers, zoals in 
de dalen van grote rivieren, slaagden erin een voedselsurplus te creëren. Dit was 
gewenst als reserve om als buffer in tijden van misoogst te dienen. In gunstige 
gevallen kon het ook, zoals in Egypte, arbeidskracht vrijmaken voor andere 
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activiteiten. Zowel daar als in andere gebieden van de wereld slaagden sedentaire 
bevolkingen erin een klein aantal mensen permanent vrij te stellen van landarbeid. 
Deze konden optreden als priesters, als bestuurders, als coördinatoren of als 
ambachtslieden. Een dergelijke arbeidsdeling schiep de mogelijkheden voor wat 
wij beschaving of ontwikkeling noemen. Hierbij valt te denken aan urbanisatie 
in de vorm van steden, aan de oprichting van monumentale bouwwerken, aan 
de opbouw van een administratie, aan de uitbouw van cultus en riten, aan 
technologische en wetenschappelijke vooruitgang, aan professionele uitingen van 
kunst en bij dit alles aan de vervanging van een orale traditie door het geschreven 
woord. De permanente stagnatie van de ontwikkeling in sommige gebieden van 
de wereld, waar men zonder invloed van buiten nog steeds in het stenen tijdperk 
bleef verkeren, wijten antropologen aan de omstandigheid dat de acute behoefte 
aan voedselproductie alle tijd en inspanning vereiste. Zodoende bleven er geen 
krachten vrij voor enige vorm van vooruitgang en was er geen enkele ruimte voor 
experiment. Het is dan ook geen toeval dat de oudste steden en beschavingen 
te vinden zijn in de vruchtbare dalen van rivieren, zoals tussen de Eufraat en de 
Tigris, of de gebieden van de Nijl of de Indus. Juist hun welvaart en hun situering 
in lagere, meer vlak gelegen gebieden maakten deze beschavingen echter tot 
een des te gretiger prooi voor nomaden. Daartegenover schiep deze welvaart 
de mogelijkheden tot het bouwen van verdedigingswerken en het oprichten van 
permanente strijdkrachten ter bescherming van de productieve bevolking en het 
collectieve bezit. Was bij de nomadische stammen dus in principe iedere man in 
tijden van oorlog of bij rooftochten te beschouwen als krijgsman, bij de sedentaire 
bevolking zien wij het geregelde leger ontstaan zoals wij dat kennen. Vaak waren 
dit professionele soldaten in dienst van de machthebbers. Ofschoon deze in tijden 
van oorlog soms ook op militietroepen een beroep moesten doen, waren de tijden 
waarop deze beschikbaar waren voor training en inzet beperkt door de momenten 
waarop de manschappen voor de voedselproductie konden worden gemist. 
Zodoende stonden deze troepen in discipline, vaardigheid en inzetbaarheid 
vaak achter bij de professionele strijdkrachten. In tegenstelling tot de nomaden 
konden de sedentaire volken dus slechts over een relatief klein aantal bekwame 
strijders beschikken, die overigens vaak nog van buitenaf werden ingehuurd. Het 
productieve deel van de bevolking beschikte op zijn gunstigst over een beperkte 
mate van weerbaarheid. Door de soms grootschaliger samenlevingsvormen 
in geval van georganiseerde rijken kwamen de militaire krachtsverhoudingen 
tussen nomaden in stamverband versus sedentaire in rijksverband echter weer 
genoegzaam in evenwicht om de sedentairen voor al te vrijpostige attenties van 
de nomaden te vrijwaren. Al bevorderde de harde omstandigheden van hun 
bestaan de geschiktheid van de nomaden voor oorlogvoering, toch bleek, zoals 
wij zagen, de sedentaire leefwijze uiteindelijk van veel groter vitaliteit.
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De verklaring hiervoor is te vinden in het reeds opgemerkte verschijnsel van de 
beschaving. Veelal was de aandacht bij de nomaden door hun ongeregelde leef-
wijze zonder vaste woonplek gericht op zaken van korte termijn. De realisatie van 
projecten op lange termijn als de bouw van tempels, monumentale graven, steden 
of irrigatievoorzieningen vergen langdurige voorbereiding, een ver doorgevoerde 
organisatie en meer geavanceerde technieken. Hierbij treedt een wisselwerking 
op waarbij niet alleen organisatie en techniek voorwaarden vormen voor de 
realisatie van grote projecten, maar waarbij deze projecten tegelijk een stimulans 
zijn voor de ontwikkeling van organisatorische en technische vaardigheden. 
In hun zucht naar roof en buit was de aandacht der nomaden meer eenzijdig 
gericht op zaken van krijgsvoeging. Soms wisten zij daarin, zoals bijvoorbeeld 
bij de Mongolen onder Genghis Khan, een opvallende perfectie te bereiken. Op 
den duur slaagden de sedentaire volken er echter in door organisatie, discipline, 
uitrusting en versterkingskunst een meer dan een voldoende compensatie te 
vinden voor de kwaliteiten van de nomaden op het gebied van oorlogvoering. 
Juist op de punten van organisatie en technologie kregen de sedentaire volken 
door hun niveau van beschaving een voorsprong, die ook uitstraalde naar het 
militaire bedrijf. De slag bij Megiddo toont ons een strijdmacht in een vergaan-
de staat van ontwikkeling. Technologisch bezien hadden de Egyptenaren, zoals 
wij zagen, hun strijdwagens wel ontleend aan de Hyksos die eerder hun land 
waren binnengevallen. Operationeel en tactisch beschouwd werd de strijd niet 
alleen beslist door het veldheersschap van Thoetmozes . Dit veldheersschap 
kon namelijk slechts gestalte krijgen doordat zijn troepen kennelijk voldoende
geoefend waren om, door mobiel opereren vóór en gearticuleerd optreden tijdens 
de slag, zijn plannen tot uitvoering te brengen. Een dergelijke geavanceerde 
strijdmacht wijst op een onderliggende cultuur zonder welke zo’n gedisciplineerd 
en gecoördineerd optreden van een leger onmogelijk zou zijn. Hoewel minder 
ontwikkelde volken in vertrouwd terrein en onder vertrouwde omstandigheden, 
militair soms succesvol kunnen zijn tegen meer ontwikkelde, ligt in een dergelijke 
culturele basis de sleutel tot verklaring van het gewoonlijke militaire overwicht 
van de meer ontwikkelde op de minder ontwikkelde volken. Dit vormt tevens een 
verklaring, zij het niet de enige, voor het feit dat de nomadische volken, hoewel 
militair aanvankelijk zo in het voordeel, geen plaats meer vinden in een wereld 
die sedentair is verkaveld. 

Samenvattend leidt hetgeen wat tot dusverre in dit hoofdstuk werd besproken 
tot de volgende conclusies. 
 Ons beeld van het verleden, van de ‘res gestae’ ofwel de dingen die gebeurd 

zijn, wordt gevormd door de ‘historia rerum gestarum’. Dit beeld is sterk 
afhankelijk van de beschikbare bronnen. Deze getuigenissen van het verle-
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den, voorzover nog overgeleverd, hebben vaak niet de bedoeling gehad een 
waarheidsgetrouw beeld te verschaffen, maar eerder om het optreden van 
machthebbers of machtsgroeperingen te verheerlijken of te legitimeren. Vele 
volken hebben hun belevingen niet op schrift gesteld. Deze notatie is specifiek 
voor de ontwikkelde sedentaire volken, zodat wij het verleden – zeker het 
verre – door de ogen van hun politieke of religieuze elites bezien.

 Het ontstaan van legers in de hedendaagse zin van het woord, als politieke 
instrumenten van georganiseerd geweld tegen vijanden van buitenaf, is eerder 
uit defensieve dan uit offensieve motieven te verklaren. Ofschoon ook als 
machtsmiddel intern en pressiemiddel extern gebruikt, is hun ontstaan, bij 
alle beperkingen van ons bronnenmateriaal, vermoedelijk toch te danken aan 
de behoefte van een sedentaire bevolking om haar bezittingen veilig te stellen 
tegen de roofzucht van nomaden.

 De effectiviteit van een strijdmacht is niet slechts afhankelijk van de martialiteit 
maar vooral ook van de aard en het niveau van beschaving van de betref-
fende samenleving. Een geschikte economische basis voor legervorming, een 
vermogen tot subordinatie, een gewenning aan coöperatie, een ontwikkelde 
technologie en het vermogen met de werktuigen die deze voortbrengt om te 
gaan, zijn in hoge mate bepalend voor de overlevingskansen van die samenle-
ving in oorlogstijd. 

.. De opkomst van de infanterie. Het ontstaan van de cavalerie. Het gebruik
van krijgsolifanten

Zoals wij reeds in § .. hebben gezien, beperkten de gewapende acties zich in 
het verre verleden op verschillende plaatsen in de wereld in hoofdzaak tot het 
leggen van hinderlagen en ondernemen van rooftochten. Bij de eerste ging het 
erom met een minimale kans op eigen verliezen, de tegenstander schade toe te 
brengen. In het tweede geval was het hoofddoel niet om zich te meten met de 
tegenstander in het gevecht, maar om buit te verwerven of slachtoffers te maken 
onder omstandigheden waarbij deze zich minimaal konden verweren. Een 
openlijk treffen werd daarbij bij voorkeur vermeden. Ook in de huidige tijd zijn 
dergelijke situaties ons bijvoorbeeld uit Afrika niet vreemd. Wanneer de overval-
lers echter toch werden onderschept bestond de kans op een openlijke strijd. In 
andere gevallen waren de openlijke gevechten vaak van een soort rituele aard 
en droegen een zeker sportief karakter. In later tijden verliepen zij als botsingen
tussen ongeordende scharen te voet die zich, soms na enige scheldpartijen en 
uitwisseling van projectielen, met allerhande, ook geïmproviseerde, wapens op 
elkaar stortten. Deze laatste vorm van vechten is te vergelijken met bijvoorbeeld 
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confrontaties van jeugdbendes ook in de ontwikkelde landen van onze tijd, al 
zijn deze minder bloedig. Dergelijke ongeregelde charges hoeven, indien in 
voldoende aantallen uitgevoerd, niet zonder stootkracht te zijn. Toch maken zij 
tevens duidelijk wat voor invloed strijdwagens konden hebben op een slagveld 
door dergelijke strijders bevolkt. De grotere snelheid en wendbaarheid van deze 
wagens maakten het mogelijk charges te ontwijken, die zich daardoor in het niets 
verloren. In het projectielgevecht vormden de wagens kleine, snelbewegende,
en daardoor moeilijk te treffen doelen. Daarentegen konden vanaf de wagens de 
massa’s voetvolk van de tegenstander snel vanuit verschillende richtingen worden 
bestookt. De overgang van de logge bakken op vier raden naar de lichtere op twee 
kwam de wendbaarheid daarbij ten goede. Daarnaast maakte de ontwikkeling 
van het rad van het massieve tot het gespaakte rad, waarbij de spaken tenslotte 
onder een lichte hoek op een wielnaaf kwamen te staan, lichtere en tegelijk ook 
sterkere raden mogelijk. Alleen de sterke belasting van de noodzakelijk relatief 
ranke disselbomen bleef een probleem. Bij een charge braken de strijdwagens
door hun stootkracht gemakkelijk door de losse benden te voet. Alleen voetvolk 
in gesloten formatie met schilden en stootsperen bewapend kon een frontale 
aanval van strijdwagens doorstaan. Door de grotere doelmatigheid, niet alleen 
tegen strijdwagens, hebben de losse benden met allehand wapentuig veelal plaats 
gemaakt voor manschappen te voet, ingedeeld in eenheden, uniform van uitrus-
ting met het oog op schok- of projectielgevecht, en optredend in vaste verbanden. 
Deze overgang betekende het ontstaan van de infanterie. De bewegelijkheid van 
de wagens maakte het echter wel mogelijk de infanterieformaties in de flank te 
chargeren. De strijdwagens werden dan ook ofwel als breekijzer voor het front 
van de eigen troepen ofwel op hun flanken opgesteld. Dit laatste diende dan om 
de tegenstander te omvatten of te voorkomen dat men zelf door de strijdwagens 
van de tegenpartij in flank of rug kon worden bedreigd. In moeilijk terrein of bij 
de bestorming van een vijandelijk kamp bestond nog de mogelijkheid van het 
uitgestegen gevecht, tenzij men zulks geheel aan de infanterie overliet.

Deze superieure eigenschappen van de strijdwagen maakt het verklaarbaar 
dat dit wapensysteem zich vanuit Mesopotamië en Egypte uitbreidde in India 
en tenslotte ook in China. Daarbij dient bedacht dat het houden van paarden en 
ander vee niet uitsluitend was voorbehouden aan de nomadische volken, maar 
dat de sedentaire volken de mogelijkheid hadden hun landbouwgronden voor 
akkerland ofwel deels ook voor grasland te bestemmen. De dominantie van de 
strijdwagen op het slagveld bleef in hoofdzaak beperkt tot het bronzen tijdperk. 
Dit laat zich niet gemakkelijk traceren binnen een bepaald tijdsbestek omdat de 
legering van koper en tin op verschillende plaatsen op verschillende tijden ingang 
vond. Ditzelfde is overigens ook met het gebruik van ijzer en staal het geval 
geweest. Het gebruik van brons is circa  v.Chr. voor het eerst in Voor-Azië en 
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Egypte bekend, het gebruik van ijzer in West-Azië voor het eerst circa  v.Chr. 
en de toevoeging van koolstof aan ijzer tot staal voor het eerst sinds  v.Chr. 
De mogelijkheden van het veel sterkere en voor velen, hoewel niet voor allen, 
goedkopere ijzer leidden ook in de oorlogvoering tot belangrijke verschuivingen. 
Behalve in technisch opzicht bracht het in de sociale samenstelling van de legers 
een verandering teweeg en gaf daarbij een soort democratisering van het slagveld 
te zien. De aristocratische wagenstrijders, die zich een bronzen uitrusting konden 
permitteren zagen zich nu namelijk geconfronteerd met legers van voetvolk die, 
goedkoop van ijzeren uitrusting voorzien, in grote aantallen konden optreden. 
Bij de invoering van het ijzer moet wel worden bedacht dat dit aanvankelijk 
meer de tela, als aanvalswapens en minder de arma, als lichaamsbescherming, 
betrof. Het zou nog lange tijd duren eer het linnen kuras versterkt met bronzen 
plaatjes geheel door ijzeren of stalen bescherming was vervangen. In de techniek 
van de ovens benodigd voor de winning van ijzer uit erts namen de Chinezen 
een belangrijke voorsprong. Egypte daarentegen, waar de bodem geen ijzererts 
bevatte, was voor ijzer dermate afhankelijk van import dat ijzer er duurder was 
dan goud. Als belangrijke militaire natie had Egypte, aangewezen op brons, dan 
ook spoedig afgedaan. 

Niet alleen het gebruik van massaal met ijzeren speerpunten en ijzeren 
zwaarden bewapend en geformeerd ingezet voetvolk, maar ook het gebruik van 
het paard ‘onder de man’ betekende het einde van de strijdwagen. Zo experi-
menteerden de Assyriërs reeds met een koppel van twee paarden zonder wagen 
waarbij het ene paard werd bereden door een man, die beide paarden mende en 
het andere paard werd bereden door een boogschutter.⁹ Beide functies, over twee 
mannen en dieren verdeeld, werden later samen gevoegd in één gevechtselement. 
Dit betekende het ontstaan van de cavalerie. Behalve projectielwapens konden 
de cavaleristen ook schokwapens krijgen. De ruiters overtroffen de wagens in 
snelheid en, met verbetering van het bit, ook in bewegelijkheid. Daarbij konden 
zij in grotere dichtheden optreden. Deze grotere dichtheid verleende aan hun 
optreden weer een meer intensief effect. Overigens werd cavalerie voor dezelfde 
taken als ook op dezelfde tactische wijze als strijdwagens gebruikt. De overgang 
van beide systemen verliep echter zeer geleidelijk, zodat er voorbeelden zijn 
van legers, die zowel strijdwagens als ruiterij bezaten. Uit India, waar het fok-
ken van geschikte paarden moeilijk was, stamt het gebruik van olifanten voor 
oorlogvoering. Naast strijdwagens en cavalerie konden in hetzelfde leger dan 
ook olifanten voorkomen. De laatsten, later vaak voorzien van een gevechtstoren 
met tenminste een speerdragen met lange speer en een boogschutter, dienden 
als een schokwapen dat voor het front van de eigen troepen als een breekijzer
fungeerde. Zij waren vooral effectief tegen cavalerie door de schrik die zij door 
hun afmetingen en geluid onder de paarden aanrichtten. Massa’s voetvolk, die 
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halthielden of moeilijk te manoeuvreren waren, dreigden onder de logge poten te 
worden vertrapt. De hoge positie van de berijders voor de afgifte van projectielen 
of bij handgemeen werden in de Oudheid belangrijke voordelen geacht. Hoewel 
zij moeilijk waren te doden was een zwak punt van olifanten dat zij door lichte 
infanterie met bijlslagen op de gevoelige slurf of bedreigd met doorsnijding van 
de enkelbanden in paniek konden omkeren en hun eigen troepen onder de voet 
lopen. Niettemin was de indruk die zij maakten kennelijk dermate dat Alexander 
de Grote, na zijn overwinning in  v.Chr. aan de rivier de Hydaspes op de 
Indische koning Poros, ertoe overging krijgsolifanten in zijn leger te incorpo-
reren.¹⁰ Opvallend in dat verband is ook dat de Romeinen na hun overwinning 
op Carthago bij Zama in  v.Chr. de Carthagers in  v.Chr. het gebruik 
van krijgsolifanten verboden. Dit is een vroeg voorbeeld van wapenbeperking 
in de geschiedenis. Hoewel een Chinese afbeelding in het Rijksmuseum voor 
Volkenkunde te Leiden een tafereel toont waarin infanterie bij een uitval door een 
poort wordt voorafgegaan door vechtstieren die de vijandelijke infanterie onder 
de voet lopen, is het betwijfelbaar of deze dieren werkelijk konden dienen voor 
militair gebruik. Ofschoon de olifant in de legers van het India uit de  eeuw 
nog wel voorkwam als trekdier voor de artillerie, was zijn rol in het gevecht reeds 
lang voordien beëindigd. Het paard onder de man daarentegen of als trekdier 
voor geschut zou nog tot in de Tweede Wereldoorlog dienst doen.

.. Het tactisch gebruik van infanterie met projectielwapens

Vechtenden te voet, die elkaar in ongeordende benden met projectielwapens 
bestoken of in handgemeen te lijf gaan, vormen een beeld dat telkens terugkeert in 
de geschiedenis. Deze wijze van vechten bleek echter ook steeds opnieuw minder 
effectief dan een strijdwijze waarin niet de vechtcapaciteiten van het individu, 
maar de samenwerking van de strijders in een geordend verband voorop stond. 
In gebieden als China en India lag het accent bij de geregelde legers aanvankelijk 
op het gebruik van voetvolk voorzien van projectielwapens. Een dominante 
rol was daarbij weggelegd voor de boogschutters. De gebruikte bogen waren 
handbogen van hout, dat soms was gelamineerd. Vooral de composietbogen van 
hout en andere materialen, door nomadische volken geïntroduceerd, bezaten 
echter een groot doorslagvermogen. De handboog bestaat uit een elastische 
staaf, die, al dan niet reflex gebogen, met behulp van de pees met de vrije hand 
en door de spierkracht van de schutter wordt gespannen. De opgeladen energie 
wordt overgebracht op de pijl als projectiel. Door de geleidelijk opgeladen 
energie plotseling vrij te geven vliegt de pijl weg om bij inslag met behulp 
van de resterende kinetische energie zijn destructieve werking te verrichten. 
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Varianten op deze handbogen zijn de kruisboog en de lange boog of ‘longbow’. 
Ofschoon in Europa pas in de  eeuw in gebruik, zijn in Chinese graven uit 
de  en  eeuw v.Chr. reeds kruisbogen gevonden. Hoewel door de Chinezen 
geperfectioneerd zijn deze bogen zeker niet door hen uitgevonden, maar van 
onzekere oorsprong. De kruisboog bestaat uit een relatief zeer korte houten 
of metalen boog, bevestigd aan de voorzijde van een lade waarin de pijl rust. 
De spaninrichting kon van verschillende constructies zijn. Vaak werd hierbij 
een windas benut, terwijl sinds de  eeuw in China voor het spannen van een 
voetbeugel gebruik kon worden gemaakt. Zo had de kruisboog het voordeel 
dat hij de grote spierkracht en uitgebreide oefening voor de schutter overbodig 
maakte. De pees werd door een tand aan de aftrekboom gespannen gehouden 
totdat deze door de vingerdruk op een beugel, de haan, werd vrijgemaakt en een 
korte dikke pijl zijn vlucht kon beginnen. Op een Chinese houtsnede uit een 
-eeuwse encyclopedie is een kruisboog te zien voorzien van een magazijn 
met tien pijlen. Zodra de haan weer gespannen werd viel er een nieuwe pijl 
om af te schieten vanuit het magazijn in de lade.¹¹ Het zou tot het einde van de 
 eeuw duren voor de eerste bruikbare handvuurwapens met magazijnvoeding 
ter beschikking stonden. Behalve de geringere mate van oefening en spierkracht 
die waren vereist, bezat de kruisboog de voordelen van een groter bereik en 
doorslagvermogen dan de meeste handbogen. Nadelen waren de beduidend 
lagere vuursnelheid en de grotere ruimte die benodigd was voor de opstelling 
van de schutters bij het spannen en afschieten van het wapen. In tegenstelling tot 
de handboog viel met de kruisboog dus een geringere vuurdichtheid te bereiken. 
Hoewel bijvoorbeeld uit India ten tijde van de Oudheid wel bogen van meer 
dan een manslengte bekend zijn, is later vooral de zogenaamde longbow met met 
zijn lengte van vijf voet en  inch, ofwel , cm, bekend geworden. Deze was 
afkomstig uit Wales en dateert van ongeveer . De longbow was beroemd om 
zijn vuursnelheid, bereik, accuratesse en doorslagvermogen. Dit wapen vergde 
echter wel een lange en voortdurende training. De permanente overbelasting
van bepaalde lichaamsdelen hierbij is nog afleesbaar uit de vervormingen van 
het skelet, die bij later onderzoek van de gebeenten van longbowschutters aan 
het licht zijn getreden. 

Voor de boogschutters was vaak niet zozeer de nauwkeurigheid van het 
schot als wel de intensiteit waarin de projectielen werden afgegeven van belang. 
Begrippen als salvovuur en duurvuur deden daarmee hun intree in de praktijk 
van het gevecht. De schutters konden meerdere gelederen diep worden opge-
steld, waarbij de opeenvolgende gelederen met een zekere elevatie over het 
voorste heenschoten. Dit veroorzaakte een regen van pijlen, die inkwamen 
onder verschillende hoeken, zodat er moeilijk dekking tegen viel te verkrijgen. 
Voor de voorste gelederen van de schutters zelf bestond wel enige bescherming
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tegen inkomend vuur door de opstelling van paveizen. Dit waren grote schilden 
die los voor de schutters stonden opgesteld en werden verschoven wanneer de 
schutters zich verplaatsten. Het gebruik van dergelijke schilden werd aan de 
infanterie tussen beide wereldoorlogen naar aanleiding van de ervaringen uit de 
Eerste Wereldoorlog opnieuw voorgeschreven.¹² Toen de Indiërs en Chinezen 
bemerkten dat hun boogschutters niet tegen de strijdwagens van hun vijanden 
waren opgewassen namen ook zij strijdwagens en andere bereden troepen in hun 
legers op. De Chinezen gebruikten hun boogschutters bij voorkeur als garnizoens-
troepen in versterkte posten. Ofschoon zij over grote aantallen soldaten be-
schikten verspreidden zij het merendeel daarvan over een aantal garnizoenen.
De manschappen waren daarbij voor hun voedselvoorziening afhankelijk van de 
verstrekking door burgerambtenaren. Gezamenlijke oefeningen met eenheden 
van andere garnizoenen werden vermeden. Slechts een relatief klein deel van hun 
troepen reserveerden zij voor een centraal, mobiel veldleger om een doorgedron-
gen vijand te kunnen opvangen. Het centrale bestuursapparaat en de talrijke 
ambtenaren vreesden het eigen leger namelijk nauwelijks minder dan de veelal 
nomadische vijanden. Daarom offerden zij bewust de slagkracht van hun leger 
op door versnippering om te voorkomen dat de militairen hun krachten konden 
bundelen en de stabiliteit van het staatsapparaat in gevaar brengen.¹³ In andere 
legers, zoals in het Perzische waar het professionele voetvolk aanvankelijk voor 
het grootste deel uit boogschutters bestond, werden deze in het veld gebruikt in 
combinatie met de ruiterij. De taak van de boogschutters was dan het doel met 
massaal vuur net zolang te masseren tot het vijandelijke leger zodanig verzwakt 
was dat het stormrijp werd geacht voor een schokaanval door de cavalerie als coup 
de grâce. Dezelfde tactiek werd later ook door Willem van Normandië toegepast 
in de slag bij Hastings in . Behalve pijlen werden ook werpspiezen en stenen, 
geworpen met behulp van slingers, veelvuldig als projectielwapens gebruikt. 
Werpbijlen en werpmessen zoals in Afrika of werphouten, zoals de boemerang uit 
Australië of pijltjes verschoten uit blaasroeren zoals in Maleisië en Zuid-Amerika 
vonden elders minder of geen toepassing. Werden de boogschutters gewoonlijk 
massaal en in gesloten formatie ingezet om de grootst mogelijke vuurdichtheid
te verkrijgen, de slingeraars en speerwerpers traden meer individueel en in 
open formatie op. Zij werden daarbij vóór of op de flanken van de hoofdmacht 
opgesteld en hadden tot taak de tegenstander te hinderen en af te matten voordat 
het eigenlijke treffen plaats vond. Om hun projectielwapens te kunnen hanteren 
moesten zij niet door zware uitrusting worden gehinderd. Op grond van hun 
lichte uitrusting werden zij dan ook tot de ‘lichte infanterie’ gerekend. Deze 
uitrusting maakte het bij hun hit-and-runacties gemakkelijk mogelijk vijandelijke 
uitvallen te ontwijken, tenzij zij werden gechargeerd door cavalerie. Deze had 
het gewoonlijk echter te druk met de ruiterij van de tegenstander. Wanneer 
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de hoofdaanval losbarstte brak het lichte voetvolk zijn projectielacties in open 
formatie af en haastte zich terug achter de veiligheid van de eigen troepen. Voor 
de boogschutters in gesloten orde, waar de hantering van de boog ook slechts 
een beperkte lichaamsbescherming van de strijder toestond, liet de formatie een 
dergelijke vluchtweg niet open. Deze dreigden dan ook bij een handgemeen te 
worden afgeslacht tenzij zij beschermd waren door speerdragers. Bij de kans 
op cavaleriecharges werden zij tevens het liefst achter gepunte palen of andere 
obstakels opgesteld. Dit was ook de tactiek, die Edward  in  bij Crécy 
toepaste. Hoewel gewoonlijk gebruikt in combinatie met cavalerie of met zware 
infanterie bestemd voor het handgemeen werd lichte infanterie, met name in 
bergstreken, ook wel geheel zelfstandig ingezet om de logge colonnes van een 
doortrekkende tegenstander te bestoken en af te matten.

.. Het tactisch gebruik van infanterie met schokwapens in falanxformaties

Het onderscheid tussen infanterie met projectielwapens óf schokwapens moet 
niet zo letterlijk worden verstaan dat het een het ander altijd volkomen uitsloot. 
De helden, waarvan Homerus in de Ilias gewaagt, probeerden elkaar eerst met 
een worp van hun speren te treffen om elkaar, alleen wanneer dit geen beslissing 
bracht, pas daarna met het zwaard te lijf te gaan. De Romeinse legioensoldaten 
werden getraind om vlak voordat het feitelijke handgemeen plaats vond hun 
pila te werpen. Dit had overigens niet zozeer het doel reeds hun vijanden uit 
te schakelen, maar vooral om de schilden van hun tegenstanders onbruikbaar 
te maken, zodat deze in het nadeel zouden zijn in het handgemeen dat volgde. 
Sommigen beschouwen dit soort projectielacties op korte afstand als inleiding 
op het handgemeen niet meer als een vorm van projectielgevecht maar als 
onderdeel van het handgemeen. Hoe men dit ook wil stellen, het tactisch verschil 
tussen beide soorten acties is dat men bij vuuractie bewust afstand bewaart bij 
het bestoken van de tegenstander en bij schokactie de tegenstander nadert met 
het doel binnen te dringen in diens positie om hem van daaruit te verdrijven.¹⁴
Dergelijke lijf-aan-lijfgevechten vonden aanvankelijk plaats in een aantal duels 
tussen geselecteerde strijders, waarbij de rest toekeek, ofwel tussen benden 
strijders die zich ongeordend op elkaar storten in een woest mêlee totdat een 
van beide partijen de moed opgaf en het slagveld meer het karakter van een 
slachtveld ging verkrijgen. 

Het optreden van infanterie met schokfunctie in een geordend verband, zoals 
dat van de falanx, is reeds bekend uit het derde millennium v.Chr. in Sumerië.
Ook elders, zoals in het Oude Rome, kwam de falanx als gevechtsformatie voor. 
Over deze formatie en haar varianten zijn we echter vooral en meer in detail 
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geïnformeerd waar het de Grieken betrof. De falanx was in de  eeuw v.Chr. bij 
hen algemeen in gebruik. Een falanx is een dichte gevechtsformatie van infan-
teristen, die van schokwapens en van een relatief zware lichaamsbescherming 
zijn voorzien. Deze formatie vatte gewoonlijk de gehele zware infanterie in één 
linie bijeen. Zij was bij de Grieken aanvankelijk soms vier maar zeker later vaak 
acht en zelfs meer gelederen diep. De falanx was bestemd om in een geregelde 
slag in open terrein de beslissing te forceren. Deze linie rolde als een menselijke 
wals over het slagveld met een snelheid als het gewicht van de wapenrusting en 
de cohesie van de formatie het toelieten. Voor het naderen van de tegenstander
trok de formatie op met een breedte van  à , meter per man om het voortgaan 
te vergemakkelijken. Daarnaast bood deze breedte de ruimte aan eventuele lichte 
troepen, die voor het front het inleidende projectielgevecht hadden gevoerd, 
om terug te vallen. Vlak voordat het handgemeen tot stand kwam sloten de 
gelederen zich echter aaneen met een breedte van  meter per man. Zij vormden 
zodoende een muur van schilden waarboven zich een haag van speren verhief. 
Zolang de linie gesloten bleef en niet werd omvat waren ongeregelde strijders 
te voet in het handgemeen niet tegen zo’n confrontatie bestand. Niet meer de 
moed of de spierkracht van het individu maar het tactisch verband en de daarbij 
behorende discipline van de groep bepaalden de uitkomst. Het beste antidotum 
tegen zo’n falanx leek dan ook een andere falanx. In de botsing tussen twee van 
dergelijke formaties ontstond een geduw waarbij louter door de fysieke druk die 
de strijdenen daarbij op elkaar uitoefenden, oneffenheden en mogelijk gapingen 
in de vijandelijke muur konden ontstaan. Wanneer hiermee in een inbraak werd 
bereikt bracht dit de beslissing. De aanvoerders vochten dikwijls in het voorste 
gelid mee en oefenden daardoor tijdens het gevecht weinig of geen controle op 
hun troepen meer uit. Hun taak bestond uit het leiden van hun leger naar het 
slagveld, het opstellen en toespreken van de manschappen voor de slag en hun 
voorbeeld en aanmoediging tijdens het gevecht. Alleen het voorste gelid van elk 
van beide partijen was dus feitelijk in gevecht. De andere dienden ter aanvulling 
van de strijders, die, door vermoeidheid, verwonding of dood het gevecht niet 
meer konden voortzetten. De achterste gelederen drongen daarbij de voorste 
rij nog meer naar voren. De vraag in hoeverre een grotere diepte nu ook een 
voordeel kon bieden is een discussiepunt gebleven. Iemand als Xenophon, een 
Griek die leefde omstreeks  v.Chr. en een vermaard militair en historicus 
was, meende dat grotere diepte geen grotere stootkracht met zich meebracht.¹⁵
Daarentegen trok Epaminondas bijvoorbeeld in de slag bij Leuctra in  v.Chr. 
en in de slag bij Mantinea van  v.Chr. profijt van zijn verdiepte en verzwaarde 
linkervleugel. 

Een bezwaar van de falanx was gebrek aan manoeuvreerbaarheid. Daarnaast 
bracht deze formatie een extra kwetsbaarheid van de flanken met zich mee. Een 
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tweede nadeel was de drift naar rechts. Deze ontstond omdat in gesloten formatie 
de strijder met zijn schild, dat hij aan de linkerarm droeg, niet zichzelf maar de 
man links van hem dekte. In de beperkte ruimte en onder de dreiging van de 
haag van vijandelijke speren bestond de neiging zich tegen zijn rechterbuurman 
aan te dringen om van deze zoveel mogelijk beschutting te krijgen. Deze deed op 
zijn beurt hetzelfde, terwijl de uiterste rechtervleugelman in de oncomfortabele 
positie verkeerde zelf dekking te moeten geven zonder dat er nog iemand was 
om hem dekking te verlenen. Doordat op deze wijze de formatie de neiging 
vertoonde af te drijven naar rechts, liep de linkerflank het gevaar van omvatting. 
Zelfs als deze aangeleund was door een natuurlijke hindernis ging dit voordeel 
bij sterke drift naar rechts verloren. Ondanks het feit dat de diepte van de for-
matie een ruime reserve bevatte, maakte het gebrek aan articulatie een tijdige 
ontplooiing van deze reserve tegen een omvatting onmogelijk. Door hetzelfde 
gebrek aan articulatie als gevolg van de beperkte training van de militietroepen, 
werd van deze mogelijkheid tot omvatting echter niet altijd gebruik gemaakt. 
Het professionele leger van de Spartanen kon deze mogelijkheid echter wel 
benutten en deed dit dan ook met een zodanige mate van succes dat een roep van 
onoverwinnelijkheid van de Spartanen uitging. Een laatste bezwaar van de falanx 
was de operationele beperking die het tactisch gebruik met zich meebracht. De 
formatie was alleen te gebruiken in open, betrekkelijk vlak terrein. Dit was in een 
bergachtig land als Griekenland echter niet in ruime mate beschikbaar. Wanneer 
een tegenstander zich terugtrok in de bergen, zich verschanste in een versterkte 
stad of vesting of eenvoudig een hoger gelegen positie koos, had een falanx geen 
nut. Veldslagen hadden dan ook vaak alleen plaats op een afgesproken plaats en 
bij wederzijds consent. Een onwillige tegenstander kon hoogstens tot een slag 
worden gedwongen langs logistieke weg door zijn land af te stropen, daarbij 
zijn oogst en gewassen te vernielen en hierdoor zijn bestaansmogelijkheden te 
bedreigen.

Het niettemin wijdverbreide gebruik van de falanx is vermoedelijk te danken 
aan het feit dat deze formatie zonder al teveel oefening kon worden aangenomen 
en gehandhaafd en een eenvoudige discipline vereiste. Derhalve was zij zeer 
geschikt voor militielegers van akkerbouwvolken, die zich slechts een deel van 
hun tijd en een deel van het jaar aan militaire bezigheden konden wijden. De Spar-
tanen echter wisten de falanx te perfectioneren, door al hun tijd aan krijgsdienst 
te besteden. Dit laatste was hun mogelijk geworden nadat zij een deel van de 
bevolking van de Peloponnesus waar zij woonden hadden onderworpen en daarbij 
tot staatshorigen hadden gemaakt. Deze hadden tot taak in het onderhoud van de 
Spartanen te voorzien en werden heloten genoemd. Deze maatregel was echter 
niet in alle opzichten efficiënt. Hierdoor zagen de Spartanen zichzelf namelijk 
ook gedwongen tot een intensieve krijgsdienst om met de numerieke minderheid 
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van hun eigen bevolking, een numerieke meerderheid van onderworpen volken 
onder controle te houden. Een opstand van de heloten vormde dan ook een 
voortdurende bedreiging voor de Spartaanse samenleving. Door hun economie 
van uitbuiting ontwikkelde Sparta geen handel, geen geldverkeer en geen eigen 
middelen van bestaan. Geabsorbeerd door de permanente militaire inspanning, 
die het zichzelf hierbij had opgelegd werd Sparta een landmogendheid met een 
uitgelezen leger. Dit kon echter door het ontbreken van geld en door binnenlandse 
verplichtingen niet langdurig ver buiten het eigen land worden ingezet. 

De infanteristen waaruit de falanx bij alle Griekse stadstaten bestond werden 
‘hoplieten’ genaamd naar het grote ronde schild, het ‘hoplon’, dat zij droegen. 
Het bestond uit een houten schaal bekleed met metaal en was van binnen met 
leer overtrokken. Als bescherming werden verder een linnen kuras, versterkt 
met metalen plaatjes, scheenplaten en een helm gedragen. De laatste bedekte 
gewoonlijk het gehele hoofd en liet slechts een beperkte ruimte voor de ogen, 
neusgaten en mond vrij. De hopliet droeg een stootspeer van  à  meter lengte 
en was verder bewapend met een kort zwaard met een kling van circa  cm, dat 
zowel voor steken als houwen geschikt was. De zware uitrusting, waarbij de helm 
het zicht van de strijder belemmerde en zijn benauwdheid vergrootte, betekende 
dat een tegenstander die het slagveld ontvluchtte maar in beperkte mate kon 
worden achtervolgd. Gezien de weinige paarden, behalve in het noorden van 
Griekenland, ontbrak vaak een uitgebreide ruiterij om die taak te vervullen. Door 
deze omstandigheid en door een vechtwijze, waarbij vaak een merendeel van de 
strijders niet in gevechtscontact geraakte en het gevecht soms meer op een duw-
wedstrijd of soort rugby leek, bleven de aantallen en percentages aan slachtoffers 
dan ook meestal laag. Thucydides verhaalt in zijn verslag van de Peloponnesische 
Oorlog van de eerste slag bij Mantinea in  v.Chr. tussen de Achaeërs en hun 
bondgenoten en de Spartanen. Deze was van groot gewicht voor de handhaving 
van de heerschappij van Sparta op de Peloponnesus. Van beide zijden namen 
aan deze slag zo’n . man deel.¹⁶ Aan de Achaeïsche zijde, die de duidelijke 
verliezer was en massaal op de vlucht sloeg, vielen volgens Thucydides in totaal 
 man.¹⁷ Dit betekende voor Griekse begrippen zware verliezen en de slag 
werd dan ook als een ernstige nederlaag door de vijanden van Sparta ervaren. 
Aan de Spartaanse kant vielen volgens zegslieden van Thucydides  man.¹⁸
Dit komt dus neer op percentages van respectievelijk  en . Als vergelijking 
kan bijvoorbeeld dienen de slag bij Malplaquet uit . Hier verloor het leger 
van Marlborough, dat de overwinning behaalde, uit . man meer dan 
. aan doden en gewonden,¹⁹ dus . Overigens dient hierbij opgemerkt 
dat de aantallen en percentages van de verliezer, in strijd met het normale geval, 
aanmerkelijk lager waren dan die van de overwinnaar.²⁰

Het professionele karakter van hun leger leverde de Spartanen door de 
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voortdurende oefening vooral een betere vaardigheid op in het manoeuvreren 
in falanxverband. Hierbij marcheerden zij op onder fluitmuziek. Dit niet vanwege 
een religieuze functie of ter verhoging van het moreel maar opdat zij, zoals 
Thucydides vermeldt, “gelijk en in de pas marcherend de vijand zouden naderen 
en hun linie niet zou worden verbroken, zoals met grote legers bij hun aanval 
dikwijls gebeurt.”²¹ Hun betere training stelde hen niet alleen in staat om profijt 
te trekken van de drift naar rechts van hun tegenstanders door deze van opzij 
op de linkerflank aan te vallen, maar maakte hun ook enige articulatie mogelijk 
waarbij zij de falanx met een flankmanoeuvre combineerden. Hiermee wisten 
zij de drift naar rechts nog meer uit te buiten en zelfs zonder deze afdrijving de 
vijandelijke slaglinie vanaf diens linkerflank op te rollen. Wanneer de partijen 
waren opgesteld, maar de slag nog niet was begonnen, bewoog een detachement 
van de rechterflank in colonne rechts uit de flank. Dankzij de reserves kon dit 
gebeuren zonder dat de oorspronkelijke linie aan lengte hoefde in te boeten. Na 
een korte mars naar rechts sloeg de colonne af naar links om zich ter hoogte 
van de vijandelijke formatie opnieuw naar links te wenden en zich in linie te 
ontplooien. Daarmee werd vervolgens de open linkerflank van de tegenstander 
aangevallen, een en ander zoals weergegeven in diagram .²²





I flankdetachement in marspositie  II flankdetachement in aanvalspositie

Toch zou de suprematie van de Spartanen niet onverminderd voortduren. De 
combinatie van falanx en flankmanoeuvre als vast recept voor de overwinning
was bij hen tot een cliché geworden, bij vriend en vijand bekend. Zo beschrijft 
Xenophon in zijn Historiae hoe Epaminondas met het numeriek en kwalitatief 
zwakkere Thebaanse leger bij Leuctra in  v.Chr. een nieuwe tactiek introdu-
ceerde. Met deze tactiek wist hij het Spartaanse systeem te pareren.²³ Hiertoe 
verdeelde Epaminondas zijn slaglinie in een centrum en twee vleugels, die alle 
afzonderlijk konden bewegen. Hij verzwaarde zijn linkervleugel van een linie tot 
een aanvalscolonne met een diepte van  man.²⁴ Deze concentratie ging ten 
koste van de diepte van zijn centrum en rechterflank. Hij echelonneerde deze 
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naar rechts en hield ze bij zijn aanval terug, gedekt door een scherm van ruiters 
en lichtgewapenden. Ofschoon zijn centrum en rechtervleugel zich hierbij in feite 
beperkten tot een demonstratie, bleek deze voldoende om de aandacht van het 
centrum en de linkervleugel van de Spartanen gevangen te houden. De Spartaanse 
leiding was tevoren bekend met het plan van Epaminondas zijn linkervleugel te 
verzwaren, maar vertrouwde geheel op het effect van de flankmars. Epaminondas 
had op zijn beurt deze echter voorzien. Achter zijn linkervleugel hield hij daarom 
een afzonderlijke elite-eenheid verborgen om daarmee de bekende Spartaanse 
manoeuvre te pareren. Terwijl zijn teruggehouden centrum en rechtervleugel 
langzaam optrokken, stak hijzelf met zijn linker aanvalscolonne schuin over het 
veld en viel het uiterste deel van de Spartaanse rechtervleugel aan. Op het moment 
dat het flankdetachement van de Spartanen bezig was de laatste zwenking uit te 
voeren om van marscolonne in aanvalslinie te deployeren, greep de Thebaanse 
elite-eenheid deze in de flank aan. De flankmanoeuvre daardoor gepareerd kon 
dus de rechterflank niet meer redden, die daarop bezweek onder de Thebaanse 
hoofdaanval. Van rechts opgerold door de linkercolonne en nu in het front 
aangegrepen door het centrum en de rechtervleugel der Thebanen, sloegen de 
verbijsterde Spartanen op de vlucht. De verliezen aan Thebaanse zijde waren 
onbetekenend, die van de Spartanen zeer zwaar. Het militaire prestige van Sparta 
was blijvend geschokt. De ‘ordre oblique’ of ‘schuine orde’, geïntroduceerd door 
Epaminondas, zou nog lang nadien navolging vinden zoals bij Frederik de Grote. 
De wijze waarop hij bij Leuctra werd toegepast in combinatie met een verijdeling 
van de Spartaanse flankmanoeuvre is gevisualiseerd in diagram .

Al was de falanx beperkt in zijn bewegingen, toch was het mogelijk er ook enige 
andere klassieke manoeuvres zoals de penetratie van het centrum of de dubbele 
omvatting mee te beproeven, door het centrum of de flanken te verzwaren. Dit 
laatste ondervonden de Perzen in  v.Chr. bij Marathon. Aangezien zij ook bij 
andere gelegenheden de slagkracht van de Griekse hoplieten opmerkten gingen 
zij er een gewoonte van maken Grieken in te huren voor hun militaire expedities, 
zoals ook het verhaal van Xenophons Anabasis toont. Voor Griekenland, dat 
arm was aan bestaansmogelijkheden, vormde dit, behalve naar de kolonies 
die het daartoe stichtte, een nevenmogelijkheid zijn bevolkingsoverschot af 
te zetten. Bij de expeditie van Alexander de Grote tegen Perzië ontmoette zijn 
Macedonische infanterie in de slag bij de rivier de Granicus in  v.Chr. zelfs de 
sterkste oppositie van Griekse huurtroepen. Het leger van Alexander had echter, 
dankzij de hervormingen ingezet door zijn vader en voltooid door hemzelf, tal 
van vernieuwingen ondergaan. De eenzijdigheid van de gebruikelijke falanx 
had plaatsgemaakt voor een strijdmacht waarin diverse typen van infanterie en 
cavalerie in een flexibel systeem waren geïntegreerd. Hierbij diende de infanterie 
als een mobiele basis voor de cavalerie. Terwijl deze infanterie het vijandelijke 
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voetvolk bond versloeg de superieure cavalerie van Alexander de ruiterij van 
de tegenstander. Vervolgens omvatte zijn vrijgekomen cavalerie de vijandelijke 
infanterie, die was vastgehouden en reeds in het nauw was gebracht door die van 
Alexander. Met een cavalerieaanval in de rug van het vijandelijke voetvolk, dat 
zwaar in gevecht was verwikkeld, kon de overwinning dan worden voltooid. Door 
de Macedoniërs werd de stootspeer, die reeds door de Thebanen was verlengd, 
nog aanzienlijk verder verlengd tot wel zo’n , à , meter.²⁵ Met deze speer, 
‘sarissa’ geheten, werd het gros van het voetvolk, de ‘pezetaeri’, bewapend. De 
sarissa moest in het gevecht met beide handen worden gehanteerd. Een schild 
dat om de hals werd gehangen diende daarbij om de drager zelf te dekken. 
Daarnaast was deze beschermd door een helm, een borstplaat en scheenplaten 
en bewapend met een kort zwaard. De basiseenheid waaruit een falanx werd 
opgebouwd was de ‘syntagma’. Deze had een breedte van  en een diepte van 
 man en telde dus  man. De syntagmata konden in een rechte lijn naast 
elkaar worden opgesteld als een traditionele rechte falanx. Door de geleding in 
syntagmata als subeenheden, kon de falanx ook een wig, een concaaf, een schuine 
orde of een andere vorm vertonen, zoals in diagram .





₁

₂

₂

  



₁

SR, SC, SL resp. Spartaanse rechtervleugel, centrum, linkervleugel
TL, TC, TR resp. Thebaanse linkervleugel, centrum, rechtervleugel

S₁ uittreding Spartaans flankdetachement, S₂ detachement in deployement
T₁ Thebaans contradetachement in marsorde, T₂ in onderscheppingspositie
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recht 
  
  

schuin

concaafopen wig

De manschappen stonden niet langer in het gevecht schouder aan schouder maar 
met wat grotere tussenruimten naast elkaar. Dit was ook nodig, want door de 
lengte van de sarissa was het nu mogelijk de speren van de voorste vijf gelederen 
voor het front van de formatie te doen uitsteken zodat de haag van speerpunten 
veel dichter werd dan tevoren. Vanaf gelid zes hielden de manschappen hun 
speren omhoog onder een schuine hoek die allengs opliep in de richting van een 
rechte hoek. Deze oplopende rijen vormden een meer massieve haag, die niet de 
tegenstander bedreigde maar een bescherming vormde voor de eigen troepen 
tegen inkomende projectielen. 

Een tweede minder talrijke groep van infanteristen vormden de ‘hypaspisten’. 
Zij waren met een kortere speer bewapend, van lichtere lichaamsbescherming 
voorzien, nog beter getraind en door dit alles sneller en bewegelijker dan de 
pezetaeri. Zij dienden als verbindingsschakel tussen de slaglinie van het voetvolk 
en de cavalerie die op de flanken stond opgesteld. Flankbescherming en contact 
met de cavalerie boden ook de ‘peltasten’. Voorheen werden met deze term lichte 
troepen bedoeld afkomstig uit Thracië, bewapend met werpsperen. In het leger 
van Alexander de Grote werden er echter ook manschappen mee aangeduid die 
voorzien konden zijn van diverse projectielwapens. Nadat hij in  v.Chr. in de 
slag bij de rivier de Hydaspes in India kennis had gemaakt met de krijgsolifanten 
van koning Poros, nam Alexander ook olifanten in zijn leger op. Met deze 
uitbreiding handhaafde zijn militaire systeem zich onder de Diadochen als zijn 
opvolgers. Ook de Romeinen werden in hun strijd tegen Pyrrhus van Epirus bij 
Heraclea in  en bij Ausculum in  v.Chr. met het Macedonische systeem 
geconfronteerd. In  v.Chr. bleek in de slag bij Pydna, geleverd onder de steile 
hoogten van de Olympus, dat de Macedonische falanx toch duidelijk niet was 
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opgewassen tegen het veel flexibeler Romeinse legioensysteem met manipels. 
Zowel falanx als sarissa verdwenen sindsdien van het slagveld in Europa om daar 
vanaf de tweede helft van de  eeuw in een hernieuwde, maar minder subtiele, 
versie weer terug te keren bij de blokken van de Zwitserse piekeniers. 

.. De ontwikkeling en het verval van het Romeinse legioensysteem

In Rome had Camillus in  v.Chr. de traditionele falanx, als die van de Griekse 
stadstaten, vervangen door een nieuw systeem. Het wordt hier aangeduid als 
‘legioensysteem’ omdat in het Romeinse leger het legioen de standaardeenheid 
ging vormen die tot zelfstandig operationeel optreden in staat was. Hierin 
is het legioen te vergelijken met een divisie. Een legioen was opgebouwd uit 
 centuries van zwaar gewapende infanteristen. Hoewel de naam ‘centurie’ 
waarin het woord ‘centum’, honderd, aangeeft dat een centurie  man zou 
moeten omvatten, telde deze in de praktijk  tot  man. De centuries waren 
in paren van twee, die achter elkaar werden opgesteld, gekoppeld tot manipels. 
Deze manipels vormden bij Camillus in feite de kleinste tactische eenheden van 
het legioen. Zodoende bestond een legioen uit  manipels, die tot zelfstandige
actie in staat waren. Vandaar worden ook wel de term van ‘manipelsysteem’ en 
na de legerhervormingen van Marius rond  v.Chr. de term ‘cohortensysteem’ 
gebezigd. Samen met de bijbehorende lichtgewapenden en afdelingen ruiterij 
omvatte een legioen in de praktijk ongeveer – man. Camillus formeerde 
zijn zware voetvolk niet meer in één enkele slaglinie zoals de falanx, maar in 
drie afzonderlijke linies achter elkaar. Dit betekende dat de enkele schokgolf van 
infanterie bij de falanx, vervangen werd door een opeenvolging van schokgolven 
door meerdere aanvalslinies. Behalve als aanvalsgolven konden deze linies ook 
als weerstandslijnen worden gebruikt. In tegenstelling tot de eerdere falanx 
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waarin alleen de manschappen in het eerste gelid konden worden vervangen 
door de strijders daarachter en het grootste deel van de formatie niet aan het 
handgemeen deelnam kon nu een hele slaglinie worden afgelost en een beter 
gebruik van het totale gevechtspotentieel worden gemaakt. Wanneer immers 
de eerste linie faalde kon de volgende haar taak overnemen. Zo hoefde ook een 
doorbroken slaglinie nog geen doorbroken leger te betekenen omdat de opstel-
ling in verschillende linies een nieuwe frontlijn mogelijk maakte. Om elkaar 
af te kunnen lossen was het echter noodzakelijk dat de linies elkaar konden 
doorschrijden zonder elkaar in verwarring te brengen. Hiertoe diende de linies 
opdeelbaar te zijn in afzonderlijke eenheden. Deze moesten op een zodanige 
plaats en met zodanige ruimten van elkaar zijn opgesteld dat zij elkaar op het 
slagveld gemakkelijk konden passeren. Dit werd bereikt door de verdeling in 
manipels en de ‘quincunx’ of dobbelsteensgewijze opstelling, waarin deze waren 
geplaatst. Hierover is reeds eerder in deel  gesproken.²⁶ De ontwikkeling van 
het legioensysteem is te verdelen in een drietal fasen. 

De eerste fase van Camillus tot Marius viel goeddeels samen met de grote 
uitbreidingen van Rome tijde van de Romeinse Republiek, die bestond van 
 tot  v.Chr. In hoeverre de vernieuwingen van Camillus teruggaan op de 
legendarische Servius Tullus is moeilijk te beoordelen. Het is wel duidelijk dat 
het legioensysteem in de vorm ons bekend sterk is bepaald door Camillus en 
ongeveer  v.Chr. de vorm had bereikt die het tot Marius zou houden. De 
Romeinse samenleving was door de voortdurende oorlogen met de nabuurlanden 
in hoge mate gemilitariseerd. Zo omvatte bijvoorbeeld in  v.Chr. de militaire 
mankracht van Rome . man uit een totale bevolking van .. zielen.²⁷
In tegenstelling tot de beperkte oorlogen tussen de Griekse stadstaten was het 
voor Rome vaak een kwestie van erop of eronder. De gehele mannelijke bevolking 
van  tot  jaar viel onder een dienstplicht, die met patriottische ijver werd 
vervuld. Dankzij de vele oorlogen was er aan veteranen en gevechtservaring geen 
gebrek. Hoewel de burgers eerst waren ingedeeld naar vermogensklassen maakte 
deze indeling nu plaats voor een indeling naar leeftijd en ervaring. Zo werd de 
infanterie verdeeld in vier categorieën, elk met hun eigen functie op het slagveld. 
De jongste, snelste, meest bewegelijke maar minst getrainde manschappen, de 
‘velites’ werden ingezet als lichte infanterie, voorzien van kleine ronde schilden 
en werpspiezen. Hun naam dankten zij mogelijk aan het Latijnse ‘velox’ voor 
snel. In ervaring en leeftijd volgden daarop de ‘hastati’, hoewel zij niet de zware 
stootspeer, de hasta, droegen maar met twee werpsperen en een kort zwaard 
waren bewapend. Een zwaar schild, naar mededeling van Polybius  cm breed en 
, meter hoog, bood belangrijke lichaamsbescherming. Deze hastati vormden 
de eerste slaglinie en daarmee de eerste schokgolf van de zware infanterie. De 
volgende categorie en tweede linie vormden de veteranen vanaf dertig jaar. 
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Zij werden ‘principes’, letterlijk ‘eersten’ genoemd, hoewel zij in tweede linie 
stonden. Wellicht is eersten hier te verstaan als de ‘voornaamsten’, omdat zij als 
het belangrijkste deel van het leger werden beschouwd. Zij waren op dezelfde 
wijze als de hastati uitgerust. De laatste categorie, genoemd naar de derde linie 
waarop zij stonden, waren de ‘triarii’. Zij waren de oudste soldaten die een plaats 
hadden in de slagorde.²⁸ Zij droegen geen werpsperen maar waren wel met de 
hasta bewapend. Wanneer deze daadwerkelijk in gevecht kwamen werd dat gezien 
als een teken dat de strijd in een kritieke fase was gekomen. De soldaten boven de 
leeftijd van  jaar werden alleen voor garnizoensdienst gebruikt. In tegenstelling 
tot de manipels van de hastati en principes telden die van de triarii slechts één 
centurie. De manipels waren in staat zich aaneen te sluiten tot een hechte falanx, 
maar konden ook weer met gemak uiteenwijken tot de quincunxformatie, die 
het de linies mogelijk maakte elkaar te doorschrijden. De manipels op de flanken 
konden naar behoefte rechts of links uit de flank maken om een flankdreiging af 
te weren. Zo nodig konden de manipels ook rechtsomkeert front maken wan-
neer zij in de rug werden bedreigd. De voorste manipels behoefden niet als één 
geheel op hetzelfde moment in dezelfde richting de tegenstander aan te vallen, 
maar waren in staat afzonderlijk op verschillende momenten in verschillende 
richtingen miniaanvallen uitvoeren tegen het front van de tegenpartij. Vooral 
voor de Macedonische falangisten op niet al te effen terrein viel dit flitsende 
optreden moeilijk te pareren omdat de lange sarissa’s niet zo snel in de richting 
van de wisselende dreiging konden worden gewend. Bij een inbraak in hun falanx 
als gevolg hiervan werden de falangisten, gehinderd door hun sarissas en in het 
zwaardgevecht minder bedreven dan de legionairs, hopeloos afgeslacht zoals bij 
Pydna het geval was. Zo overtrof het legioensysteem met zijn grote mate van 
articulatie de voorgaande infanteriesystemen verre in flexibiliteit en zou tot ver 
in de Moderne Tijd als bron van inspiratie voor militaire theoretici dienen.

Een aanleiding tot de vernieuwingen van Marius was het onvermogen van 
het Romeinse leger effectief op te treden tegen de Cimbren en Teutonen zoals 
gebleken was in de slag bij Aurosio in  v.Chr. Vooral waren de vernieuwingen 
echter bedoeld als een antwoord op de gewijzigde omstandigheden waarin zich 
zowel de Romeinse samenleving als ook haar buitenlandse betrekkingen zich 
bevonden. Door de goedkope graaninvoer uit de onderworpen gebieden was 
de boerenstand sterk achteruitgegaan en voor een groot deel verpauperd. Toch 
was dit juist de stand waaruit het merendeel van het militieleger moest worden 
gerekruteerd. Daarnaast moesten de oorlogen door de Romeinse expansie nu 
ver van eigen huis worden gevoerd en deze namen vaak meer dan één seizoen 
van oorlogvoering in beslag. Tenslotte vergden de veroverde gebieden, die de 
status van provincie hadden gekregen, een bezettingsmacht. Dit alles noopte tot 
een andere wijze van legervorming, waartoe Marius het militieleger door een 
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beroepsleger verving. Hoewel dit beroepsleger openstond voor iedere Romeinse 
burger werd het vooral gerekruteerd uit de verpauperden, die aan de samenle-
ving slechts kinderen konden bieden en daarom naar het woord ‘proles’, kroost, 
proletariërs werden genoemd. Alleen de hoofdofficieren kwamen nog uit de 
hogere standen voort. Voor deze was de tijdelijke bekleding van een militaire 
functie, zoals krijgstribuun, een vast onderdeel van een hogere ambtelijke car-
rière. Het tijdelijke commando van een leger behoorde tot de keizertijd ook tot 
de vaste ambtsverplichtingen van een consul. Het onderscheid tussen de hastati, 
principes en triarii had nu zijn functie van selectie bij rekrutering verloren en 
werd afgeschaft. De opstelling van het legioen in drie linies bleef gehandhaafd, 
al konden dit er bij Caesar soms meer dan drie zijn. Deze linies werden door 
éénzelfde type zware infanterist bezet. De standaardbewapening hiervan werd 
gevormd door één lichte en één zware werpspeer, elk ‘pilum’ genoemd en on-
geveer twee meter lang. Daarnaast werd een kort zwaard, de ‘gladius’, gevoerd, 
dat meer voor steken dan voor houwen werd aangewend. In de loop van de tijd 
naderden de beide pila elkaar zozeer in gewicht dat het verschil wegviel en de 
legionair tenslotte met twee gelijke pila was bewapend. Het bijzondere van de 
pilum was dat deze zo was geconstrueerd dat hij zich bij inslag onwrikbaar in 
het doel hechtte. Aanvankelijk was het een houten schacht waarom heen een 
lange gepunte ijzeren huls was geschoven zodat de punt moeilijk viel af te hak-
ken. Deze twee delen maakten echter plaats voor een houten schacht waaraan 
met behulp van ijzeren zijstukken een slanke, massieve ronde staaf van relatief 
zacht metaal was geklonken. Deze was echter aan het uiteinde van een harde 
metalen punt voorzien. Bij inslag boorde de punt zich in het doel, gewoonlijk
het schild van een tegenstander. Het zachte metalen deel achter de punt drong 
geheel of gedeeltelijk mee door om vervolgens om te buigen. De speer bleef dus 
hangen in het doel. Hierdoor kon de pilum niet meer worden teruggeworpen en 
verhinderde het wapen de drager zijn schild nog te gebruiken. 

Bij de aanval naderden de Romeinse legionairs in looppas om deze een moment 
te onderbreken benodigd om een salvo af te geven met hun lichte pila. Op zeer 
korte afstand werd dit nogmaals herhaald met hun zware pila. Gedekt door hun 
grote schilden gingen zij vervolgens met de gladius het handgemeen aan. Veelal 
werd daarbij gebruik gemaakt van een onderhandse steek gericht op het onderli-
chaam van de tegenstander om het zwaard daarna opwaarts te bewegen. Deze 
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wijze van aanvallen combineerde dus reeds de elementen van ‘vuur en beweging’. 
Deze combinatie zou bij de infanterie eerst in  opnieuw toepassing krijgen 
volgens de ideeën van Ludendorff en wordt tot op heden gebruikt. Behalve de 
verandering van een militieleger in een beroepsleger kende het Romeinse leger 
nu niet langer drie typen maar slechts één type zware infanterist. Tevens bleef 
niet langer de manipel maar werd de cohort de voornaamste tactische eenheid 
binnen het legioen. Een cohort had een frontbreedte van ongeveer  man, was  
à  gelederen diep en omvatte drie manipels, zodat het legioen uit tien cohorten 
bestond. De ruggengraat van het legioen werd gevormd door de commandanten 
van de  centuries die het telde en daarom centurio’s heetten. Deze kwamen op 
grond van instelling, prestatie en ervaring voort uit de gewone soldaten. Hiermee 
was een nauwe band tussen kader en manschappen verzekerd. Afhankelijk van 
de plaats van de centurie in de organisatie bestond er een rangorde tussen de 
centurio’s. Zo was de centurio van de eerste centurie van het eerste manipel van 
het eerste cohort, de ‘primipilus’ geheten, de hoogste in rang. Omgekeerd was 
de centurio van de tweede centurie van het derde manipel van het tiende cohort 
de laagste in rang. De carrièrelijn van de centurio’s liep langs de verschillende 
centuries van het legioen. Hoewel de leiding formeel berustte bij een legatus 
legionis bijgestaan door zijn tribuni militum, die van aristocratische afkomst 
waren en fungeerden als een soort adjudanten, had de primipilus grote invloed 
op de gang van zaken.

Aan de vernieuwingen die Marius invoerde kan nog worden toegevoegd de 
uitbreiding van het operationele bereik van de legioenen. In tegenstelling tot de 
Grieken die na hun dagmars bij voorkeur in dorpen of anders in tenten over-
nachten in een kamp dat niet door versterkingen was beschermd, liet Marius de 
legioenen tijdens een campagne na elke dagmars een versterkt kamp, een ‘castra’ 
opslaan. Dit had een vierkante vorm en was volgens een vaste standaard opgezet 
met gracht, wal, palissades en aan elke zijde een poort. Het benodigde graaf- en 
ander gereedschap, een paar palissades, keukengerei en een voorraadproviand 
werden meegedragen op de man en behoorden tot zijn marsbepakking. Daarmee 
woog deze, afgezien van zijn wapens, helm, schild en verdere lichaamsbescher-
ming, reeds  kg. 
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stuk grond als vorm van pensioenbetaling, steeds vaker werd het de gewoonte 
hen een stukje grond ter beschikking te stellen om dit te bebouwen in plaats van 
betaling van soldij. Niet langer onder permanente krijgstucht in kazernes bijeen, 
waren zij niet meer voortdurend voor opleiding of andere militaire verplichtingen 
beschikbaar. Verspreid wonend in kleine hoeven stichtten zij gezinnen, wat hun 
tevoren niet was toegestaan.²⁹ Het beroepsleger kreeg daarmee weer trekken van 
een militieleger, maar dan een zonder de cohesie van het verband van een stam 
of familie, zonder de bezieling van een politieke gemeenschap en slechts met een 
residu van de vroegere discipline. Het is duidelijk dat deze ontwikkeling gepaard 
moest gaan met een verlies aan de kwaliteit waaraan de legioenen hun superiori-
teit tegenover de krijgers van andere volken hadden gedankt. Een tweede oorzaak 
was van strategische aard. Het Romeinse leger was sinds de Tweede Punische 
Oorlog (– v.Chr.), met uitzondering van de invallen van de Cimbren en 
Teutonen in  v.Chr., strategisch bezien voortdurend een offensief instrument 
geweest tegen volken waarbij het zwaartepunt lag op het voetvolk. In ruiterij 
waren de Romeinen zelf nooit sterk geweest. Daarvoor deden zij in hoofdzaak 
een beroep op die van andere volken. Van een offensieve functie ter uitbreiding 
van het rijk was de taak echter verschoven naar de taak van consolidering van 
het rijk. Bij de toename van de interne stabiliteit, die alleen werd verstoord werd 
door binnenlandse oorlogen tussen concurrenten, die dongen naar het keizers-
schap, kwam de consolidatie neer op vrijwaring van het rijk tegen invallen van 
buitenaf. Deze taak werd echter steeds zwaarder. Dit was niet alleen een gevolg 
van de lengte van de grenzen, maar vooral van de toenemende druk van buiten. 
Deze kwam niet van strijders te voet maar van ruitervolken. Opgedreven door 
de eerder geconstateerde druk van oost naar west, zoals van nomadische volken 
bekend,³⁰ vormden zij een toenemend probleem voor de grensbewaking. Was de 
ontwijkingstactiek van lichte cavalerie het Romeinse voetvolk destijds reeds bij 
Carrhae³¹ noodlottig geworden, nu voegde zich bij dat probleem het toegenomen 
schokvermogen van de zware ruiterij. Zo leden de Romeinen in  bij Adrianopel 
een vernietigende nederlaag tegen de West-Gothen, die over een ruiterij met 
stijgbeugels beschikten. Hierdoor ontleenden zij aan hun lansen een stootkracht 
waartegen niets bestand leek behalve vestingmuren. De laatste oorzaak van het 
verval tenslotte was gelegen in de personeelsbezetting van het leger. Om de druk 
van buiten te weerstaan was onder het keizerschap van Diocletianus (–) 
een vergaande reorganisatie van de strijdkrachten begonnen. Hierbij was het 
leger sterk uitgebreid, met name waar het de cavalerie betrof. Verder werden 
de strijdkrachten nu georganiseerd volgens de verschillende verdedigingstaken 
die zij hadden te vervullen. De legioenen bleven alleen nog maar bestaan in 
naam maar verloren hun vroegere organisatie en hun geleding volgens het 
cohortensysteem. De pilum was in onbruik geraakt. De centurio’s waren uit 

Proefschrift Guy def.indd   193 1-5-2006   20:37:57



  

de slagorde verdwenen en alleen nog officieren met een administratieve taak 
droegen die naam. Niet-Romeinse volken, die reeds voorheen als hulptroepen 
hadden gefungeerd, waren niet langer alleen meer hulptroepen, maar hadden 
ook de kern van de Romeinse strijdmacht geheel vervangen. Zij bestonden in 
hoofdzaak uit Germanen, die vochten met hun eigen wapens en in hun eigen 
slagorde van de massieve wig of Schweinskopfformatie of van massieve vierkante 
blokken, ‘Gevierthaufen’ genaamd. Deze misten evenzeer de articulatie en dis-
cipline van de vroegere Romeinen als de sociale controle en bezieling van hun 
oorspronkelijke stamverband. Zij moesten ver van huis vechten in een omgeving 
die hun vreemd was. Deze germanisatie kwam wel heel duidelijk naar voren in de 
slag bij Straatsburg in  tegen de Alemannen. Hierbij hief het ‘Romeinse’ leger 
na hun aanmoediging tot de slag door keizer Julianus bijgenaamd ‘Apostata’, de 
‘Barritus’, de traditionele krijgszang der Germanen, aan.³² Met de verdwijning
van het legioensysteem verdween ook de zware infanterie, behalve in perifere 
gebieden, van de slagvelden in Europa en in het Midden-Oosten. Deze zouden 
nu eeuwen lang worden gedomineerd door de cavalerie. 

.. De dominantie van de cavalerie. Het hernieuwde schokvermogen van de
infanterie in het systeem van de Zwitsers

Afhankelijk van het terrein en van de beschikbaarheid van paarden werd de 
beslissing op het slagveld gewoonlijk bereikt door bereden troepen. Zoals we 
reeds bij de Assyriërs hebben gezien,³³ had de lichte infanterie tot taak de tegen-
stander te bestoken met projectielwapens als voorbereiding op een schokaanval. 
De zware infanterie moest deze uitvoeren met handgemeenwapens teneinde 
de vijand te ontwrichten of tenminste te binden. De bereden troepen tenslotte 
dienden om die van de tegenstander te neutraliseren en de beslissing te bereiken 
door het gehavende front van het vijandelijke voetvolk te doorbreken of door zijn 
strijdmacht te omvatten en in de rug te treffen. De uitbuiting van de overwinning 
door de verslagen vijanden te achtervolgen en daarbij zware verliezen toe te 
brengen behoorde eveneens tot de taken van strijdwagens of ruiterij. Zeker waren 
boogschutters te voet bij de uitwisseling van projectielen in het voordeel boven die 
op strijdwagens of te paard. De grond biedt een stabieler platform voor een vast 
schot en een compacter opstellingsruimte voor een grotere vuurdichtheid dan 
strijdwagens met hun hobbelende wagenbakken of cavalerie op de bewegende rug 
van ‘het paard onder de man’ in draf of galop. Een falanx met de puntige haag van 
lange speren is, zolang deze maar gesloten blijft, niet met strijdwagens of cavalerie 
te doorbreken. Het voordeel van bereden troepen op het slagveld is echter de veel 
grotere bewegelijkheid bij ontwijking of aanval. Evenals bij de infanterie bestond 
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bij de cavalerie het onderscheid tussen lichte troepen bestemd voor projectielactie 
en zwaardere troepen bestemd voor schokactie. De eerste waren meestal met 
bogen, maar soms met werpsperen bewapend. De tweede waren gewoonlijk 
bewapend met lans en zwaard en van meer lichaamsbescherming voorzien. In 
sommige gevallen was deze zwaardere cavalerie ook met bogen uitgerust zoals bij 
de Perzen en Byzantijnen. Zodoende waren beide mogelijkheden van optreden 
in éénzelfde gevechtselement verenigd. Dit was overigens ook het geval bij de 
Perzische garde te voet van Darius  en van Xerxes, de zogeheten ‘Tienduizend 
Onsterfelijken’. In tegenstelling tot de lichte infanterie, die gewoonlijk met zware 
infanterie of met cavalerie samenwerkte, trad lichte cavalerie soms ook geheel 
zelfstandig op. Daarbij werd voortdurend afstand tot de tegenstander bewaard. 
Charges werden ontweken waarbij de aanvallers ook nog achterwaarts met pijlen 
konden worden bestookt. Dikwijls werd, door te rijden volgens vaste figuren in 
bijvoorbeeld de ‘Cantrabische cirkel’, de ‘Scythische’ of andere formaties, een 
aanhoudende stroom van projectielen op het doel afgegeven. Aangezien dit 
vaak compacte formaties betrof was niet de nauwkeurigheid maar waren de 
dichtheid en duur van de regen aan projectielen van belang. Met de tijd werden 
echter vooral combinaties van lichte en zware ruiters gebruikt. De lichte had 
tot taak de vijandelijke cavalerie tot een achtervolging te verleiden en mee te 
lokken naar een plaats waar de eigen zware cavalerie in slagorde stond opgesteld. 
Deze, onverwachts chargerend, had dan weinig moeite meer met de vijandelijke 
cavalerie waarvan de slagorde was uitgerekt en het verband was verbroken. 
Met name de ruiters van de Aziatische steppen of die van het Midden-Oosten 
bedienden zich graag van dergelijke lichte cavalerietactieken. Hiermee zagen 
ook de Kruisvaarders zich geconfronteerd. Het gebruik van cavalerie vereist 
echter nogal wat ruimte en een terrein dat vlak is en open en niet door obstakels 
wordt doorsneden. Daarom hadden de Grieken bij Marathon hun flanken ook 
gedekt door twee kleine riviertjes om een eventuele omvatting door ruiterij te 
voorkomen. Het bergachtige terrein in Griekenland was in het algemeen echter 
weinig geschikt voor een grootschalige ontplooiing van cavalerie, zodat daar de 
infanterie het pleit moest beslechten. In India was voldoende ruimte voorhanden 
maar ontbraken de mogelijkheden tot het fokken van geschikte paarden. Bij de 
campagne van Alexander de Grote tegen Darius  in  v.Chr. golden deze 
beperkingen niet en was de overwinning weggelegd voor dat leger waarvan de 
ruiterij er in slaagde die van de tegenstander uit te schakelen om zich vervolgens 
tegen het voetvolk van de vijand te richten. Met zijn zware cavalerie, uitsluitend 
bestemd voor schokactie, was Alexander hierbij steeds in het voordeel tegen de 
middelbare cavalerie van de Perzen, die multifunctioneel zowel op projectiel-
optreden als op schokactie was ingesteld. Juist door deze multifunctionaliteit 
was zij echter in het handgemeen niet opgewassen tegen de zware, gespeciali-
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seerde ruiterij van Alexander. Daarbij was deze voldoende gedisciplineerd om 
verslagen cavalerie niet te blijven achtervolgen, zodat zowel de verliezers als de 
overwinnaars van het cavaleriegevecht verder geen rol meer in de slag zouden 
kunnen spelen. Evenmin lieten zijn ruiters zich verleiden tot een plundering van 
het vijandelijke kamp waardoor zij zichzelf op een andere manier buiten spel 
zouden zetten. Deze discipline is opvallend omdat hardnekkige achtervolging 
van verslagen ruiterij of lucratieve plundering van het vijandelijke kamp juist 
de twee oorzaken in de geschiedenis waren waarom zegevierende cavaleristen 
dikwijls de zege aan hun leger als geheel hebben onthouden. Daarbij dient bedacht 
dat de discipline onder ruiters, die door hun grotere bewegelijkheid meer tot 
individueel optreden in staat en geneigd zijn, veel moeilijker valt te handhaven 
dan onder infanteristen, die voor hun lijfsbehoud op cohesie zijn aangewezen.
Zonder hun tactisch verband konden infanteristen niet tegenover cavalerie 
bestaan. Dit verklaart de aantrekkelijkheid om voetvolk waarvan de formatie is 
verbroken aan te vallen en te achtervolgen met de snellere cavalerie. Het maakt 
tevens duidelijk waarom de omvang van de verliezen na een verloren slag vaak 
groter waren dan tijdens die slag. De zwaardere verliezen, soms nodig om die 
overwinning te bevechten, betaalden zich zodoende tijdens de achtervolging 
weer ruimschoots terug. Overigens zou de gedisciplineerde cavaleriecharge, 
met zijn zorgvuldige opbouw in tijden en afstanden in de verschillende gangen 
van lichte draf tot volle galop, nog tot de tijd van Gustaaf  Adolf (–) 
op zich laten wachten. Tot dan toe chargeerde cavaleristen in een tamelijk los 
verband en streden zij individueel in het mêlee dat er op volgde.

Nu is het gevaarlijk in de geschiedenis te generaliseren omdat elke generalisatie 
door één enkel tegenvoorbeeld valt te falsificeren en de geschiedenis rijk is aan 
uitzonderlijke voorbeelden, die men niet gauw zou verwachten. Niettemin vallen 
bepaalde zaken soms zodanig op dat zij zich eenvoudigheidshalve het beste in 
generalisaties laten verwoorden. Als een dergelijk geval is ook de verhouding van 
cavalerie en infanterie in een vergelijking Oost–West te beschouwen. Een soort-
gelijke simplificatie is ook voor de verhouding van vuur- en schokactie mogelijk. 
Zo kan men opmerken dat bij de Grieken en de Romeinen en de bewoners van 
het verdere West-Europa het accent valt op de infanterie en op schokactie. Bij de 
volkeren van Klein-Azië, bij de Arabieren en bij vele van de nomadische volken, 
die opdringend vanuit het oosten de grenzen van Romeinse Rijk belaagden, lag 
het accent op cavalerie en vaak op vuuractie. In de loop van de tijd moest zoals 
wij hebben gezien de infanterie op het slagveld plaats maken voor de cavalerie. 
Deze verplaatste zich, zoals woord al aangeeft, te paard maar werd niet uitsluitend 
voor het opgezeten gevecht gebruikt. Wanneer de omstandigheden dit vergden, 
waren de ruiters evenzeer bruikbaar voor de strijd te voet. Zij konden derhalve 
zowel voor cavalerie als voor bereden infanterie dienen en maakten door hun 
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grotere operationele mobiliteit het voetvolk overbodig, dat door de Romeinen 
tenslotte alleen nog voor vestingdienst werd aangewend. Ook de cavalerie zelf 
had echter in de loop van de tijd een verandering ondergaan. Als afweer tegen 
boogschutters op hun steppenpony’s waren zwaardere slagen paarden gefokt, 
bereden door ruiters met lansen bestemd voor schokactie. Droeg de zware 
cavalerie van Alexander de Grote nog slechts een linnen kuras, Justinianus ,
keizer van Byzantium van –, beschikte reeds over ruiters, die geheel van 
pantsering waren voorzien en cataphracten werden genoemd. Hoewel bedoeld 
voor schokactie droegen deze Byzantijnse ruiters tevens een boog om zich 
nog beter de bereden boogschutters van het lijf te kunnen houden. Tegenover
infanterie zoals die van de Franken in  bij Casilinum bood deze veelzijdige
bewapening ook nog het voordeel dat zij het voetvolk in een compacte opstelling 
konden fixeren door de dreiging van een schokaanval terwijl zij dit ondertussen 
ongestraft met hun pijlen konden bestoken. De beste beveiliging tegen bereden 
boogschutters zochten de Byzantijnen echter in boogschutters te voet. Deze 
maakte het gros van hun infanterie uit en bleef steeds in contact met hun cavale-
rie. De enige uitzondering hierop was de slag bij Manzikert in . Romanus ,
in zijn ijver een Turks Seldsjoekenleger af te straffen voor een strooptocht door 
zijn rijk, was zo onverstandig deze met zijn cavalerie alleen te lijf te gaan, terwijl 
zijn infanterie elders een stad belegerde. Het resultaat was een vernietigende 
nederlaag, die Byzantium beroofde van die gebiedsdelen, die een onontbeerlijke 
bron voor zijn inkomsten en rekruten hadden gevormd. Na de val van het West-
Romeinse Rijk, die gewoonlijk wordt gesteld op het jaar  n.Chr., maakte ook 
verder in West-Europa, mede onder de druk van binnenvallende ruitervolken, het 
voetvolk geleidelijk plaats voor gepantserde ruiters. Alleen in de meer perifere 
gebieden van Scandinavië en de Britse eilanden was dit niet het geval. Met de 
traditionele voorkeur voor het handgemeen werd deze cavalerie geheel bestemd 
voor schokoptreden. De combinatie van boog en lans als bij de cataphracten 
werd dan ook niet nagevolgd. Wel werd er samengewerkt met boogschutters te 
voet. Deze dienden dan voor een inleidende beschieting, terwijl alle vertrouwen 
was gevestigd op de zwaar gepantserde ruiterij. Het schokvermogen hiervan was 
door de invoering van zadel en stijgbeugels sterk vergroot. Ofschoon de cavale-
rie ook wel werd begeleid door voetknechten met handgemeenwapens werden 
deze militair als een geminachte en te verwaarlozen factor beschouwd en voor 
een deel meer als bedienden door de ruiters gebruikt. Toch wilde dit niet altijd 
zeggen dat de strijd te voet niet van belang werd geacht. Zo liet Karel Martel in 
 zijn cavalerie bij Poitiers voor het grootste deel afzitten en een defensieve 
falanx vormen tegen de charges van de ruiterij van de Arabieren. Deze, destijds 
gewoonlijk als Saracenen aangeduid, hadden een strooptocht ondernomen tegen 
Straatsburg. Met hun ontwijkingstactieken bekend, waarbij lichte of vluchtende 
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ruiters een achtervolger meelokken naar een hinderlaag van boogschutters en 
zware cavalerie, verbood hij zijn manschappen iedere vorm van achtervolging. 
Door vergeefse aanvallen ontmoedigd en in paniek geraakt op het bericht dat 
hun aanvoerder was gesneuveld, trokken de Arabieren zich terug om zich nooit 
meer zo noordelijk in Europa te laten zien. Ook eerder bij Taginae in  en later 
in  bij Crécy wisten afgezeten zware ruiters in het defensief de stormloop van 
opgezeten zware cavalerie met succes te doorstaan. Normaal werd cavalerie in 
het gevecht echter opgezeten gebruikt, waarvoor zij ook was ontwikkeld. Hierbij 
chargeerden beide zijden in een linieformatie, die meestal slechts een los verband 
vertoonde. De reden voor deze gebrekkige formatievorming was dat de ruiters, 
die aanvankelijk in principe tot de ridderstand behoorden, het gevecht zagen als 
een gelegenheid om persoonlijk uit te blinken. Hun waardigheid stond hen in de 
weg om bevelen van anderen aan te nemen. Bij optreden in tactisch verband is 
het individu echter ondergeschikt aan de prestatie van de groep, die gehoorzaamt 
aan de wil van een enkeling. “De ondergeschiktheid als de ziel van de militaire 
dienst”³⁴ was deze professionals van hoge individuele kwaliteit echter vreemd. 
De Middeleeuwen vormden in Europa derhalve geen bloeitijd voor tactische 
systemen zoals in de Oudheid het geval was geweest. De eigengereidheid der 
ridders hingen samen met de wijze van legervorming, die weer een gevolg was 
van de wijze van uitrusting. De wapens en het pantser voor ruiter en paard 
kostten niet minder dan een kleine boerderij. Om met deze zware uitrusting om 
te kunnen gaan was uitgebreide en geregelde oefening noodzakelijk. Om zijn 
manschappen in staat te stellen deze uitrusting te bekostigen en vrij te stellen 
van andere arbeid om er mee te oefenen, gaf de vorst of daarmee vergelijkbare 
gezagsdrager land in gebruik aan zijn vazallen.³⁵

Met de instorting van het handelssysteem en het muntwezen uit de Romeinse 
tijd bood in West-Europa immers de grond het voornaamste middel tot bestaan. 
Dit gebruik is eerst in later tijd aangeduid als ‘leen’ en het hele systeem met zijn 
rechten en plichten als ‘leenstelsel’.³⁶ Bij het leen kreeg de leenman boeren onder 
zijn gezag om het land voor hem te bewerken en daarmee in zijn onderhoud 
te voorzien. Tegenover dit leen stond dan een aantal verplichtingen waartoe de 
leenman zich door een eed aan zijn leenheer verbond. Deze plichten bestonden 
uit consilium, raad, en auxilium, hulp. Deze hulp hield een maximum aantal dagen 
per jaar in waarop de leenheer een beroep kon doen op zijn leenmannen voor 
militaire dienst. Daarnaast waren ook andere vormen van hulp denkbaar, zoals 
in de vorm van ‘beden’. Deze kwamen neer op geldsommen waarom de leenheer 
niet alleen formeel kon verzoeken, maar waar hij ook juridisch aanspraak op kon 
maken. Dit systeem van beden werd later van de leenmannen uitgebreid tot de 
steden waarover de vorst het bewind voerde. De Latijnse termen waarvan het 
stelsel zich bediende wijst op de uitstraling die het West-Romeinse Rijk nog lang 
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na zijn politieke instorting had bewaard. Het gebruik van het Latijn was door de 
Westerse Kerk in stand gehouden en is nog heden in de Rooms-Katholieke Kerk 
en bij het protocol en in de tabula scholarum van universiteiten te vinden.

Militair gezien werkte het stelsel echter niet voor altijd bevredigend. Het po-
tentieel aan cavaleristen was beperkt tot de mogelijkheden tot uitgifte van grond. 
Daardoor kon kwantitatief niet altijd aan de militaire behoeften worden voldaan. 
Wel kon de leenman ook knechten meenemen, die goedkoper waren uitgerust 
en dientengevolge ook lichter waren gepantserd. Deze ‘servientes’, dienaren of 
‘sergeanten’ genoemd, werden geclassificeerd als lichte ruiterij hoewel zij in feite 
op gelijke wijze als de zware cavalerie optraden. Een ander bezwaar was echter 
dat de leenmannen, wier lenen inmiddels vaak erfelijk waren geworden, hun 
leenverplichtingen meestal niet al te nauw namen. Een laatste probleem deed 
zich met name in Engeland gevoelen, nadat ook daar met de komst van Willem 
van Normandië het leenstelsel was ingevoerd. Dit probleem was gelegen in de 
beperkte duur van de ‘servitium debitum’. Deze verplichte jaarlijkse diensttijd van 
 dagen schoot dikwijls te kort voor campagnes op het vasteland. De tijd die 
restte, na het verzamelen van de troepen en vervolgens hun transport over zee, 
bleek niet toereikend voor een effectieve operatie. Daarom zetten de Engelse ko-
ningen de diensttijd dikwijls om in een verplichte geldelijke bijdrage, waarvoor zij 
huurlingen in dienst namen. De zwaardadel verkreeg daardoor in Engeland meer 
het karakter van landadel. Ofschoon de jongere zoons van adellijke geslachten en 
verarmde ridders best bereid waren tot betaalde dienst in het leger, verklaart de 
rekrutering van huursoldaten mede het hoge percentage van voetknechten in de 
legers van de Engelse koningen. Dit voetvolk bestond uit schutters bewapend met 
de lange boog. Deze was zeer effectief maar vereiste langdurige training en grote 
spierkracht. Nadat daarna de kruisboog tenslotte ook in Europa zijn intrede had 
gedaan, en de ridders vooral tijdens de Kruistochten³⁷ het effect van projectielwa-
pens hadden ondervonden, werd een noodzaak tot wijziging van de uitrusting 
van de cavalerie gevoeld. De maliënkolder als een pantserhemd van ringen 
werd vervangen door een smeedijzeren harnas dat het gehele lichaam tegen het 
toegenomen doorslagvermogen van de pijlen beschermde. Onder dit harnas 
bleef een laag van veerkrachtige stof nodig om kneuzingen door slagwapens te 
voorkomen. De conische vorm van de helm werd gewijzigd en de helm diende 
door een vizier gesloten te kunnen worden om het gezicht te beschermen. Om 
de talrijker geworden strijders op het slagveld nog te kunnen herkennen bracht 
men vaste motieven als gestileerde afbeeldingen van dieren, of geometrische en 
andere figuren als herkenningstekens op schilden en andere uitrustingsstukken 
aan. De herauten golden als de deskundigen voor de herkenning hiervan. Zij 
waren ook de autoriteiten op het toekennen van dergelijke emblemen. Daarbij 
was het hun taak om wildgroei en daarmee verwarring te voorkomen. Hiermee 
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had de ‘heraldiek’ in het Westen zijn intrede gedaan, die na het verlies van deze 
militaire functie zou voortbestaan in het civiele leven. Tot de dag van vandaag is 
daar de heraldiek aan te treffen bij het voeren van familie- en gemeentewapens tot 
en met het gebruik van logo’s door bedrijven toe. De toenemende bepantsering 
van ruiter en paard was mogelijk geworden door betere verbindingen van ijzer en 
koolstof tot staal en door het aldus verkregen metaal nog verder te harden door 
het te polijsten. De wapensmeden hebben ons in die harnassen daarbij staaltjes 
van grote vakmanschap nagelaten. In militair opzicht leidde de ontwikkelingen 
echter tot een dilemma. Door zijn steeds zwaardere uitrusting won de ruiter 
wel aan incasseringsvermogen, maar verloor hij aan mobiliteit. Dikwijls moest 
zelfs in draf worden gechargeerd omdat de last van de ruiter te zwaar werd om 
het paard nog in galop te zetten. Daarnaast werden na de les bij Crécy en de 
ondervindingen bij de Kruistochten ruiters weer vaker te voet ingezet. Dit gold 
zelfs als een teken van dapperheid. Te voet komt een ridder niet zo gemakkelijk
weg wanneer de strijd hem te heet wordt. In een harnas dat echter zo zwaar is, 
dat de ruiter met een kraan te paard moet worden getild en na een val van zijn 
rijdier niet meer in staat zich zonder hulp op te richten, is actie te voet wel zeer 
beperkt. Het probleem van afdoende bescherming werd nog groter toen het 
destructieve vermogen van de projectielwapens werd uitgebreid met de invoering 
van handvuurwapens die gebruik maakten van buskruit. Nog zwaarder pantser 
of juist een veel lichtere uitrusting met vergroting van mobiliteit vormden het 
alternatief voor de ruiter. Bij de keuze voor dit laatste was hij echter weer geen 
partij voor de zwaardere ruiter in het duel te paard, zodat de beslissing meestal 
in het keuze voor het eerste uitviel.

Toch werd de dominantie van de cavalerie op de Europese slagvelden niet 
beëindigd met de invoering van het vuurwapen maar met de terugkeer van een 
gedisciplineerde infanterie bestemd voor schokactie. Deze werd gevormd door 
het voetvolk van de Zwitsers. Dit deed voor het eerst van zich spreken in  
in de slag bij Morgarten. Hier wisten zij de Oostenrijkers te overvallen in een 
positie ongunstig voor ruiterij. Bij latere voorvallen bleken zij echter ook zonder 
dit voordeel in staat legers te verslaan, die in hoofdzaak bestonden uit zware 
ruiterij en voetvolk, voorzien van projectielwapens. Zelfs de professionele legers 
der Bourgondiërs onder Karel de Stoute, die reeds over vuurwapens beschikten, 
moesten telkens opnieuw het onderspit tegen hen delven. Hun eigen legers 
bestonden alleen uit voetvolk bestemd voor schokactie, bewapend met pieken 
en hellebaarden en slechts gesteund door een beperkt aantal boogschutters te 
voet. De hellebaard was oorspronkelijk een bijl met een zeer lange steel om een 
grotere slagkracht te verkrijgen tegen een gepantserd doel. Het uiteinde van de 
steel was tevens van een speerpunt voorzien zodat het behalve als slagwapen 
ook als steekwapen kon dienen. Later werd ongeveer ter hoogte van het blad 
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aan de tegenovergestelde kant van de steel een haak geplaatst, bestemd om een 
ruiter van zijn paard te trekken. Hiermee vormde de hellebaard een typisch Mid-
deleeuws paalwapen tegen een cavalerie, die veel zwaarder was dan de Oudheid 
die had gekend. Het gros van het Zwitserse voetvolk was echter bewapend met de 
piek. Evenals de sarissa der Macedoniërs was dit een stootspeer circa , meter 
lang, die met beide handen werd gehanteerd. Door zijn lengte overtrof de piek 
verre het bereik van de lans van de cavalerie. In tegenstelling tot de pezetaeri 
echter beschermden de Zwitsers zich daarbij niet met een schild maar alleen 
met een borstpantser. Dit werd dan nog vaak alleen door de voorste gelederen 
gedragen, die uit de meest bekwame strijders bestonden. Het lichte gewicht 
van de uitrusting der manschappen kwam de snelheid van hun formatie ten 
goede. Niet alleen de tijdgenoten maar ook de latere historici hebben zich het 
hoofd gebroken over de vraag waaraan deze Zwitsers hun onoverwinnelijkheid 
hadden te danken.

Het is te naïef te menen dat zij vreedzame landlieden waren die de wapens 
slechts opnamen om hun vrijheid, have en goed tegen binnendringers te bescher-
men. Zo was de Oostenrijkse campagne, die zijn einde vond bij Morgarten, zeker 
een offensieve onderneming. Deze was echter bedoeld als een strafexpeditie 
voor een plundertocht die de Zwitsers in het gebied van de keizer hadden 
ondernomen om zich daarna terug te trekken in de veiligheid van hun eigen 
moeilijk toegankelijke gebied. Ook bij andere gelegenheden waren het eerder de 
Zwitsers dan hun tegenstanders die door offensieve acties het conflict hadden 
uitgelokt. Hoewel hun legers bestonden uit militietroepen ontbrak het een deel 
hiervan niet aan militaire ervaring. De schaarse bestaansmogelijkheden, die het 
bergland hun bood, dwong, evenals destijds in Griekenland, velen hun leven van 
tijd tot tijd als huurling van buitenlandse vorsten te slijten. Het harde bestaan 
in de bergen droeg ertoe bij de bewoners geschikt te maken voor de krijg. De 
Zwitserse legers onderscheidden zich daarbij echter van die van hun tijdgenoten 
in Europa door een ijzeren krijgstucht. Wie van het slagveld probeerde te vluchten 
of de kreet daartoe aanhief had daarbij zijn leven en goed verbeurd voor het 
militaire strafgericht. Zonder tussenkomst daarvan was zijn nevenman reeds 
gerechtigd de overtreder ter plekke neer te steken.³⁸ Plundering was niet toege-
staan voordat de slag geheel was beëindigd. Men streefde er niet naar om, zoals 
gebruikelijk, gevangenen te maken teneinde daar een lucratief losgeld voor te 
kunnen verkrijgen. Integendeel, er werd in het geheel geen pardon gegeven. De 
Zwitsers waren dan ook gevreesd en gehaat door de meedogenloze wijze waarop 
zij hun verslagen tegenstanders plachten af te maken. Van hun optreden, zoals 
eerder van dat van de Assyriërs, ging een terreurwerking uit. De cohesie van hun 
natuurlijke sociale verbanden nog versterkt door hun krijgstucht maakte het weer 
mogelijk om, zoals in de Oudheid, offensief in gesloten tactische verbanden op 
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te treden. Zoals de Spartanen marcheerden zij daarbij op muziek. Hun tactische 
eenheden, hoewel eveneens vierkant zoals de syntagmata van de Macedoniërs, 
waren veel groter dan deze. Zij misten daardoor de articulatie om de verschillende 
formaties aan te kunnen nemen, die het leger der Macedoniërs gekend had. Zij 
traden bij voorkeur op in drie grote Gevierthaufen, elk vaak enkele duizenden 
manschappen sterk. Het aantal rotten was daarbij gelijk aan het aantal gelederen. 
Zo rukten zij op op het slagveld met één blok als voorhoede, gevolgd door het 
grootste als hoofdmacht of ‘Gewalthaufe’ en besloten door een weer wat kleiner 
blok als achterhoede. Deze Gevierthaufen waren gewoonlijk naar links of naar 
rechts geëchelonneerd. Ofschoon dus exact vierkant naar opstelling rekten 
de vierkanten zich tijdens de aanval uit tot rechthoeken. Dit kwam omdat de 
afstand tussen de gelederen pleegt toe te nemen bij versnelling van de pas. In 
het midden van deze aanvalscolonnes golfden de banieren van de kantons die 
in de strijdmacht waren vertegenwoordigd. 

De verklaring voor het succes van de Zwitsers wordt in deze studie vooral 
gezocht in de manier waarop zij erin slaagden zich steeds onverwachts op hun 
tegenstanders te storten. Dit was doorgaans te danken aan de snelheid waarmee 
zij het schokcontact tot stand brachten. Deze snelheid dankten zij aan het 
genoemde systeem van hun aanvalscolonnes. In de eerste plaats verloopt de 
ontplooiing van een marscolonne in een aanvalscolonne begrijpelijkerwijze 
sneller dan van een marscolonne naar een linie. In de tweede plaats verloopt 
op het slagveld zelf de verplaatsing van een aanvalscolonne veel sneller dan 
die van een linie en vergt daarbij veel minder moeite om de richting van de 
formatie en het verband van de manschappen te bewaren. Voorafgegaan door 
een scherm van tirailleurs maakte de voorhoede zodoende reeds contact met 
de tegenstander voordat deze zijn strijdkrachten had kunnen ontplooien en de 
tijd had gekregen zijn vuuroverwicht tot gelding te brengen. Zelfs al zou hij erin 
slagen de voorhoede voortijdig te doen halthouden door de flanken ervan met 
cavaleriecharges te bedreigen om daarna de formatie te bestoken met projectielen, 
dan zou hem dit nog weinig hebben gebaat. Zijn cavalerie of ten minste een 
deel daarvan zou immers op haar beurt weer in de flank worden aangegrepen 
door de volgende echelons van de aanvaller.³⁹ Het is opvallend hoe een kundig 
krijgsman als Karel de Stoute, die zeer wel de combinatie van cavaleriedreiging 
met vuurafgifte moet hebben begrepen, telkens de kans miste om de Zwitsers 
te fixeren om hen vervolgens uit te dunnen met vuur. Zijn troepen zagen zich 
steeds door de onstuitbare charges van de Zwitsers verrast en hun vuurkracht 
door de snelle nadering van hun vijanden teniet gedaan. Hun snelheid gaf de 
Zwitsers niet alleen het voordeel van verrassing maar vergrootte ook de zwaarte 
van hun schokwerking. Het Romeinse legioensysteem had destijds de gelegenheid 
geschapen successieve schokgolven van verse troepen te lanceren door de linies 
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.. Versterkingen, belegeringen en het ontstaan van de artillerie

Bij veldslagen in Oudheid en Middeleeuwen kozen dikwijls beide partijen voor de 
aanval als enige vorm voor hun gevecht. Zo bestond de strijd dan uit een botsing 
tussen twee falanxen of twee linies van ridders die in looppas of in galop op elkaar 
stuitten. Toch kwamen daarnaast ook veldslagen voor waarin een partij koos 
voor de verdediging. In dat geval posteerde deze zich op een terrein dat door zijn 
ligging en eventueel door de aanwezigheid van natuurlijke obstakels zich hiervoor 
leende. Natuurlijke obstakels konden daarbij worden versterkt of kunstmatige 
versterkingen worden ingericht. Deze waren in korte tijd aan te brengen en 
bedoeld voor tijdelijk gebruik. Hierbij valt te denken aan zaken als omgehakte 
bomen, valkuilen, voetangels, grachten, palissaden, aarden borstweringen en 
dergelijke. Niet uitsluitend voor de verdediging maar ook ter dekking van een 
naderingsroute voor de aanval op een stad konden dergelijke veldversterkingen
dienen. Uit de Oudheid zijn diverse voorbeelden van het gebruik hiervan bekend. 
In de Middeleeuwen raakten dergelijke hulpmiddelen in Europa een tijdlang in 
onbruik omdat men deze in strijd met de code van een ridderlijke oorlogvoering 
beschouwde. Niettemin had Karel Martel zich er in  bij Poitiers nog van 
bediend en hadden de Engelse legers tijdens de Honderdjarige Oorlog er zich 
mee verdedigd tegen de cavaleriecharges van hun tegenstanders.

Een grotere rol echter dan deze tijdelijke versterkingen speelden duurzame 
versterkingen. Zonder deze in hun ontwikkeling te volgen zijn zij te verdelen 
in een drietal gebruikscategorieën. De eerste betreft de bescherming van een 
nederzetting, een administratief, een religieus of een handelscentrum door middel 
van een omwalling of liefst van een ommuring tegen plunderende benden en 
vijandelijke aanvallen. Een dergelijke omwalling of ommuring ging gewoonlijk 
vergezeld van een droge of van een natte gracht. Hierbij gaat het dus om versterkte 
steden. Wij zagen al eerder hoe sedentaire bevolkingen hun lijf en goed zich op 
deze wijze probeerden veilig te stellen tegen nomaden. Dergelijke ommuringen 
waren gewoonlijk van een ‘weergang’ voorzien. Dit was een rondweg op de 
ommuring die ruimte bood voor de opstelling en beweging van de verdedigers. 
Deze rondweg werd gedekt door een borstwering. De borstwering was meestal 
voorzien van een getand metselwerk in de vorm van kantelen. Deze maakten het 
mogelijk projectielen af te geven met een maximum aan eigen dekkingsmogelijk-
heid. Vaak waren de weergangen overdekt om de verdedigers te beschermen
tegen de invloeden van het weer en eventueel tegen steil omhoog afgeschoten 
en verticaal inkomende projectielen. De muren konden zijn versterkt met deels 
uitstekende muurtorens die muursecties enfileerden, stukken weergang domi-
neerden en de verdedigers van posten voorzagen. De meest kwetsbare punten 
waren de poorten die toegangen en uitgangen moesten bieden voor de stad. 
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Deze werden beschermd door extra zware torens, eventueel poortgebouwen, 
waarin zware ijzeren valhekken, ophaalbruggen, gedekte naderingswegen en 
eventueel ‘barbacanes’ of andere versterkingen. Een barbacane was een meestal 
halfrond verdedigingswerk voor een poort of ophaalbrug. Poorten en kwetsbare 
muursecties konden bovendien worden beschermd door een ‘machicoulis’. Dit 
was een uitgekraagde gaanderij met een borstwering en kantelen en met een 
vloer die van werpgaten was voorzien. Hierdoor konden stenen, kokende olie 
en andere onaangenaamheden op de aanvallers worden neergelaten. Byzantium, 
misschien wel de zwaarst versterkte stad ter wereld in deze periode, bezat een 
aantal ommuringen met bijbehorende vestingwerken in een aantal concentrische 
cirkels. 

Een tweede categorie duurzame versterkingen wordt gevormd door de versterk-
te huizen, gewoonlijk aangeduid als kastelen. Hierbij stond niet de bescher-
ming van een bevolking of bevolkingsgroep of een machtscentrum, maar de 
bescherming van een particulier met zijn gezin en huishouding centraal. Deze 
kastelen hebben in de loop van de tijd zeer verschillende vormen te zien gegeven. 
Afgezien van de ‘donjon’ ofwel de woontoren, verschilden hun verdedigings-
werken daarbij echter niet wezenlijk van die van de steden. Wat de organisatie 
van de plattegrond betreft was vaak wel een verschil dat de vestingwerken van 
een stad een oppervlak omgaven, bebouwd met verblijfsruimten. De meeste 
verblijfsruimten van een kasteel daarentegen maakten gewoonlijk deel uit de 
verdedigingswerken. Deze omsloten daarbij geen bebouwd oppervlak maar een 
overdekte of open binnenplaats. Gelet op de functie en de organisatie van de 
ruimte besloeg de plattegrond van een kasteel dan ook een veel kleiner oppervlak 
dan die van een stad. Soms was een kasteel nog omgeven door een ruimte, die 
beveiligd was door een palissade of omwalling. Dit omheinde gedeelte was dan 
bedoeld om in tijden van gevaar de omwonenden met hun vee een toevlucht te 
bieden. Een kasteel kon ook deel uitmaken van een stad en vormde de laatste 
veilige wijkplaats daarbinnen. Kastelen werden bewoond door de vorsten en 
door de rijkere edelen. Behalve als verdedigingswerk gold een kasteel ook als 
prestigeobject. Formeel was de toestemming van een vorst nodig voor de om-
muring van een stad of voor de oprichting van een versterkt huis. Een ommuurde 
stad of een kasteel konden immers gemakkelijker verweer bieden, waardoor de 
bewoners zich konden onttrekken aan de wil van de vorst. Talrijke expedities 
zijn dan ook ondernomen, die ten doel hadden illegitiem opgerichte kastelen of 
kastelen, waarvan de hoofdbewoner zich niet aan zijn feodale verplichtingen had 
gehouden, in te nemen en te slechten. Deze beide categorieën van versterkingen 
hadden gemeen dat zij bedoeld waren als toevluchtsoord. Zowel strategisch als 
tactisch waren zij daarom ingesteld op het defensief. Steden moesten gelet op hun 
overige functies wel gelegen zijn aan verkeersaders. Daardoor waren zij echter 
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niet alleen goed bereikbaar voor vreedzame maar ook voor oorlogszuchtige 
contacten. Die kastelen daarentegen, die uitsluitend bestemd waren als veilige 
woonplek, werden bij voorkeur opgericht op steile heuveltoppen of in anderszins 
moeilijk toegankelijk gebied.

De derde categorie van duurzaam versterkte plaatsen was niet bedoeld als 
toevluchtsoord maar als beveiligde basis voor militaire operaties. Deze konden 
strategisch bezien offensief zijn bedoeld voor uitvallen in vijandelijk gebied. 
Meestal combineerden zij echter een strategisch defensieve functie met een tac-
tische bedreiging van ongewenste elementen. Zo konden zij als ‘dwangburchten’ 
dienen om een onderworpen bevolking in een bepaald gebied onder controle 
te houden. Ook konden zij deel uitmaken van een kordonverdediging, zoals de 
castra van de Romeinen langs hun rijksgrenzen, of dienen voor een verdediging 
in de diepte. Vooral voor het laatste waren zij van betekenis. Bij een raid, waar 
vele campagnes op neer kwamen, was het dikwijls niet mogelijk een overval te 
voorkomen. Een effectieve maatregel was echter wel te proberen om de plunde-
raars, die in hun bewegingen werden belemmerd door de buit die zij meevoerden, 
de terugtocht af te snijden. Versterkte plaatsen kanaliseerden hun bewegingen. 
De daarin aanwezige garnizoenen konden een doorgedrongen vijand in de rug 
bedreigen, zijn communicatielijnen afsnijden en zijn marsbewegingen hinderen. 
Dergelijke plaatsen dienden dus niet ter huisvesting van een burgerbevolking of 
particulieren maar als militaire bases. Zij lagen dan ook niet in ontoegankelijk 
gebied verscholen, maar juist op plaatsen van strategisch of van tactisch belang. 
De beide functies van toevluchtsoord en basis konden ook in een en dezelfde 
versterking zijn gecombineerd. Hoe dan ook hebben duurzame versterkingen 
een belangrijke rol gespeeld bij de verdediging van de sedentaire volken tegen 
plunderaars en opdringende volken van buiten. Voor een aanvaller stonden 
tegenover dergelijke duurzame versterkingen een aantal opties open afhankelijk 
van het doel van zijn operatie. Bij een penetratie in gebieden, die in de diepte 
werden verdedigd was het riskant versterkte plaatsen in de rug te negeren. Om 
deze te neutraliseren dienden zij ofwel te worden geblokkeerd ofwel te worden 
belegerd. Een belegering betekende in tegenstelling tot een blokkade dat de 
vesting niet alleen werd ingesloten met het doel deze te isoleren maar met het doel 
deze in te nemen. De eerste maatregel noopte tot een aanzienlijke ‘strategische 
consumptie’. Strategische consumptie wil zeggen dat tijdens de operatie een deel 
van de strijdkrachten duurzaam gebruikt wordt voor de beveiliging van de route 
en ondersteuning van de verdere opmars. Hiermee is dit deel blijvend onttrokken 
aan het potentieel dat voor het uiteindelijke aanvalsdoel was bestemd. De diepte 
van de penetratie is daarmee afhankelijk van de resterende stootkracht van de 
aanvaller. Een belegering bracht tijdverlies met zich mee en absorbeerde vaak een 
zo grote mate aan potentieel dat de penetratie tijdelijk moest worden stopgezet. 
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Nu kan men zich afvragen in hoeverre nomaden en andere ruitervolken zich bij 
hun invasies veel gelegen moesten laten liggen aan versterkte plaatsen. Bood hun 
superieure mobiliteit hun onderweg niet voldoende bescherming tegen eventu-
ele excursies van garnizoenen? Evenals bij de gemechaniseerde oorlogvoering 
sinds de  eeuw konden zij deze ‘strongpoints’ toch wel passeren? Daarbij 
lopen tanks nog op dieselolie, die grotendeels of geheel over land moet worden 
aangevoerd. De steppenpaarden daarentegen konden, met name in westelijke 
richting, voldoende gras ter plekke vinden om de bewegingsmogelijkheden van 
de strijdmacht in stand te houden. Hun berijders wisten zich soms te voeden met 
de melk die de merries, die zij als rijdieren gebruikten, hun gaven. Hoe het echter 
ook zij, de wreedheid waarmee Mongolen en Hunnen alles doodsloegen wat op 
hun weg kwam was niet uitsluitend uit bruut sadisme of meedogenloos cynisme 
te verklaren, maar ook uit vrees een vijandige bevolking in hun rug te weten. 

Wanneer men een vesting in bezit wilde nemen, kon men deze opeisen en 
bij weigering een beleg beginnen. Hierbij stonden twee mogelijkheden open. 
De eerste was een logistieke, de uithongering. Deze bracht niettemin ook vele 
tactische implicaties met zich mee en vergde vaak zeer lange tijd. De tweede was 
een tactische, de bestorming. Deze vroeg echter om nog veel meer voorberei-
dingen dan de eerste. Pas binnen de strategische en logistieke kaders als boven 
geschetst wordt het begrijpelijk waarom bij een belegering beide partijen zich 
zovele tactische inspanningen getroostten. Uithongering was alleen mogelijk 
indien de vesting geheel kon worden geïsoleerd, de eigen voorraden en aanvulling 
toereikend waren en geen ontzettingsleger het beleg wist te breken. Om de vesting 
te isoleren en de belegeraars tegen uitvallen te beschermen werd gewoonlijk een 
ring van versterkingen om de vesting gelegd, die gericht was tegen die vesting 
en de ‘contravallatio’ werd genoemd. Om de belegeraars te beschermen tegen 
aanvallen door een ontzettingsleger werd soms rondom de contravallatio een 
tweede ring van versterkingen gelegd. Deze was dan naar buiten gericht en 
werd als de ‘circumvallatio’ aangeduid. Ofschoon men bij de nadering van een 
ontzettingsleger ook een deel van de strijdmacht als observatiekorps bij de 
vesting kon laten om met de hoofdmacht de nieuwe tegenstander tegemoet te 
trekken, werd bijvoorbeeld door Caesar in  v.Chr. bij Alesia bewezen hoe met 
een circumvallatio een numeriek veel sterker ontzettingsleger op afstand kon 
worden gehouden. Daardoor wist hij de ontmoedigde en uitgehongerde Galliërs 
tot overgave te dwingen. Wanneer de aanvaller echter door fysiek geweld de 
beslissing wilde forceren, moesten niet alleen veldversterkingen worden aangelegd 
om de vesting af te grendelen en de belegeraars tegen uitvallen te beschermen.
Daarnaast waren allerlei hulpmiddelen vereist om de obstakels te overwinnen,
die door de verdedigingswerken werden gevormd. Zo dienden dammen in 
de grachten te worden gelegd door daarin takkenbossen of ander materiaal 
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te werpen. Waar het de muren en andere bouwwerken betrof moest men er 
overheen of er doorheen zien te komen. De muren konden worden beklommen 
met stormladders, die daartoe de vereiste sterkte en lengte bezaten. Muren en 
torens konden ook worden overschreden door gebruik van belegeringstorens 
voorzien van een valbrug. Op hun beurt konden de verdedigers tijdelijke verdedi-
gingstorens oprichten of hun muren verhogen. De belegeringstorens werden op 
rollen of op houten wielen voortgeduwd naar de wallen. Dergelijke torens werden 
ook wel gebruikt als platform voor het mechanische geschut dat op verschillende 
verdiepingen stond opgesteld en diende om het vuuroverwicht te verkrijgen. Van 
de Spartanen is bekend hoe zij in de Peloponnesische Oorlog bij het beleg van 
Plataea in  v.Chr. een belegeringsheuvel tegen de muur van de stad aanlegden 
om op die manier over de muur proberen te komen. Om dóór de muren heen 
te komen was de stormram een geliefd middel. In zijn eenvoudigste vorm was 
dit een lange balk voorzien van een zware ijzeren kop. Deze balk, opgehangen 
aan kabels, werd geleidelijk naar achteren getrokken om vervolgens ineens te 
worden losgelaten en zodoende aan te beuken tegen het doel. Overhuifd door 
een dak en eveneens voortgeduwd op wielen of rollen werd het gevaarte naar zijn 
plaats gebracht. Vitruvius beschrijft in zijn De architectura van circa  v.Chr. 
onder andere een drilboor van  meter lengte om muren mee te doorboren.⁴²
De verdedigers trachtten daarentegen door uitvallen of door beschieting met 
bij voorkeur brandstichtende projectielen de belegeringswerktuigen te vernie-
len voordat deze in actie konden komen. Bresschieten was met het beperkte 
doorslagvermogen van het mechanische geschut vaak een moeilijke opgave, al 
viel er wel schade mee aan te richten. Het werpgeschut zien wij soms zelfs ingezet 
in een vorm van biologische oorlogvoering door er kadavers mee in de belegerde 
veste te slingeren teneinde daar ziekten te verwekken. Zo werd bijvoorbeeld in 
 op de Krim de stad Caffa, die de Genuezen van de Byzantijnse keizers als 
handelskolonie hadden gekregen, door de Tartaren belegerd. Toen onder de 
belegeraars de pest uitbrak schoten deze de lijken van de slachtoffers in de stad, 
waarna de ziekte zich ook daar openbaarde. In paniek bemanden de inwoners 
hun galeien en keerden terug naar Italië waarmee zij de besmetting daarheen 
overbrachten.⁴³ Het instrumentarium, dat al deze belegeringstactieken vereiste, 
diende in onderdelen vervoerd en ter plekke gemonteerd dan wel geheel ter 
plaatse te worden vervaardigd. Het gebruik van mijngangen was beperkt zolang 
de techniek van het gebruik van buskruit nog niet was bekend of zich nog in de 
kinderschoenen bevond. Mijngangen werden wel aangewend om met name de 
gebruikelijke vierkante torens te doen instorten. Onder een hoek van zo’n toren 
werd de aarde weggegraven maar het muurwerk tegelijk met houtwerk opnieuw 
gestut. Door dit hout vervolgens in brand te steken stortte de toren in. Dit was 
dan ook een reden dat in de vestingbouw op kwetsbare punten de ronde toren 
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de vierkante ging vervangen. In bouwkundig opzicht hing de sterkte van een 
vesting dus nauw samen met de hoogte van de omwalling en de dikte van de 
muren. De afbeeldingen van de Bastille, die ons zo bekend is vanuit de Franse 
Revolutie, geven ons een duidelijk voorbeeld van een dergelijk bouwwerk. Het 
stond als een volstrekt verouderd Middeleeuws gebouw dan ook op de nominatie 
om gesloopt te worden om plaats te maken voor een park. Deze maatregel werd 
echter door het revolutionaire optreden overbodig. Uit dit alles volgt wel dat een 
belegering hoge eisen stelde aan het technisch vermogen en aan het geduld van 
de aanvallers. Beide eigenschappen ontbeerden vele van de nomadische volken 
al wisten bijvoorbeeld de Tartaren wel Chinese handwerkslieden te pressen 
hun kunnen aan te wenden bij de belegering van steden in andere delen van 
China. Door op deze wijze het elan van dit natuurvolk te combineren met het 
vernuft van een cultuurbevolking slaagden zij er in een tijdlang grote streken van 
China te overheersen. Of men de belegeringskunst nu echter zelf machtig was 
of die kennis aan anderen ontleende, een belegering betekende een langdurige
inspanning die niet gemakkelijk bleek op te brengen. Hij absorbeerde voor lange 
tijd een relatief aanzienlijke strijdmacht, die door het min of meer stationaire 
verblijf in beperkte onderkomens, ontbrekende of ontoereikende hygiënische 
voorzieningen en vaak bijkomende voedselproblemen alleen al aan ziekten 
een hoge tol moest betalen. Daar tegenover konden de vestingwerken meestal 
met een veel kleinere bezetting toch effectief worden verdedigd. Ofschoon de 
neiging bestaat bij de militaire geschiedenis de aandacht vooral te richten op de 
veldslagen als culminatiepunten in de campagnes moet niet worden vergeten van 
hoeveel belang de vestingwerken in de geschiedenis zijn geweest. In een studie 
naar tactische systemen kan dan ook de ontwikkeling van de oorlogvoering waar 
het vestingen betreft niet ontbreken. 

Behalve hun betekenis in militair opzicht zijn zij ook van belang voor de 
gevolgen die zij hebben gehad voor de sociale en politieke verhoudingen. De 
onderneming die een belegering met zich meebracht en de extra kracht van het 
defensief ten opzichte van het offensief wanneer dit defensief berustte op het 
gebruik van een vesting, maakte het voor vele edelen gemakkelijk zich weinig 
aan hun heren gelegen te laten liggen en zich zo nodig te verschansen in hun 
burchten. Dit gold evengoed voor het Middeleeuwse Europa als voor een land als 
Japan. Ook steden, die door muren waren omringd, konden hierdoor weerstand 
bieden aan dwang en ontleenden daaraan een zekere mate van zelfstandigheid. 
Deze omstandigheden stonden in het Middeleeuwse Europa de vorming van 
een sterk centraal gezag in de weg. Gezagsuitoefening zonder middelen tot 
dwang is in de praktijk een fictie. Aan deze situatie kwam in Europa echter een 
einde door drie oorzaken. Deze waren het ontstaan en de ontwikkeling van het 
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ontploffingsgeschut, de terugkeer van de infanterie met schokfunctie op het 
slagveld en de toenemende rol van huurlegers. 

De eerste oorzaak plaatst ons aan het begin van de geschiedenis van de artillerie 
in de zin die wij heden aan dat woord verlenen.⁴⁴ Zeker was in het voorgaande 
enige malen sprake van mechanisch geschut. Dit verschilde van de andere projec-
tielwapens als bogen en slingers door zijn bereik en zijn destructieve vermogen 
per schot, al was de vuursnelheid daarbij relatief laag. Om het gewenste effect 
te kunnen bereiken was de omvang van dit geschut veel groter dan die van de 
handprojectielwapens en vergde de bediening niet slechts één man maar een 
aantal manschappen. Het waren dan ook vaak vrij logge gevaarten die zich 
moeilijk lieten verplaatsen. Zij worden als mechanisch geschut aangeduid omdat 
de kinetische energie voor het projectiel ontleend werd aan de veerkracht van 
bepaalde materialen, aan de wikkelkracht van een opgegedraaide pees of aan de 
zwaartekracht door gebruik van een contragewicht. Bij de veerkrachtmachines 
valt te denken aan grote versies van kruisbogen op staanders geplaatst, bij de 
wikkelkrachtmachines aan katapulten, ballista’s en de verschillende typen blijdes 
en, waar het de tegenwichtmachines betreft, aan de trebuchets. Een deel van deze 
machines, zoals de ballista, diende als vlakbaangeschut. Met name de tegenwicht-
machines fungeerden als krombaangeschut. Zoals reeds werd opgemerkt was de 
uitwerking van al deze apparaten tegen duurzame versterkingen nogal beperkt. 
Dit laatste veranderde echter radicaal toen dergelijk geschut plaats maakte voor 
geschut waarbij de voortdrijving van het projectiel berustte op de gasdruk die 
vrijkwam door zo’n snelle verbranding van buskruit dat dit de gedaante van een 
ontploffing vertoonde. Behalve voor voortdrijving van stenen of ijzeren projec-
tielen kon buskruit ook worden gebruikt voor kruitraketten, zoals de Chinezen 
in  bij de verdediging van Kai-Fung-Fu reeds inzetten tegen de Mongolen. 
Dit waren vuurpijlen, voortgestuwd door de reactiekracht van het verbrandende 
kruit, die onderweg een fontein van vuur uitsproeiden om hun vlucht met een 
knal te beëindigen. Als ‘vliegend vuur’ in boeken uit de tweede helft van de 
 eeuw in Europa bekend, raakte de vuurpijl na  daar in de vergetelheid, 
totdat de Engelsen er einde  eeuw in de tweede Mahrattenoorlog in India tot 
hun schrik mee werden geconfronteerd. Buskruit als springmiddel in mijnen werd 
door de Spaanse ingenieur Pedro Navarro voor het eerst aan het einde van de 
 eeuw toegepast. Hoewel de Chinezen het buskruit als eersten in de  eeuw 
hebben ontwikkeld en wellicht reeds in de  eeuw over kanonnen met metalen 
lopen beschikten, gingen zij het vooral gebruiken voor vuurwerk ter opluistering 
van feesten. In tegenstelling tot de ontwikkelingen in Europa schaften de vorsten 
uit de Ming-dynastie zelfs vanaf  kanonnen en musketten grotendeels weer 
af omdat zij deze beschouwden te gevoelig te zijn voor explosie en te lastig om 
van standaardmunitie te voorzien. Zij vertrouwden weer liever meer op boog, 
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lans en zwaard en op wat licht geschut voor de vloot.⁴⁵ In Europa in  bekend, 
ontdekte men  jaar daarna er een wapen mee te kunnen maken.

Buskruit werd zo geheten omdat het in een bus werd gebruikt waarop ook 
woorden als ‘donderbus’ en ‘haakbus’ wijzen. Het ging hierbij om het zwarte 
buskruit dat bestond uit een mengsel van salpeter, houtskool en zwavel in een ge-
wichtsverhouding van ::. Bij de reactie opgeroepen door verhitting, worden 
de houtskool en het zwavel door het salpeter geoxideerd. Hierop gaat een deel van 
het mengsel over in gas. Dit gas levert in de besloten ruimte van de bus of schiet-
buis de druk voor de voortdrijving van de kogel. De verdere reactiestoffen bestaan 
uit rook en kruitslijm. Dit proces maakt duidelijk welke problemen overwonnen 
moesten worden bij de ontwikkeling van het vuurgeschut. Deze betreffen de 
constructie van de schietbuis, de afdichting daarvan, de ontsteking van het kruit 
om dit te verhitten, de chemische stabiliteit en geschikte verbrandingssnelheid 
van de kruitmassa, de affutage van de schietbuis, de verwerking van de terugstoot 
naar achteren, het richten van de vuurmond en de mogelijkheden tot mobiliteit 
van het gehele apparaat. De verstoring van het zicht door de rookontwikkeling 
en de reiniging van het wapen van kruitslijm waren bijkomende ongemakken. 
De constructie van de schietbuis ofwel van de loop bestond eerst, zoals bij de 
bombarde, uit een aantal smeedijzeren stroken gelegen in de lengterichting van 
de loop en samengehouden door ijzeren hoepels om de straalsgewijze spanning 
van de explosie te weerstaan. Het was een grote vooruitgang toen de smeedijzeren 
loop einde  eeuw plaats maakte voor de gegoten loop. Deze bezat een grotere 
bestendigheid tegen druk en hitte en maakte daarmee een relatief zwaardere 
lading mogelijk. De gegoten stukken waren aanvankelijk van brons hoewel later 
ook ijzer en gietkoper (messing) hun intrede deden en tot circa  zouden 
worden gebruikt. De ervaringen opgedaan bij het gieten van klokken bleken bij 
het gieten van kanonnen van veel nut. Voor licht geschut en handvuurwapens 
bleef ook smeedijzer wel dienst doen. Ofschoon het voor het laden van het kanon 
voordelen had dit aan de achterzijde te doen bleek het steeds weer niet mogelijk 
een afsluiter te construeren, die voldoende afdichting bood. Eerst vanaf het mid-
den van de  eeuw zou dit probleem afdoende worden opgelost, hoewel nog tot 
het einde van die eeuw voorlaadgeschut zou worden gebruikt. De ontsteking van 
het kruit kon plaatsvinden door een brandende lont bij een smalle doorboring 
bovenaan in de achterzijde van de loop, het ‘zundgat’, te houden of door een 
gloeiende priem door het zundgat te steken. Voor de handvuurwapens was de 
ontsteking minder eenvoudig – maar dit komt in een volgend gedeelte aan de 
orde. De stabiliteit van het kruitmengsel verbeterde sterk toen men vanaf  
door betere persing en maling van de koek, waarin men de bestanddelen samen-
bracht, vaste verhoudingen tussen deze wist te bewaren. Bij de maling slaagde 
men er in fijnere korrels te verkrijgen, die door hun hogere verbrandingssnelheid 
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geschikt waren voor kleinere stukken en zouden bijdragen tot de ontwikkeling
van het handvuurwapen. Aangezien daarnaast ook een grovere korrel met lagere 
verbrandingssnelheid kon worden verkregen, geschikt voor zwaarder geschut, 
beschikte men nu voor iedere categorie vuurgeschut over kruit met de gewenste 
verbrandingseigenschappen. De affutage heeft een uitvoerige ontwikkeling doorge-
maakt. De eerste bruikbare versie van het vuurgeschut, de bombarde, waaraan 
wij nog het woord bombardement ontlenen, rustte in een houten trog of stond 
op houten stutten, die als een statische affuit fungeerden. Het wapen dat wel een 
diameter van  tot  cm kon hebben werd als belegeringsgeschut opgesteld 
tegenover het vestingdeel waarin het een bres moest schieten. Wisseling van 
doel was daarbij uitgesloten. Gezien zijn enorme afmetingen en gewicht kon het 
stuk moeilijk in een belegeringstrein worden vervoerd. Het geschut waarmee 
de Turken er in  in slaagden de muren van Byzantium in puin te schieten 
bestond uit zulke bombarden, die ter plekke waren vervaardigd. Zij maakten 
voor de constructie hiervan gebruik van de diensten van een Hongaarse ingeni-
eur, Urban geheten. Deze was uit de dienst van de Byzantijnse keizer in die van 
de tegenpartij overgegaan en bezegelde daarmee het lot van Byzantium. Deze 
gebeurtenis maakte overduidelijk dat het vuurgeschut niet alleen door lichtflits, 
rook en donderende knal een imponerende, maar door zijn doorslagvermogen 
wel degelijk ook een destructieve werking op het strijdtoneel kon uitoefenen. Het 
waren de Fransen die tot de conclusie kwamen dat bij belegeringen een aantal 
kleinere stukken eenzelfde uitwerking tegen vestingwerken konden hebben als 
één monsterexemplaar. De voordelen van kleinere stukken geschut waren dat 
deze vielen te transporteren en in staat waren van doel te wisselen. Door deze 
laatste eigenschap waren zij zowel tegen een belegerde veste als tegen eventuele
ontzettingstroepen in te zetten. Dit maakte het de Fransen in  bij Formigny 
mogelijk af te rekenen met de geduchte Engelse longbowschutters, die ter ontzet-
ting van de vesting waren komen opdagen. Hierdoor wisten zij de Honderdjarige 
Oorlog na alle tegenslagen uiteindelijk toch in hun voordeel te beslechten. 
Ook in de Hussietenoorlogen van de  eeuw bleek de waarde van de nieuwe 
vuurwapens zoals deze door Jan Ziska in de wagenburchten werden toegepast. 
Om de mobiliteit van het geschut te verhogen werd de vaste affutage zoveel 
mogelijk vervangen door sledeaffuiten en tenslotte door affuiten, voorzien van 
een tweetal raden. Deze affuiten hadden als bijkomend voordeel dat de affutage 
minder door de terugstoot werd belast omdat de krachten hiervan grotendeels 
werden afgeleid doordat zij het hele stuk met een sprong naar achteren lieten 
rollen. Dit betekende wel dat het stuk na ieder schot weer opnieuw in de vorige 
afvuurpositie moest worden gebracht. De affuit met kanonterugloop kwam pas 
voor het eerst in  in gebruik bij het Franse  mm snelvuurkanon, dat als 
de ‘soixante-quinze’ naam zou maken in de Eerste Wereldoorlog. Toen de loop 
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aan weerszijden was voorzien van een nok, een ‘tap’, die rustte in een uitsparing 
in elk van de zijkanten van de affuit, werd het mogelijk de loop met een keg 
en later met een schroef enigszins te eleveren of te declineren. Dit kwam het 
richten ten goede. Door de staart van de affuit te koppelen aan een ‘voorwagen’, 
die eveneens van twee raden was voorzien, kreeg de getrokken artillerie het 
systeem van transport dat het ruim vier eeuwen lang, tot aan de motortractie 
in de  eeuw zou behouden. De artillerietactiek ontwikkelde zich bij al deze 
technische vooruitgang echter maar weinig. Dit gold niet slechts bij belegeringen 
waar het geschut vooral diende voor het maken van bressen maar evenzeer bij 
het toenemend gebruik in het veld. Weliswaar had de Italiaanse condottiere 
Bartolomeo Colleoni (–), wiens ruiterstandbeeld nog prijkt te Venetië, 
als eerste tacticus op het gebied van de artillerie aanbevolen lichte stukken op 
te stellen achter andere elementen van de slagorde. Op bepaalde tekens diende 
deze troepeneenheden dan hun gelederen te openen om een vrij schootsveld te 
verschaffen. Wanneer de gelederen zich daarna weer hadden gesloten konden de 
stukken onder dekking worden herladen om vervolgens de procedure te herhalen. 
In de praktijk placht zou men echter nog lange tijd de stukken in vuurlinie vóór 
de slagorde te plaatsen voor een inleidende beschieting. Daarna oprukkend 
maskeerden de troepen het vuur en zetten hun artillerie buiten spel.

Nog voordat het geschut van tappen was voorzien en over voorwagens 
beschikte was de uitwerking ervan reeds zodanig dat het kasteel niet langer een 
veilige toevlucht voor de edelman betekende. In het veld door de toenemende 
bepantsering tegen pijlen en kogels in zijn bewegingen belemmerd en door de 
infanterie, nu weer ‘de koningin van het slagveld’, onttroond, verloor de zware 
cavalerie aan militaire en daarmee de edelman aan sociale betekenis. Daar kwam 
bij dat de feodale heerban numeriek allang niet meer de militaire behoeften gedekt 
had en een toenemende aanvulling aan huurtroepen had gekregen. Daarnaast 
had de opkomende markteconomie in het Westen weer de geldhuishouding 
bevorderd, die in het Romeinse Rijk teloor was gegaan. Huursoldaten en de 
kostbare nieuwe artillerie vergden echter een budget dat alleen de machtigsten 
zich konden permitteren, zodat niet de edelen maar de vorsten van de nieuwe 
ontwikkeling profiteerden. Zo bevorderden economische, technische en militaire 
ontwikkelingen de opkomst van de nationale staten in Europa. Deze politieke 
ontwikkeling zou op haar beurt weer de militaire opgaven in de komende eeuwen 
gaan bepalen. Waar het de strijd te land betrof, zou deze opgave worden vervuld 
in de vorm van legers waarin infanterie, cavalerie en artillerie in één geïntegreerd 
systeem optraden. Een eerste voorbeeld van dit fenomeen vormde het leger 
van Karel  van Frankrijk, waarmee deze in  door een inval in Italië zijn 
aanspraken op Napels kracht wilde bijzetten.
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.. Punten van aandacht bij de besproken periode en enige inzichten die deze
met zich meebrengen

In deel  werd de technologie als de voornaamste innoverende factor voor 
het krijgsgebeuren aangemerkt.⁴⁶ Als kern van dit gebeuren werd het gevecht 
beschouwd. Rondom deze kern vielen de andere niveaus van het krijgsgebeuren 
te rangschikken.⁴⁷ Het gevecht werd geanalyseerd in een viertal elementen, te 
weten waarneming, beweging, destructie en incassering.⁴⁸ Deze lieten zich 
naar hun mogelijke richtingen beschrijven binnen een axiaal model. Om een 
vergelijking tussen de oorlogvoering in de drie onderscheiden sferen vanuit 
een zo ruim mogelijk historisch perspectief mogelijk te maken, werd voor een 
structurele beschrijving van het verleden gekozen. Vanuit deze uitgangspunten 
terugkijkend op de strijd te land in de besproken periode verdienen enkele punten 
nog nader de aandacht.

Zeker heeft de metallurgische ontwikkeling van koper, brons, smeedijzer, 
staal en gietmetalen zijn invloed op de bewapening niet gemist. Toch bleken 
geografische condities, zich uitdrukkend in de wijze van legervorming, in som-
mige gevallen meer bepalend voor de keuze van de tactiek dan de stand van 
de techniek. Dit bleek bijvoorbeeld bij de conflicten tussen nomaden en een 
sedentaire bevolking. De techniek ontwikkelde zich traag. Waar het het destruc-
tieve vermogen betrof, verschilden schokwapens als zwaarden en speren bij 
Megiddo in hoofdzaak in metaalsoort van die bij Formigny. Zij zouden overigens 
ook later in wezen niet veranderen zolang zij werden gebruikt. De piek van de 
Zwitsers was praktisch identiek aan de sarissa van de Macedoniërs zo’n  
jaren eerder. De projectielwapens ontwikkelden zich wel, maar niet bepaald snel. 
De composietboog en kruisboog bestonden al ver voor Christus en werden nog 
lang nadien gebruikt. De ontwikkelingen van falanx en legioensysteem waren 
resultaten van militair denken en geen gevolg van technische vernieuwing. De 
belegeringswerktuigen van de Middeleeuwers waren nagenoeg gelijk aan die 
van de Grieken en Romeinen. Voor wat betreft het incasseringsvermogen is 
er meer dynamiek te bespeuren. Het linnen kuras van Alexander de Grote bij 
de Issus verschilde aanmerkelijk van het metalen harnas van Karel de Stoute 
bij Nancy. Dit laatste gaf een enorme vooruitgang op het gebied van de smeed-
kunst te zien. Deze was met name te danken aan de ontwikkeling van de laatste 
eeuwen daarvoor. Deze ontwikkeling was op haar beurt weer veroorzaakt door 
het doorslagvermogen van de kruisboog, die toentertijd in Europa bekend werd 
en waarvan het gebruik tegen Christenen in  bij het Tweede Concilie van 
Lateranen tevergeefs was verboden.⁴⁹ De versterkingskunst verkreeg in Europa 
een impuls als gevolg van de Kruistochten, maar ontwikkelde zich in grote lijnen 
niet snel. Niettemin verschaften duurzame versterkingen aan het defensief 
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zodanige voordelen boven het offensief dat het de sedentairen kon behoeden 
voor de nomaden en de sociale verhoudingen in de Middeleeuwen zelfs lange 
tijd wist te bevriezen. Vernieuwing vond duidelijk plaats waar het de mobiliteit 
op het slagveld betrof. Deze berustte echter op het algemene gebruik van het 
paard. De ontwikkeling bleef daarbij verder echter gebonden aan de fysieke 
eigenschappen van dit dier. Deze zijn immers in principe constant al kon men bij 
fokken wel bepaalde kwaliteiten stimuleren. Als paard voor de strijdwagen had 
de stelmakerij als belangrijkste vernieuwingen het gespaakte rad en de wielnaaf 
opgeleverd. Als rijdier hadden zadel en stijgbeugel niet zozeer de mobiliteit als 
wel het gevechtsvermogen vergroot en daarmee de infanterie voor lange tijd 
tot hulpmacht gedegradeerd. Het waarnemingsvermogen tenslotte was op geen 
enkele wijze langs technische weg toegenomen. Eerder werd het blikveld zelfs 
belemmerd bij de invoering van het vizier. Eerst aan het einde van de periode 
wordt de these van de technologie als innovator van het krijgsgebeuren door het 
buskruit bewaarheid waarmee dus tegelijk de overgang tot de volgende periode 
is aangebroken. De verklaring voor de trage ontwikkeling tot dusverre is dat de 
oorlogvoering energetisch bezien vrijwel geheel berustte op de spierkracht van 
mens en dier en daarbij op de anatomische eigenschappen van beide. Met de 
komst van de chemische energie was het niet langer de natuurlijke bouw van de 
mens maar de technische ontwikkeling van zijn hulpmiddelen die het oorlogsge-
beuren zouden gaan bepalen. Juist het gebrek aan innovatie in het tijdperk van 
spierkracht en de snelle ontwikkeling op wapengebied na een wijzigingen in de 
technologie vormen het sterkste argument de technologie als de voornaamste 
innovator op krijgsgebied te beschouwen.

Een tweede punt dat opvalt is een zeker gebrek aan continuïteit. De militaire 
geschiedenis laat zich niet volgen als een proces waarin met logische nood-
zakelijkheid uit enige gegeven oorzaken stapsgewijze het gebeuren zich in 
causale successie ontrolt. Het militaire gebeuren wordt bepaald door heterogene 
factoren van geografische, sociale, politieke, economische, technologische en 
mentale aard. Deze kunnen leiden tot tegengestelde resultaten. Zo wordt de 
geleidelijke tactische verfijning van het Spartaanse naar het Thebaanse, naar 
het Macedonische en naar het Romeinse systeem abrupt afgebroken om in het 
Westen plaats te maken voor de ongedisciplineerde ruitercharges als die van de 
Franse ridders bij Crécy. Het soms brokkelige verloop van historische processen 
beperkt zich overigens niet uitsluitend tot het terrein van de krijgsgeschiedenis. 
Hun bureaucratische ambtelijke mentaliteit, met een wantrouwen tegen hun 
zakenlieden en met een beduchtheid voor de potentiële machtsfactor gevormd 
door de militairen, verleidde de Chinezen tot een conservatisme waarin zij zelf 
het succes van hun markteconomie teniet deden, hun militaire krachten met 
opzet versnipperden, hun technische voorsprong verloren en, niet meer bereid 
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om risico’s te accepteren, hun wapenontwikkeling stopten waarbij zij zelfs terug-
vielen op vroeger wapentuig.

Het axiale model, waaraan werd gerefereerd, maakt het mogelijk grote hoe-
veelheden complexe gebeurtenissen in enkele schema’s te analyseren. Bij de 
infanterie en de schokcavalerie verliepen de vier elementen coaxiaal en gefixeerd 
in voorwaartse richting. De tactische varianten van de falanx en slagen zoals 
die bij Marathon kwamen er dan ook op neer dat de ene partij zodanig manoeu-
vreerde, dat minstens een deel van zijn destructieve vermogen haaks kwam de 
staan op de as van beweging van de tegenstander. Aangezien diens assen van 
destructie en incassering, coaxiaal aan zijn as van beweging voorwaarts bleven 
gefixeerd, ontbrak hem daarbij de mogelijkheid tot respons. Het Romeinse 
manipelsysteem bij Pydna was daarentegen niet gericht op de bedreiging van 
flanken maar op de ontwrichting van de cohesie van het frontverband van de 
tegenstander. Het axiale model maakt ook de tactiek van de lichte cavalerie en 
zelfs de vestingbouw inzichtelijker. De lichte cavalerie was gespecialiseerd in 
mobiel projectieloptreden. Deze projectielen konden frontaal, lateraal en zelfs 
achterwaarts worden afgegeven. Verschillende lichte cavalerietactieken waren, 
met name tegen infanterie, echter gebaseerd op laterale afgifte. Voor het front 
van de tegenpartij voortrennend en daarbij zelf slechts een snel bewegend doel 
vormend, betekende de zijwaarts afgegeven projectielen dat de as van destructie 
haaks stond op de eigen as van beweging. Ditzelfde patroon geeft bij de strijd 
ter zee ook de latere linieschepen te zien. In tegenstelling tot deze schepen, die 
voor hun positie afhankelijk waren van de windrichting, was de lichte cavalerie 
vrij in haar positiekeuze. Eventueel was zij zelfs in staat in een cirkel om de 
tegenstander heen te rijden om deze achtereenvolgens van verschillende zijden 
te bestoken. De enige mogelijkheid voor infanterie om haar as van incassering 
daaraan aan te passen was het aannemen van een carré- of van een ringformatie. 
Hiermee waren de bewegingscapaciteiten van de toch al tragere infanterie echter 
tot nul gereduceerd zodat zij dan alleen nog maar een statische schietschijf voor 
de cavalerie vormde. Bestudering van oude vestingen levert daarnaast weer 
voorbeelden op van een as van destructie die haaks staat op de as van beweging 
van de tegenpartij. Een verdediging en zeker een verdediging in de diepte is er 
immers op ingericht de route van de aanvaller zodanig te kanaliseren dat hij 
maximaal wordt blootgesteld aan het destructieve vermogen van de verdediger. 
Het belangrijkste incasseringsmiddel, zeker tegen projectielen, was in het veld 
gewoonlijk het schild. Dit werd aan de linkerzijde gedragen. Het kon daarmee de 
voorzijde of de linkerzijde van de drager beschermen maar niet zijn rechterzijde. 
De toegang tot een vesting richtte men gewoonlijk niet in via een weg vanuit het 
veld loodrecht op een poort, maar werd gekanaliseerd via een route die langs 
een deel van de vesting of langs speciale werken daarvan voerde alvorens bij een 
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poort of ander kwetsbaar deel aan te landen. Wanneer men ook nu nog het pad 
naar menige oude vesting betreedt ontdekt men al spoedig dat, welke bocht het 
pad ook maakt, de rechterzijde van de wandelaar steeds vanuit een versterking 
wordt bestreken. 

De mogelijkheden van het axiale model om zulke uiteenlopende zaken te 
verklaren als tactische systemen, het verloop van veldslagen, het optreden van 
diverse categorieën van troepen tot en met de inrichting van versterkingen toe, 
wijzen op een structurele verwantschap tussen deze. Toch moet men ook bedacht 
blijven op hun onderlinge verschillen. Juist verwantschap kan ook tot misverstand 
leiden. Voor wat betreft de tactische systemen als onderwerpen van een struc-
turele benadering van de krijgsgeschiedenis en de relatie van die systemen tot 
de veldslagen, die daarbij als evenementiële voorbeelden werden gehanteerd, is 
het daarom goed stil te staan bij de overeenkomsten en de verschillen tussen een 
tactische plot, een tactische manoeuvre en een tactisch systeem. Eén van de 
meest bekende voorbeelden van een geslaagde tactische plot uit de krijgsgeschiede-
nis is de slag bij Cannae in  v.Chr. tussen de Carthagers en de Romeinen.
Hannibal, de aanvoerder van de Carthagers, wist dat bij de Romeinen de leiding 
van het leger met de dag wisselde van één van beide consuls op de andere. Hij 
wachtte daarom de dag af voor actie waarop de onstuimige Terentius Varro en 
niet de voorzichtiger Aemilius Paulus het commando voerde. Beide partijen 
wisten dat de Romeinen weliswaar zwakker in cavalerie maar in totaliteit nume-
riek sterk in de meerderheid waren. De latere opgaven verschillen vooral waar 
het de Romeinen betreft nogal, maar zullen wellicht . tot . tegenover 
. man hebben bedragen.⁵⁰ Hannibal stelde zijn leger op in een rechte lijn 
voor een binnenbocht van de rivier de Aufidas. Door de buitenarmen van de 
rivier werd daarmee de mogelijke lengte van zijn front bepaald. Voor de Romei-
nen had het daarom geen zin hun numerieke overwicht te gebruiken voor een 
frontverbreding om de Carthagers te overvleugelen, omdat de flanken van deze 
toch door de rivierarmen waren gedekt. Varro koos dan ook voor een slagorde 
met een front van gelijke lengte als dat van de Carthaagse slagorde. Om zijn 
numerieke overwicht aan infanterie te benutten stelde hij echter zijn legioenen 
op met een smaller front en een veel grotere diepte dan normaal, vertrouwende
op het adagium dat grotere diepte de stootkracht verhoogt. Zijn cavalerie 
plaatste hij zoals gebruikelijk op in gelijke hoeveelheden op zijn vleugels. Han-
nibal daarentegen plaatste het grootste deel van zijn cavalerie op zijn linkervleugel 
en een kleiner contingent op zijn rechtervleugel. Daarnaast verzwaarde hij zijn 
vleugels nog in belangrijke mate met infanterie. Zijn centrum werd daarmee 
slechts zwak met infanterie bezet. Bij de botsing tussen de cavalerieeenheden
dreven de Carthaagse ruiters van Hannibals linkervleugel hun Romeinse op-
ponenten met gemak op de vlucht. In plaats van deze te achtervolgen reden zij 
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in een boog achter de hele Romeinse slagorde om en vielen de cavalerie op de 
linkervleugel van de Romeinen in de rug aan. Deze was gebonden door de ruiters 
van de rechtervleugel van de Carthagers en daarmee weerloos tegen de nieuwe 
bedreiging. Hiermee werd het cavalerietreffen beslist. De hele Carthaagse rui-
termacht was daarmee ter beschikking tegen de Romeinse infanterie gekomen 
en daarbij in een positie geplaatst om deze elke terugtochtsweg af te snijden. Het 
zwakke Carthaagse centrum had inmiddels de Romeinse stormloop niet afge-
wacht maar was bezig terug te wijken. Onder juichkreten voorwaarts stormend 
beseften de legionairs niet dat zij bezig waren in een fuik te lopen. Zij merkten 
dit pas toen de infanterie van de Carthaagse vleugels hen in de flanken aangreep. 
Toch al te dicht opgesteld, door cavalerie afgesneden en door ruiters en voetvolk 
nog meer opeengedrukt, misten de soldaten de nodige ruimte om hun wapens 
te gebruiken. Waar in de Oudheid de logistieke middelen voor het onderhoud
van grote groepen krijgsgevangenen ontbraken en er geen automatische wapens 
bestonden waarmee enkele soldaten een grote schaar van gevangenen kunnen 
bewaken, ging het slagveld over in een slachtveld om de zege uit te buiten. . 
Romeinen lieten het leven tegen . aan Carthaagse zijde. De kansen zouden 
lang in het nadeel van Rome verkeren. Dit voorbeeld toont hoe een tactische 
plot een arrangement van maatregelen vormt voor het voeren van het gevecht, 
toegespitst op de specifieke situatie van het terrein en de verdere omstandighe-
den, rekening houdende met de eigenschappen en mogelijkheden van beide 
partijen en hun commandanten. Een onderdeel van een plot kan gevormd 
worden door een van de vormen van een tactische manoeuvre. Dat wil zeggen 
een manoeuvre, die gewoonlijk reeds voorafgaand aan het gevecht is voorbereid 
om tijdens dit gevecht te worden uitgevoerd teneinde daarop een beslissende 
werking uit te oefenen. Bij Marathon en Cannae gold dit de dubbele omvatting. 
Deze ging bij Cannae zelfs gepaard met een complete omsingeling. Terwijl een 
tactische plot wordt ontworpen voor een specifieke situatie en dus elke keer 
opnieuw een beroep doet op de creativiteit van de bevelhebber, komt, zoals wij 
eerder hebben gezien, een tactisch systeem neer op een gestandaardiseerde set 
van maatregelen voor het voeren van het gevecht. Het toepassingsbereik van 
een tactische plot is dus in principe beperkt tot één enkele unieke gelegenheid,
een tactisch systeem is daarentegen bedoeld voor universele toepassing, mits er 
tevoren aan enkele vaste voorwaarden is voldaan. Het gevechtsplan van Epa-
minondas bij Leuctra omvatte, zoals werd opgemerkt,⁵¹ een specifieke maatregel 
om de Spartaanse combinatie van falanx en flankdetachement te pareren. Als 
tactisch systeem van een verzwaarde linkervleugel en een teruggehouden, naar 
rechts geëchelonneerde slagorde met het doel van een enkele omvatting op links, 
zou dit veel later als de ‘ordre oblique’ opnieuw met succes door Frederik de 
Grote worden toegepast.⁵² De plot van Hannibal bij Cannae heeft zelfs zo’n 
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diepe indruk nagelaten dat in de  eeuw de Duitse generale staf is begonnen 
naarstig te studeren op de mogelijkheid om de plot van het tactische naar het 
operationele niveau te tillen en met weglating van enige specifieke elementen er 
zelfs een zekere universaliteit als operationeel systeem aan te verlenen. Evenals 
een tactische plot omvat ook een tactisch systeem dikwijls een vorm van tactische 
manoeuvre. Bij de ordre oblique is dit de enkele omvatting. Het begrip tactische 
manoeuvre, zoals hier gehanteerd als een beweging op het slagveld met het doel 
een beslissing te bereiken, moet niet worden verward met tal van andere bewegin-
gen, die op het slagveld worden uitgevoerd. Zoals eerder opgemerkt kan men 
daarbij denken aan de nodige evoluties om van de ene formatie tot een andere 
te geraken. Voor een dergelijke wisseling van formatie, waarbij de ene zich 
diende te ontwikkelen of te evolueren vanuit een vorige, waren vaste exercitiebewe-
gingen nodig. Deze vergden van de troepen de nodige oefening en discipline. 
De meest basale evolutie, die vrijwel door alle troepen door de eeuwen heen is 
beoefend, is het deployeren van marscolonne in linie. De feodale ridderlegers
uit de Middeleeuwen, met de individuele instelling van hun strijders, plachten 
nog wel eens moeite te hebben om zelfs deze, voor schokcavalerie zo essentiële 
evolutie, orderlijk tot uitvoering te brengen. De starheid van de falanx van de 
Griekse stadstaten wordt begrijpelijker wanneer men eens let op de traditionele 
parade van de Britse garde ter gelegenheid van de verjaardag van de Britse koning 
of koningin, de bekende ‘Trooping the colour’. De infanterie paraderend in 
compagnieën op twee gelederen dient daarbij hoeken uit te kunnen voeren van 
 graden. Wanneer men de exercitiebewegingen hiertoe van dermate geoe-
fende troepen op een paradeplaats volgt, is het niet verbazingwekkend dat 
dergelijke bewegingen van de gemiddelde Griekse militiesoldaat op de ruige 
bodem aldaar en onder gevechtsomstandigheden moeilijk konden worden ge-
vraagd. Men krijgt dan tevens temeer bewondering voor de exercitieprestaties 
van de Macedoniërs en de Romeinen. De tactische plot van Hannibal bij Cannae 
verried een behoorlijke mate van discipline en training van zijn troepen. Hun 
professionele optreden bij Cannae is te opmerkelijker wanneer men bedenkt hoe 
heterogeen hun samenstelling was. Training en discipline zijn niet slechts vereist 
voor de uitvoering van evoluties maar ook voor die van de tactische bewegingen, 
die eveneens al eerder⁵³ van de evoluties als bewegingen binnen de eenheid 
werden onderscheiden als bewegingen van de eenheid om invloed uit te oefenen 
op het gevecht. Uit een en ander wordt het mede mogelijk meer te begrijpen van 
het veldheerschap dat door velen in de loop van de eeuwen aan onnaspeurbare 
genialiteit is toegeschreven. Zeker vereist velheerschap kwaliteiten als leiderschap, 
organisatievermogen en dergelijke. Het geniale is echter gelegen in het vermogen 
op het juiste moment de juiste beslissing te nemen en alle ongewisheden te 
rechter tijd weten te pareren en waar mogelijk te benutten. Het is duidelijk dat 
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de realisatie hiervan afhankelijk is van een goede training en discipline van de 
troepen, zonder welke de besluiten en bevelen de nodige uitvoering zouden 
missen. Exercitie, benodigd om de vereiste evoluties op het slagveld te kunnen 
uitvoeren, was daarom voor de geregelde legers niet minder belangrijk dan oe-
fening in de wapenhandel. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor tactische plots 
en hun eventuele aanpassingen aan ongewisse of zich wijzigende omstandigheden 
mede afhankelijk van het tactische systeem of de tactische systemen waarin de 
strijdkrachten zijn opgeleid. Wanneer een veldheer zijn tactiek echter beperkt 
tot de toepassing van die systemen wordt, zeker bij gelijkheid van systeem en 
gelijke toepassing daarvan bij beide partijen, de strijd niet beslist door de crea-
tiviteit van de bevelhebbers maar door de bekwaamheid en toewijding van hun 
troepen. Dit bleek dan ook in Oudheid en Middeleeuwen vele malen het geval. 
Een mogelijkheid die zich ook kan voordoen is dat een veldheer een succesvolle
plot telkens opnieuw toepast en daarmee bevriest tot een tactisch systeem. Dit 
viel later in het begin van de  eeuw bijvoorbeeld op te merken bij een veldheer 
als Marlborough. Tot systeem gestandaardiseerd verliest de plot echter zijn 
verrassende waarde en lokt maatregelen uit om de opzet te pareren. Dit werd 
dan ook in  bij Malplaquet het geval. Marlborough werd opnieuw meester 
van het slagveld maar zulks wel met een verlies van meer dan . man tegen 
. van de tegenstander.⁵⁴ Hoewel ook bij Napoleon soms wel enige stilering 
valt te bespeuren, was het voor zijn tegenstanders steeds weer een verrassing 
welk systeem hij wanneer weer zou hanteren. Ten onrechte hebben vele theo-
retici en analisten het geheim van succesvolle bevelhebbers getracht te ontrafelen 
als de formule van een geheim recept zonder te begrijpen dat het geheim nu juist 
was gelegen in nieuwe varianten van eerdere recepten of het onverwachte gebruik 
van de bestaande recepten, die zo nodig werden aangepast aan zich wijzigende 
omstandigheden. Wat voor de plots, systemen en manoeuvres op het tactische 
niveau opgaat, geldt overigens ook op het operationele. Ook het axiale model, 
dat ontworpen was voor de analyse van het gevecht, laat zich mutatis mutandis 
eveneens naar het operationele niveau vertalen. Daarmee vormt het zowel een 
hulpmiddel om het optreden van bevelhebbers uit het verleden te begrijpen als 
ook om het denken te leiden voor militaire actie in de toekomst.

Het onderscheid tenslotte dat werd gemaakt tussen tactische plots, tactische 
systemen en tactische manoeuvres maakt duidelijk waarom de structurele 
beschrijving van het verleden zich fixeerde op de ontwikkeling van tactische 
systemen. Iedere veldslag of andere vorm van militair treffen is in zekere zin 
uniek. Vandaar het belang voor de veldheer om vanuit de beschikbare systemen 
van handelen op de unieke elementen van de situatie te kunnen reageren. Het 
unieke is juist daarom uniek omdat het niet in een vaste structuur is te vatten. 
Daarmee leent het zich ook niet voor een structurele beschrijving. De klassieke 

Proefschrift Guy def.indd   220 1-5-2006   20:38:01



    

tactische manoeuvres, zoals de penetratie van het centrum, de enkele omvatting, 
de geveinsde terugtocht en dergelijke, zijn praktisch van alle tijden. Daarbij 
vertonen zij onmiskenbaar een bepaalde structuur en lenen zich derhalve voor 
een structurele beschrijving. Aangezien deze structuur echter een gelijkblijvende 
is, zijn zij minder geschikt voor het volgen van structurele processen. Hoewel 
de geschiedenis van tactische systemen in Oudheid en Middeleeuwen geen 
voortdurende ontwikkeling in een bepaalde richting en volgens een vaste logische 
lijn te zien gaf, vertoonde deze geschiedenis wel procesmatige trekken. Doordat 
het proces echter onder de werking van verschillende factoren verschillende 
richtingen kon aannemen was de ontwikkelingslijn niet altijd gemakkelijk te 
volgen. Niettemin was het een proces in de zin van een systeem dat zich beweegt 
door de tijd heen en daarbij veranderingen doormaakt. Zo viel ook te begrijpen 
hoe het subtiele legioensysteem van de Romeinen uit de Oudheid op het slagveld 
zijn plaats moest afstaan aan de cavalerie. Eveneens werd vervolgens duidelijk 
waarom de cavalerie in de Middeleeuwen de vorm van ongedisciplineerd en 
ongearticuleerde ridderlegers verkreeg om vervolgens in te zien hoe deze op 
hun beurt hun dominante rol verloren aan de lompe blokken van de Zwitserse 
piekeniers als verre afschaduwing van het Macedonische legersysteem.
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.. Het eerste leger in de moderne zin van het woord

In  viel Karel  van Frankrijk Italië binnen. Zijn eerste doel was daarbij de 
versterking van de aanspraken van het huis van Anjou tegenover die van het huis 
van Aragon op de troon van Napels. Zijn tweede, verder gelegen, doel bestond 
uit een kruistocht, die was gericht op de herovering op de Turken van Jeruzalem 
of van Constantinopel. Met name dit tweede doel van de expeditie doet nog 
middeleeuws aan. Het leger waarmee deze doelen echter werden nagestreefd 
is door historici in later tijd gewoonlijk als het eerste leger in de moderne zin 
van het woord beschouwd.⁵⁵ Om deze reden plegen vele historici de Italiaanse 
Oorlogen van –, die met deze invasie een aanvang namen, als het begin 
van de Moderne Geschiedenis aan te merken.⁵⁶ Dit kan zeker gelden voor de 
militaire geschiedenis, waar het de oorlogvoering te land betreft. 

Het moderne karakter van zijn leger bestond, voor een deel uit de wijze van 
legervorming. Deze term is hier niet alleen te verstaan naar de bronnen van re-
krutering maar ook naar de wijze waarop de aangeworven manschappen werden 
aangesteld. Meer nog echter was dit leger modern door zijn samenstelling naar 
wapensoorten. In Frankrijk, waar de Honderdjarige Oorlog met grote interval-
len had gewoed, hadden in die tussenpozen de ontslagen huurlingen van beide 
partijen, het land afgestroopt. Aan hun handelwijze waarbij zij individueel of 
collectief de bevolking terroriseerden en afpersten dankten zij de naam van 
‘écorcheurs’. Tegen het einde van deze oorlog wist de Franse koning Karel 
echter de wanhoop van zijn onderdanen te benutten door de Staten hem het 
recht te laten toekennen op een permanente speciale belasting, de ‘taille des 
gens de guerre’. Deze maakte het hem mogelijk in  een aantal ordonnanties 
uit te geven, waarbij bepaald werd welke huurbenden in vaste dienst konden 
treden, gefinancierd vanuit de nieuwe belasting. Deze ‘compagnies d’ordonnance’ 
bestonden weliswaar vaak uit buitenlanders maar waren niet meer gebaseerd op 
een feodale verplichting als in de vroegere Middeleeuwen noch op een contract 
met een ondernemer, die zelf zijn manschappen wierf zoals bij de condottieri 
in Italië het gebruik was. Kader zowel als manschappen werden direct betaald 
door de Kroon en gelegerd in daartoe aangewezen plaatsen. De kaderleden 
stonden in ambtelijke dienst van de vorst en werden wegens dit ‘officium’-schap, 
ongeacht hun rang, als ‘officiers’ aangeduid. Het onderscheid tussen officieren en 
onderofficieren is pas later in de  eeuw ontstaan. De instelling van een dergelijk 
staand leger werd overgenomen door Bourgondië en vervolgens door de meeste 
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van geschut en handvuurwapens die zijn invloed zou doen gelden op de tactiek, 
werd mogelijk gemaakt door ontwikkelingen op het gebied van de technologie. 
Deze waren op hun beurt weer een vervolg van de uitvinding en van de militaire 
toepassing van het buskruit. Even na het midden van de  eeuw zouden nieuwe 
technologische mogelijkheden tot een verhoging van de vuurkracht leiden, die 
tot een vergaande verandering van de tactiek noopte. Slechts ten koste van het 
leven van miljoenen soldaten zou dit besef langzaam tot de militaire leiders 
doordringen. Om deze veranderingen te kunnen begrijpen is het echter nodig 
eerst aandacht te schenken aan de ontwikkeling van de vuurwapens en aan de 
tactiek die daarmee gepaard ging.

.. De ontwikkeling van de handvuurwapens en de verdere ontwikkeling van
het geschut tot het midden van de  eeuw

De eerste vorm van een vuurwapen dat door een enkele man kon worden bediend, 
bestond uit een gegoten metalen schietbuis, die aan de achterzijde was gesloten. 
Deze was bevestigd aan een houten schacht als primitieve vorm van ‘lade’ en 
werd ontstoken met een lontstok. Dit wapen werd aangeduid als ‘couluvrin’ en 
de schutter als ‘couluvrinier’. Deze benaming ging later van het handvuurwapen 
over op de culverijn als een stuk zwaar geschut. Om de terugstoot op te vangen 
werd het wapen na enige tijd voorzien van een haak die achter een muurdeel, een 
stuk boom of een ander rustpunt kon worden geslagen. Aan deze haak ontleende 
het ook wel de naam ‘haakbus’. Door het uiteinde van de lade tegen de schouder 
te plaatsen werd het een schoudervuurwapen waarmee beter viel te richten. De 
opvang van de terugstoot werd verbeterd door de lade te doen uitlopen in een 
verbreding, de ‘kolf ’. Ofschoon de haak hiermee allang was vervallen bleef de 
naam haakbus in zwang. 

A 
Oudst bekende vorm
van haakbus uit circa
, zoals aanwezig

in het Historisch
Museum van Bern
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Terwijl bij de artillerie een priem of een lontstok nog lang zouden blijven bestaan, 
bleek het bij een handvuurwapen een probleem met de linkerhand het wapen 
vast te houden en met de rechter de lont te hanteren. Ten gerieve van de schutter 
werd daarom de ontsteking geregeld door middel van een zogenaamd ‘lontslot’. 
Dit bestond uit een metalen plaat, de ‘slotplaat’, die zich aan de rechterzijde van 
de lade bevond. Boven deze plaat was de ‘pan’ gemonteerd, een kleine metalen 
kom die zich bevond naast het ‘zundgat’. Dit was een doorboring die toegang 
gaf tot de achterzijde van de loop waarin zich het kruit bevond. De pan was aan 
de bovenzijde afgesloten door een deksel dat echter kon worden weggedraaid. 
Op de slotplaat was gewoonlijk een gebogen arm bevestigd, de ‘serpentijn’. Deze 
kon aan het ene uiteinde scharnierend worden bewogen door een trekkermecha-
nisme, terwijl zich aan de andere zijde een klem bevond waarin de lont werd 
geplaatst. Wanneer het wapen geladen was werd de pan geopend en daarop wat 
kruit gestrooid. Hierna werd de lont ontstoken. Door het gloeiende uiteinde van 
de lont via een beweging van de serpentijn op de pan te drukken kwam het kruit 
aldaar tot ontbranding. Dit kruit diende als de voorlading waarvan de vlam via 
het zundgat de hoofdlading tot ontbranding bracht. De gasdruk die ontsnapte 
naar de voorzijde van de loop, de tromp, stuwde de kogel richting doel. Evenals 
bij het geschut bleek het voor de handvuurwapens een probleem een geschikte 
afsluiter te vinden voor een achterlader.⁵⁸ Pas in de tweede helft van de  eeuw 
zou dit probleem geheel bevredigend worden opgelost, zodat tot die tijd de 
meeste handvuurwapens evenals de vuistvuurwapens aan de voorzijde diende 
te worden geladen. Hiertoe werd eerst het kruit met een laadstok via de tromp 
achter in de loop gestampt gevolgd door de kogel, die met een prop werd vastge-
zet. Ondanks zijn trage vuursnelheid begon de haakbus de kruisboog op het 
slagveld te verdringen door zijn grote doorslagvermogen. Om dit verder te doen 
toenemen en tevens het bereik te vergroten werd de haakbus echter vervangen 
door de musket. Deze verschoot een zwaarder projectiel en was evenals de 
haakbus voorzien van een lontslot. De grotere lengte en vooral het gewicht van 
, kg van dit wapen noopten ertoe om het bij het schieten te laten steunen op 
een ‘fourquet’. Gezien het gewicht plachten de schutters, wanneer deze tot een 
plotselinge terugtocht waren verplicht, het wapen wel achter zich aan te trek-
ken. Daar de kolfplaat daarbij over de grond sleepte kent het Nederlands nog de 
uitdrukking “de plaat poetsen”.
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Het dragen en bedienen van een musket stelde echter zodanige eisen aan het 
fysiek van de man dat niet elke soldaat hiertoe in staat was. Hierom voorzag 
Maurits bijvoorbeeld bij zijn infanterie organiek slechts de helft van zijn schutters 
van musketten en de andere helft nog van haakbussen. 

Niet alleen echter de infanterie maar ook de cavalerie had behoefte aan vuur-
wapens. Deze dienden niet alleen voor de schermutselingen van de lichte cavalerie 
maar ook voor de zwaardere. Deze begon geleidelijk delen van zijn bepantsering 
af te leggen, die toch geen voldoende bescherming tegen de vuurkracht bood 
en alleen maar de mobiliteit hinderde. Daar de lans niet voldoende lengte bezat 
om de haag van pieken te overbruggen moest dit met een vuurwapen gebeuren. 
Aangezien één hand vrij moest blijven voor de teugel, zoals ook met de lans het 
geval was, bleek er behoefte aan een vuistvuurwapen, het ‘pistool’. Hierbij werd 
geen gebruik gemaakt van een ‘lontslot’ maar van een ‘radslot’. Dit lijkt in zijn 
werking op een hedendaagse sigarettenaansteker. Een druk op de trekker bracht 
via een veermechanisme een klein tandrad in een sneldraaiende beweging. De 
vertanding sloeg daarbij tegen een stuk ijzerpyriet. De vonken, uit het pyriet 
geslagen, ontstaken het kruit in de pan dat op zijn beurt weer de hoofdlading
ontstak. Ofschoon effectiever dan het lontslot waren de veel hogere kosten van 
het radslot er de oorzaak van dat dit slechts beperkt werd ingevoerd en daarmee 
het lontslot bij de infanterie niet verdrong.

De  handelingen die, naar Jacob van Gheyn, de musketier moest verrichten 
voor de bediening van zijn wapen, betekende dat deze enkele minuten nodig had 

A 
De werking van een

lontslot bij een mus-
ket uit de  eeuw

(uit Cook & Stevenson,
Weapons of War, )
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voor ieder schot. Voor continue vuurafgifte met enige snelheid waren derhalve 
vele schutters vereist. Deze werden in een groot aantal gelederen verdeeld, die 
om beurten naar voren traden om vuur af te geven en vervolgens weer terug 
te treden om te herladen. Koning Gustaaf Adolf van Zweden voerde ongeveer 
in  een kortere en lichtere musket in die de musketvork overbodig maakte. 
Hierdoor moest de haakbus tenslotte definitief plaats maken voor het musket. 
Tevens versnelde hij het laden door het gebruik van een papieren patroon, die 
zowel het kruit als de kogel bevatte. De schutter scheurde met zijn tanden de 
patroon open en strooide wat kruit op de pan, waarna hij de patroon met de 
laadstok op zijn plaats bracht. Een belangrijke verbetering bracht in de  eeuw 
het vuursteenslot. Aan de rechterzijde van de lade bevond zich weer een slotplaat 
met pan en zundgat. In afwijking van het lontslot scharnierde echter het deksel 
naar achteren en vormde bovendien één geheel met een licht gebogen plaatje 
dat in een -vorm met het deksel was verbonden. Dit was de ‘vuurketser’. Op 
de slotplaat was een scharnierende arm bevestigd in een -vorm. Deze was aan 
de bovenzijde voorzien van een bankschroef met twee kaken, wel aangeduid als 
‘haan’, waarin een vuursteen was geklemd. De haan kon met een sterke veer wor-
den gespannen. Door via een trekker de haan te ontspannen sloeg de vuursteen 
tegen de ketser waarbij deze tegelijk de pan opende. De vonkenregen, die daarbij 
ontstond, ontstak daarop de voorlading. Vermoedelijk heeft het Nederlands 
hieraan nog de uitdrukking “De vlam slaat in de pan” te danken. 
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Het vuursteenslot bezat als voordelen boven het lontslot een hogere vuursnelheid 
van één tot enkele schoten per minuut onder gevechtsomstandigheden, een 
geringere kans op storing en een mindere gevoeligheid voor het weer. Daarnaast 
hadden de schutters minder tussenruimte nodig voor de bediening van hun wapen 
en voor hun onderlinge veiligheid. Dit betekende een grotere vuurproductie door 
dichtere opstelling der schutters. Aangezien het uitbrengen van vuur niet langer 
beperkt was tot één gelid terwijl, zoals bij het lontslot wel negen of minstens vijf 

A 
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gelederen bezig waren te herladen, hoefden de schutters niet meer in de diepte 
maar konden zij in de breedte worden opgesteld. Dit gebeurde gewoonlijk op 
drie gelederen. Een vernietigend salvovuur behoorde nu tot de mogelijkheden. 
Omstreeks  werd het vuursteenslot vervangen door het percussieslot. In de 
eerste versie hiervan, uitgevonden in  door de Engelse dominee Forsythe 
ten behoeve van zijn jacht op vogels, bevond zich aan de zijkant van de loop 
een kleine kantelbare container in de vorm van een parfumflesje. De onderzijde 
hiervan vormde een magazijn. Dit bevatte het nieuw ontwikkelde knalkruit of 
knalsas dat reeds op een slag met een hamer explodeerde. De hoeveelheid was 
genoeg voor een twintigtal ontstekingen. Dit was niet ongunstig in vergelijking 
met een vuursteenslot, waarvan de vuursteen gewoonlijk ook na twintig schoten 
vervangen moest worden. Nadat de container ondersteboven was gekanteld 
was het mogelijk een kleine hoeveelheid knalkruit vanuit het magazijn naar de 
bovengelegen ontstekingskamer te voeren. Hierna werd de container gekanteld 
in de afvuurpositie onder het bereik van een hamer, die de haan had vervangen. 
Onder ontspanning van een veer sloeg de hamer vervolgens op een slagpin die 
het knalkruit daaronder tot ontploffing bracht. Deze ontstak via een doorgang 
naar de loop de hoofdlading. 

A 
De werking van de
eerste versie van
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Bij latere versies werd gebruik gemaakt van een koperen slaghoedje. De musket 
was een gladloopswapen maar in de  eeuw werd in Duitsland de getrokken 
loop uitgevonden. Deze vertoonde aan de binnenzijde spiraalvormige groeven, 
die bij de huidige geweren bekend staan als de ‘trekken’ voor de hoge en de ‘vel-
den’ voor de lage gedeelten. Deze gaven een draaiende beweging aan de kogel 
om zijn as. Hierdoor verkreeg deze een strakkere baan waarmee de zuiverheid 
en het bereik van het schot waren gediend. De kogels waren hiertoe niet zoals 
bij de gladloopsmusket bolvormig, maar meer langwerpig van vorm. In hun 
onafhankelijkheidsoorlog van – bleken de Amerikanen in hun bosrijke 
omgeving hiermee gediend tegen de Engelse troepen. De invoering van getrok-
ken lopen op grote schaal, als de Britse reactie daarop, stuitte toentertijd op te 
grote financiële bezwaren voor de Engelsen. Bij de Napoleontische oorlogen 
echter gebruikten zij met succes ‘rifled muskets’ in het ruige terrein van Spanje, 
al vertraagde het rammen van de kogels door hun getrokken lopen bij het laden 
wel de vuursnelheid. Een grote verbetering vormde rond het midden van de 
 eeuw de miniékogel. Deze was aan de achterzijde voorzien van een holte die 
door de explosie uitzette waardoor het projectiel een betere greep op de groeven 
in de loop verkreeg. 

De verhouding van piekeniers en musketiers was steeds meer gewijzigd 
ten gunste van de laatsten en bedroeg bijvoorbeeld in Cromwells New Model 
Army van  nog maar één piekenier op twee musketiers.⁵⁹ In de loop van de 
 eeuw werd de piek echter geheel overbodig door de invoering van de ‘bajonet’, 
waarvan de naam is afgeleid van de stad Bayonne. Deze werd aanvankelijk als 
insteekbajonet of plugbajonet geplaatst in de loop van het musket. Hierbij kon 
dus niet kon worden gevuurd. Op dit punt werd de bajonet echter sterk verbeterd 
door Vauban. In de loop van de tijd zijn verschillende bevestigingen gebruikt 
zoals door middel van een huls om de loop als hulsbajonet, met een gevest aan 
de loop als gevestbajonet, of inklapbaar, met een kling die aan het einde van de 
loopmonding naar voren of naar achteren kan scharnieren als inclusiefbajonet. 
Hoewel de reikwijdte van de steek van een bajonet geplaatst op een musket 
geringer was dan die van piek of lans, was de bajonet toereikend om in combinatie 
met de toegenomen vuurkracht troepen geformeerd in carré te beveiligen tegen 
elke aanval van cavalerie.

Om orde te scheppen in de groeiende chaos aan verschillende typen en kalibers 
geschut voerde Karel  in  per decreet als eerste een standaardisatie in van 
zeven categorieën geschut variërend in kaliber van  tot  pond en onder-
scheiden naar functie. Het zou echter nog lang duren voor de standaardisatie 
zich ook zou uitstrekken tot het rollend gedeelte hetgeen de voorziening in 
reserveonderdelen tijdens een veldtocht niet ten goede kwam. De bespanning 
voor de artillerie was aanzienlijk. Zo schreef Hendrik  van Frankrijk voor zijn 
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 ponders een bespanning voor van  paarden. Voor het allerzwaarst geschut 
uit de tweede helft van de  eeuw is zelfs sprake van  paarden. Deze paarden 
werden aanvankelijk niet paarsgewijze naast elkaar maar, elk apart, achter elkaar 
geplaatst. Tot aan de invoering van de voorwagen stonden zij daarbij meestal 
opgesteld voor de voorzijde van het kanon, waarvan het staartstuk achteraan over 
de grond sleepte. De vervanging van ossen door paarden als trekdieren had het 
voordeel dat paarden niet alleen sneller werken dan ossen maar bovendien een 
zware inspanning langer vol kunnen houden. Daarbij kwamen de voordelen van 
het hoefijzer en vooral van de ‘haam’. Deze waren reeds sinds de  en de  eeuw 
in West-Europa ingevoerd. In tegenstelling tot de tijd daarvoor, waarin bij zware 
lasten de aanspanning de paarden als een soort strik de adem afsneed was de 
haam een hals- of raamvormig trekjuk.⁶⁰ Om de schoften gelegd verlegde dit het 
aangrijpingspunt van de voornaamste trekkracht naar de schouders, zodat het 
dier niet langer in zijn ademhaling werd belemmerd. De invoering hiervan had 
destijds het gebruik van de keerploeg mogelijk gemaakt voor de landbouw en 
bood nu de gelegenheid tot het trekken van zware wagens en van geschut.

Als munitie werden aanvankelijk stenen en later massieve bolvormige ijzeren 
kogels gebruikt. Hendrik  van Engeland (–) stelde zich hiermee echter 
niet tevreden en liet reeds een soort granaten maken in de vorm van holle gegoten 
ijzeren bollen gevuld met explosieven of met brandstichtend materiaal. In de 
 eeuw werd door de mathematicus Niccolo Tartaglia voor het eerst een leer 
van de ballistiek ontwikkeld. Maurits begon reeds omstreeks  met het werpen 
van granaten uit mortieren. Deze dankten hun naam aan de uiterste kortheid van 
hun loop waarbij zij in hun oudste vorm op de gelijknamige gebruiksvoorwerpen 
van alchemisten en apothekers leken. Circa  komen de houwitsers in zwang, 
zo geheten naar het Tsjechische woord ‘houfniche’ voor ‘slinger’. Door de steile 
baan van hun projectielen waren zij evenals mortieren, in staat doelen achter een 
dekking of in een terreinplooi te bestrijken. Als werpgeschut voor wat grotere 
afstanden dan de mortieren kon ook bij de houwitsers met een kortere loop 
worden volstaan. In de  eeuw kwam men tot de ontdekking dat het fijnkorrelig 
kruit met zijn grotere brandsnelheid de lange lopen van het vlakbaangeschut, die 
nodig waren voor volledige verbranding van het eerdere, trager brandende kruit, 
kon ontberen. Verkorting van de loop betekende niet alleen materiaalbesparing, 
maar ook vooral besparing van gewicht, wat de mobiliteit weer ten goede kwam. 
Gustaaf Adolf van Zweden slaagde erin een uiterst licht stuk veldgeschut te 
ontwikkelen, dat hij in  invoerde. De lopen hiervan waren van koper, dat 
met het oog op de hitte met leer werd bekleed. Deze stukken konden door twee 
man worden verplaatst en nabijsteun verschaffen aan zijn infanterieregimenten, 
waarvan zij de vuurkracht aanmerkelijk verhoogden. Door de sterke verhitting 
van de loop kon dit geschut echter maar kort achtereen vuren. Mede gezien het 
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risico van explosie daarbij werd het al in  weer afgeschaft. Daarna werd de 
artillerie opnieuw vrijwel uitsluitend als positieartillerie gebruikt omdat het, 
eenmaal in stelling gebracht, gedurende de slag niet meer van plaats veranderde. 
Frederik de Grote had aanvankelijk niet veel op met artillerie omdat deze in zijn 
ogen het leger teveel in zijn bewegingen belemmerde. Hij wist dit bezwaar echter 
voor een deel te ondervangen door de invoering van bereden artillerie, gewoon-
lijk als ‘rijdende artillerie’ aangeduid. Het verschil met de ‘voetartillerie’ was dat 
de bediening ofwel geheel te paard was gezeten of deels op de munitiecaissons 
of op de voorwagens meereed. Dit geschut was gewoonlijk van lichter kaliber 
en kon door zijn grote mobiliteit, afhankelijk van de ontwikkeling van de slag, 
snel nieuwe posities innemen. De rijdende artillerie werd dikwijls ingedeeld bij 
cavalerieeenheden, die zij goed kon volgen. Belangrijke vernieuwingen werden 
verder tot stand gebracht door Jean Baptiste de Gibreauval, die in  hoofdin-
specteur van de artillerie in Frankrijk werd. Hij verdeelde het geschut in drie 
afgebakende klassen van veld-, belegerings-, en kustgeschut. Met behoud van 
het kaliber werden de stukken bij hem nog weer lichter in gewicht. De voorwa-
gens, tot dusverre niet algemeen in gebruik, maakte hij tot de vaste uitrusting. 
Tenslotte standaardiseerde hij niet alleen de vuurmonden verder maar ook 
hun affuiten, raden en verdere onderdelen. Hierdoor kon eindelijk op efficiënte 
wijze in reserveonderdelen worden voorzien. Ijzeren assen, elevatieschroeven,
apparatuur voor hoekmeting en geprefabriceerde patronen, zoals bij een musket, 
voerde hij algemeen in bij de artillerie. In plaats van de lange rij van paarden 
in enkele bespanning liet hij de stukken en andere voertuigen trekken door 
dubbelspannen. Hierdoor werd de lengte van de colonnes aanzienlijk ingekort. 
De munitiesoorten waren inmiddels van de massieve kogel en de holle granaat, 
met lontontsteking of later met een primitieve ontstekingsbuis, uitgebreid met de 
kartets. Dit was een gesloten bus gevuld met schroot of met losse kogels. Bij het 
afvuren scheurde de bus uiteen waarop de projectielen zich op korte afstand in 
het rond spreidden. Een variant hierop vormde de granaatkartets. Deze werd in 
 in Engeland uitgevonden door Henry Shrapnel en naar diens naam dikwijls 
als ‘shrapnel’ aangeduid. Dit was een granaat, die echter behalve met kruit ook 
gevuld was met losse kogels. Deze granaat was niet bestemd om op of nabij het 
doel, maar boven het doel te exploderen en vervolgens een regen van kogels in 
een kegelvorm naar beneden te zenden.

.. De ontwikkeling van tactische systemen bij de infanterie

Zoals wij al eerder hebben gezien had de infanterie met het optreden van de 
Zwitsers weer zijn betekenis herwonnen op het slagveld. Dit optreden kenmerkte 
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zich door een aanvallend gevecht dat werd uitgevoerd door massieve blokken 
piekeniers zonder voorbereidende beschieting met bogen of handvuurwapens. 
Deze blokken wisten door hun snelheid de tegenstander vaak te verrassen 
en deze door hun schokvermogen steeds te ontregelen, zodat een roep van 
onoverwinnelijkheid van de Zwitsers uitging.⁶¹ Zij dienden dan ook anderen tot 
voorbeeld, zoals de ‘Landsknechten’ uit Duitsland. Een dergelijke aanvalscolonne 
werd voorafgegaan door een zwerm van meestal lichte infanteristen bewapend 
met kruisbogen en later haakbussen. Deze vormden een tirailleurscherm en 
probeerden de tegenstander te hinderen. Daarbij hadden zij echter vooral tot 
taak de piekenierscolonne af te schermen tegen vijandelijk vuur. Toch bleven 
de Zwitserse troepen niet onoverwinnelijk. De toenemende vuurkracht van de 
infanterie vereiste een aanpassing van het gebruik van piekeniers. De oplossing die 
daarbij het beste voldeed was die van de Spaanse ‘tercio’. Het is niet zeker of deze 
naam is ontleend aan een van de drie ‘bataglia’ waaruit een slagorde traditioneel 
placht te bestaan of uit de drie ‘colunelas’ of colonnes waaruit een tercio werd 
samengesteld.⁶² Een colunela was geen colonne in de zin van een marsformatie of 
iets van die aard, maar een organieke eenheid van ongeveer  man. Deze was 
samengesteld uit voetvolk met handgemeenwapens en voetvolk met haakbussen 
en stond onder bevel van een ‘cabo de colunela’. Aan deze hebben wie wij nog 
het woord ‘kolonel’ te danken. Een tercio was in staat zelfstandig op te treden. 
In het centrum bevonden zich gewoonlijk de piekeniers met op de hoekpunten 
vier formaties, ‘mangas’ of ‘mouwen’ geheten van arquebusiers. Deze mouwen 
waren verbonden door dunne linies van tirailleurs. Het concept van de tercio werd 
eerst overgenomen door de Fransen en later door anderen in een wat kleinere 
formatie onder de naam van ‘regiment’. In de -eeuwse regimenten stonden 
de schutters opgesteld op de beide flanken van een centraal piekeniersblok in 
een diepte van  à  man, die nodig was om van een continue vuurafgifte door 
tegenmarcheren verzekerd te zijn. In tegenstelling tot de Zwitserse tactiek die 
er uitsluitend was gericht om zo snel mogelijk handgemeencontact te maken 
met de tegenstander in een onstuimige aanval, was de tercio zowel voor offen-
sief als defensief gebruik bestemd. Het gevecht was daarbij in eerste instantie 
op vuuractie gericht. Eerst wanneer de tegenstander hierdoor voldoende was 
verzwakt werd tot schokactie van de piekeniers overgegaan. Het was tevens een 
taak van de piekeniers de schutters bescherming te bieden tegen cavalerie. Door 
zijn voortdurende oorlogen op diverse fronten en zijn toepassing van tercio’s 
had het Spaanse leger in de loop van de  eeuw Spanje tot de leidende militaire 
natie in Europa gemaakt. In zijn strijd tegen de opstandige Nederlanden kwam 
deze militaire suprematie niet ten volle tot uitdrukking omdat het minder een 
oorlog te velde dan een strijd om vestingen en versterkte steden betrof. Het 
beleg hiervan werd in sommige gevallen nog bemoeilijkt door de waterrijkdom 
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van het gebied. De Spanjaarden werden bovendien gehinderd door hun lange 
aanvoerlijnen en een permanent geldgebrek. Dit maakte het hun vaak moeilijk 
legers in de hand te houden en soms zelfs op de been te houden. Niettemin bracht 
het besef van hun superioriteit te velde Maurits van Nassau ertoe een oplossing
te zoeken om het tactisch systeem van de tercio te pareren. De kracht van de 
tercio was gelegen in zijn balans van vuurkracht en schokvermogen. Deze kracht 
ging gepaard aan een grote mate van cohesie en eenvoud van leiding. Nadelen 
waren een beperkte mobiliteit door zijn massaliteit, een gebrek aan articulatie 
en een relatief geringe frontbezetting doordat de formatie wel  gelederen diep 
was. Hierdoor werd een oneconomisch gebruik van de beschikbare mankracht 
gemaakt. Reeds eerder had Machiavelli in zijn Arte della guerra gewezen op de 
voordelen van de brede linies van de Romeinse manipels tegenover de diepe 
opstellingen van de Macedoniërs. Hij had dan ook een brede slagorde bepleit 
tegenover de diepe formaties uit zijn eigen tijd.⁶³ Onder leiding van zijn leer-
meester Lipsius van de universiteit te Leiden verdiepte ook Maurits zich in het 
krijgswezen der Antieken en richtte hij zijn krijgsmacht in naar het Romeinse 
model. Hij organiseerde zijn infanterie in bataljons van  man. Evenals de 
Romeinen ontplooide hij deze in drie linies. Hiermee voorzag hij zijn infanterie, 
evenals de Romeinen dit hadden gedaan, weer van een reserve. Hoewel hij zijn 
schutters nog opstelde in gelederen van tien met het oog op het tegenmarcheren 
verminderde hij de diepte van de piekeniers tot vijf op een front van  man. Bij 
de voordelen van een effectiever gebruik van zijn mankracht en fijnere articulatie 
van zijn strijdmacht voegde zich echter weer de gebruikelijke kwetsbaarheid van 
de flanken van een linie. Daarbij kwam nog het bezwaar dat een kleinere eenheid 
zich weliswaar sneller verplaatst dan een grotere, maar dat een massief vierkant 
van  man gemakkelijker valt te bewegen en te leiden dan een linieverband 
van zes afzonderlijke eenheden van  man. Het leger van Maurits vergde dan 
ook een groter aantal officieren en onderofficieren dan dat van de Spanjaarden.
Het stelde ook veel hogere eisen aan de centrale bevelvoering en verbindingen
van een strijdmacht, die bij gelijke sterkte zesmaal zoveel eenheden telde dan 
bij de tercio’s het geval was. Om het hoofd te bieden aan deze problemen en de 
grotere bewegelijkheid van zijn kleinere eenheden te garanderen, nam Maurits 
de exercitie en zelfs de commando’s daarbij over van de Romeinse legioenen.⁶⁴
Aan de hand van de bevindingen van Lipsius probeerden Willem Lodewijk, 
een neef van Maurits, samen met de historicus Everard van Reid zelfs onder 
hoongelag van de omstanders de Romeinse tactieken uit op een tafel met 
behulp van loden figuren.⁶⁵ Toch waren zij daarmee voorlopers van de latere 
Kriegsspiele uit de  eeuw en de computergeleide gevechtssimulaties uit onze 
tijd. De uitvoerige oefening en de grotere discipline, die de vernieuwingen van 
Maurits vereisten, wist deze door te voeren door een ruime en vooral geregelde 
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uitbetaling van soldij. Hiertoe was hij in staat door de toenemende bloei van de 
Nederlandse handel. Zijn ruime betaling stelde hem ook in staat zijn soldaten 
te bewegen tot schanswerk, zoals Marius destijds dit ook van zijn legionairs had 
gevergd. Dit werd door de huurlingen tot dusverre als een minderwaardig karwei 
beschouwd. Hiertoe plachten zij de bevolking te pressen om zelf liever hun tijd 
met dobbelen en drinken door te brengen. De strenge discipline waaronder de 
troepen van Maurits stonden en de solvabiliteit waarover zij beschikten maakte 
de burgerbevolking graag bereid een garnizoen op te nemen of een legerplaats 
nabij hun woonsteden te dulden. Hoewel de herkomst van het woord ‘leger’ in de 
militaire zin van het woord niet zeker is, valt het op dat dit woord, dat samenhangt 
met ligplaats, in het Nederlands wordt gebruikt voor strijdkrachten te land waar 
andere talen spreken van ‘Wehrmacht’ naar functie of van ‘army’ naar uitrusting.⁶⁶
Het zou inderdaad interessant zijn wanneer de benaming ‘leger’ geïnspireerd zou 
zijn door een legering van troepen, lucratief voor de neringdoenden. 

Hoewel Maurits in  in de duinen bij Nieuwpoort op de onoverwinnelijk 
geachte Spanjaarden een overwinning behaalde, die wijd en zijd in Europa be-
wondering wekte, bood het karakter van de oorlog als vestingoorlog onvoldoende 
gelegenheid om de gearticuleerde Nederlandse linietactiek te testen tegenover 
de massieve colonnetactiek van de Spanjaarden. Dit verhinderde Gustaaf Adolf 
van Zweden niet dit liniesysteem over te nemen en verder te perfectioneren. 
Behalve door verbeteringen op het punt van de bewapening verhoogde hij de 
vuurkracht van zijn infanterieregimenten door de schutters breder op te stellen 
op gelederen van zes en te trainen op geconcentreerd salvovuur. Wanneer alle 
musketten waren geladen konden hiertoe de achterste drie gelederen naar voren 
stappen via de intervallen van de voorste en zodoende een linie op drie gelederen 
gaan vormen. Met het voorste gelid knielend, het tweede voorovergebogen en 
het derde rechtopstaand waren de gelederen in staat per gelid achter elkaar of 
alle gelijktijdig een salvo af te geven.⁶⁷ Hoewel de Dertigjarige Oorlog waarin hij 
zijn grootste successen behaalde er grotendeels een van manoeuvrestrategie was, 
bleek zijn lineaire opstelling in de slagen bij Breitenfeld in  en bij Lützen in 
 superieur aan de massieve blokken van de tegenpartij. 

Met Gustaaf Adolf was in West-Europa een trend gezet, die later nog werd 
versterkt door de invoering van vuursteenslot en bajonet. Na de verdwijning
van de piekenier, die overbodig was geworden door de bajonet, was er voor 
het eerst één type voetvolk ontstaan, de infanterie van linie, homogeen van 
bewapening en homogeen van functie. Niet langer was het de aanval gevolgd 
door een handgemeen met het blanke wapen, maar een vuurduel op afstanden 
van  meter of nog wat minder dat het infanteriegevecht bepaalde. Hierbij 
traden de manschappen niet meer individueel op met gebruik van de dekking 
van het terrein, vurende wanneer hen dit uitkwam. Zij stonden nu opgesteld in 
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linies, meestal op drie gelederen, met vaste afstanden tussen de afzonderlijke 
eenheden. Alle vuur werd afgegeven op commando, waarbij verschillende vari-
anten van salvovuur mogelijk waren. Eerst wanneer een tegenstander door vuur 
was gebroken of men deze door andere oorzaken ontregeld achtte werd een 
bajonetaanval ingezet. Zelden kwam het daarbij werkelijk tot handgemeen. De 
gedemoraliseerde tegenpartij wachtte meestal deze aanval niet af maar ging op 
de loop voordat de bajonetten elkaar konden kruisen. De dichte opstelling van de 
manschappen verschafte niet alleen de mogelijkheid tot maximale vuurproductie, 
maar bood ook de tegenstander een voortreffelijk doel. Het was dan ook onnodig 
voor de schutters om nauwkeurig te mikken. Gezien de compactheid van het 
doel kon met een globaal richten worden volstaan. Gestage en geconcentreerde
vuurafgifte was daarbij belangrijker dan nauwkeurig vuur. De vrij zachte kogels 
van de musketten plachten bij inslag in een menselijk lichaam te vervormen 
en daarmee de wond zodanig te vergroten dat genezing moeilijk was. Bij een 
getroffen ledemaat was amputatie meestal de enige mogelijkheid. Ernstiger 
echter dan de verwonding door musketvuur was die door de massieve kogels der 
kanonnen. In de Napoleontische oorlogen zorgden deze zelfs voor het grootste 
percentage van de infanterieverliezen. In het piekeniersblok aan het einde van de 
Middeleeuwen of in de falanx uit de Oudheid hadden alleen de buitenste of de 
voorste strijders van de formaties zich bedreigd gezien door het handgemeen. Nu 
was echter iedere infanterist in de fronteenheden blootgesteld aan de destructieve 
werking van het gevecht. Hij stond onder de druk permanent te fungeren als 
schietschijf voor kanonnen of musketten en werd daar ook door het vallen van 
zijn kameraden aan herinnerd. Niettemin diende hij zijn plaats in de formatie 
te handhaven. Als een automaat moest hij zijn wapen blijven hanteren op het 
ritme van de bevelen, zonder enige kans zich aan het gevaar te onttrekken. Als 
een automaat ook moest hij de evoluties uitvoeren om de diverse bataljons van 
marsorde in colonne tot slagorde in linie te ontplooien. Vervolgens moest hij, 
afhankelijk van de bevelen, onder vuur ordelijk voorwaarts gaan met handhaving 
van het linieverband om tenslotte van nabij het vuurgevecht te gaan voeren. 
Het begin van deze nieuwe tactiek was te vinden in legers van Lodedewijk de 
e onder diens minister van oorlog Louvois. De exercitievaardigheden om 
alle vereiste bewegingen daarbij te kunnen uitvoeren werden er bij de soldaten 
ingestampt door de generaal Martinet, wiens naam daardoor spreekwoordelijk 
is geworden. Het ideaal van de infanterist die als een robot deel uitmaakte van 
een vuurspuwende machine van mensen werd echter het dichtst benaderd in het 
Pruisische leger, zoals dat gevormd werd door Frederik de Grote. Berucht om zijn 
meedogenloze discipline wilde hij dat zijn soldaten meer bevreesd waren voor 
hun eigen officieren dan voor de vijand. Waren de manschappen van de legers in 
de  eeuw nog vaak zeer individueel gekleed en probeerden met name de Duitse 
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landsknechten elkaar in uitbundige tooi te overtreffen, in de  eeuw begon in 
verschillende legers vaste uniformering algemeen te worden. Hiermee was het 
niet alleen beter mogelijk vriend van vijand en de verschillende onderdelen van 
elkaar te onderscheiden, ook het deserteren werd erdoor bemoeilijkt.

Hoewel de linietactiek overal in de Europese legers werd toegepast, bleef 
zij in de militaire theorie een punt van discussie. In de Amerikaanse Onafhan-
kelijkheidsoorlog was al gebleken hoe individueel optredende scherpschutters de 
linieinfanterie konden hinderen en zich aan hun salvo’s konden onttrekken door 
gebruik te maken van het terrein. Deze ervaring deed zowel in Engeland als in 
Frankrijk weer de belangstelling herleven voor een infanterie die in verspreide 
orde oprukkend op eigen initiatief vuurde en in het terrein dekking zocht tegen 
het vuur van de tegenpartij. Tegenover de linieinfanterie die de eigenlijke slagorde 
vormde en tot taak had terrein te winnen of te behouden werden deze tirailleurs 
‘lichte infanterie’ genoemd. Zij kwamen in functie overeen met de lichte infan-
terie uit de Oudheid en met de haakbusschutters uit de periode rond . In 
uitrusting en bewapening kwamen zij echter in de meeste gevallen overeen met 
hun collega’s van de linieregimenten. Een meer fundamenteel punt van discussie 
was echter, vooral in Frankrijk in de tweede helft van de  eeuw, de vraag of 
de starre ‘ordre mince’ met zijn kwetsbare flanken niet weer vervangen moest 
worden door de ‘ordre profonde’. Deze bezat immers een grotere bewegelijkheid 
op het slagveld en hield volgens sommigen een belofte in aan schokvermogen 
zoals ook de diepe falanx van Epaminondas bij Leuctra die had vertoond. In 
de reglementen van  werd tenslotte voorgeschreven dat de bewegingen op 
het slagveld buiten de normale vuurafstand van de infanterie moesten worden 
uitgevoerd in aanvalscolonnes, die meer rotten breed dan gelederen diep wa-
ren. Voor het vuurgevecht dienden deze zich te ontplooien in linie, drie diep. 
Een compromis tussen een schokaanval met de bajonet en het gebruik van de 
vuurkracht van de musket vormde in  de ‘ordre mixte’. Deze werd gevormd 
door drie bataljons naast elkaar met het bataljon in het centrum ontplooid in 
linie en de beide flankbataljons in aanvalscolonnes. Een nieuw punt voor die tijd 
was de verdeling van legers in een aantal divisies, die alle infanterie, cavalerie en 
artillerie omvatten en zo tot eventueel zelfstandig optreden in staat waren. Deze 
maatregel beoogde een snellere verplaatsing van legers over een groter aantal 
assen mogelijk te maken dan met een verdeling van een leger in gewoonlijk twee 
of soms in drie marscolonnes mogelijk was.

In de praktijk van de oorlogen van de Franse Revolutie en die van Napoleon 
bewezen deze reglementen hun waarde. Ondanks de geringe geoefendheid van 
de grote aantallen soldaten, die in  door de ‘Levée en masse’ van Carnot en bij 
latere conscripties onder de wapenen waren geroepen, bleken de Franse legers uit 
die perioden tegen de meer professionele legers van hun tegenstanders opgewas-
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sen. Terwijl deze professionele infanteristen nog bezig waren hun opstelling in te 
nemen voor het gevecht werden zij in hun bewegingen gehinderd door het tirail-
leurscherm dat aan de Franse hoofdmacht vooraf ging. Deze was geformeerd in 
aanvalscolonnes, meer breed dan diep, die soms niet eens de moeite namen zich 
te ontplooien in linie voor een geregeld vuurgevecht, maar zich met de bajonet 
stortten op hun beduusde tegenstanders. De Fransen genoten met een leger dat 
op het slagveld oprukte in ‘colonnes d’attaque’ tevens het voordeel dat tussen deze 
colonnes ruimte kon worden gelaten voor de eventuele passage van cavalerie en 
artillerie of voor het terugvallen of vervangen van infanterieeenheden. Hiermee 
vertoonde hun slagorde een duidelijke verwantschap met de quincunxformatie 
van de Romeinen in de Oudheid. Tegenover de vastbesloten en goed geoefende 
Britse infanterie, die eveneens over grote aantallen lichte troepen telde, faalde 
echter een aanval van colonnes d’attaque. Hun eigenlijke linie hielden de Brit-
ten doorgaans verborgen achter een heuveltop, gedekt tegen het vuur van de 
artillerie en tegen vijandelijke waarneming. Over de werkelijke positie van hun 
tegenstanders mede misleid door een hevig vuur van de lichte infanterie die de 
positie dekte, drukten de Franse infanteristen hun aanval door tot zij over de top 
gekomen werden begroet met geconcentreerd musketvuur. Zelfs niet meer in 
staat zich te ontplooien en wankelend onder de salvo’s, die bezig waren de kop 
van de colonne weg te blazen, werden zij vervolgens door een tegenaanval met 
de bajonet weer teruggedreven.⁶⁸ De vele successen die Napoleon tegen anderen 
wist te behalen waren te danken aan zijn strategisch inzicht en bezielende leiding. 
Met tactiek, uitgezonderd die van de artillerie, placht hij zich niet te bemoeien. 
Daarvoor maakte hij slechts gebruik van de erfenis van . Waar het op het 
strategische gebied echter om het manoeuvreren met legers ging, onttrok hij 
cavalerie en artillerie aan de divisies en realloceerde hij deze op korpsniveau. 
Hiermee maakte hij niet de divisie maar het korps tot een strategisch zelfstandige 
manoeuvreeenheid. Vervolgens integreerde hij vier van deze eenheden in zijn 
corps-carrésysteem, dat hem door zijn flexibiliteit menig succes bracht.⁶⁹

Na zijn uiteindelijke nederlaag in  leefde zijn roem voort. Lange tijd bleef 
hij het voorbeeld voor iedere generaal en gold zijn optreden als summum van 
krijgskunst. De grote theoretici uit de  eeuw op dit gebied, zowel Jomini als 
Clausewitz, hebben zich niet voor niets bij hun analyses in hoge mate laten leiden 
door het beeld dat Napoleon heeft nagelaten. Op tactisch gebied veranderde er 
niet veel behalve dat in de tijd na Napoleon de linie weer de voorkeur boven de 
aanvalscolonne bij gevechtscontact genoot. De strikte scheiding tussen lichte 
en linieinfanterie, die ook al tijdens hem begon te vervagen, nam af doordat 
in sommige gevallen lichte infanterie een plaats in de linie kreeg toegewezen
en in andere gevallen een deel van de linieinfanteristen werd aangewezen als 
tirailleurs. De vuurkracht nam toe door de betrouwbaarheid en vuursnelheid 
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van het percussieslot en de grotere zuiverheid en dracht dankzij de getrokken 
loop, die nu met bajonet in gebruik kwam. Aangezien alle vuurwapens echter 
voorladers waren, was het noodzakelijk ze staande te laden. Linies van soldaten, 
die stonden in gesloten orde, bleven dus bij uitstek de infanterieformatie. De 
laatste infanterieaanvallen in deze vorm werden in  uitgevoerd in de slag 
bij Alma. De ontwikkeling van het achterlaadgeweer en vervolgens die van het 
repeteergeweer dwongen echter om zich opnieuw te bezinnen op de wijze waarop 
infanterie moest worden gehanteerd. 

.. Ontwikkelingen bij de cavalerie

De zware cavalerie, die zolang in de Middeleeuwen het optreden van de Europese 
legers had bepaald, zag zich aan het einde van die periode onmachtig tegenover 
de haag van pieken waarvan de lengte die van de lans overtrof. Naast, maar niet 
tegenover de piekenier, bleef deze cavalerie slechts een secundaire plaats in de 
legers beschoren. Wel kon de zware cavalerie de flanken van een oprukkende 
piekenierscolonne zien te chargeren waardoor de colonne gedwongen werd 
halt te houden en in samenwerking met de artillerie langer kon worden bloot-
gesteld aan het geschutvuur. Een dergelijke tactiek, waarbij de cavalerie zichzelf 
overigens in zelfmoordaanvallen opofferde om de piekeniers tot een tijdelijk 
halthouden te dwingen, werd in  bij Marignano door de Fransen met succes 
tegen Zwitserse piekeniercolonnes toegepast. Zulke gelegenheden deden zich 
echter niet dikwijls voor. Het principiële probleem voor de cavalerie was immers 
gelegen in het feit dat het bereik van de piek dat van de lans overtrof. Verder 
dan een handgemeenwapen reikt echter een projectielwapen. Als oplossing ging 
men derhalve niet alleen meer de lichte maar nu ook de zware cavalerie van 
vuurwapens voorzien. Het meest gerede wapen waarmee rijdende kan worden 
gevuurd is het pistool, omdat dit als vuistvuurwapen één hand vrijlaat voor de 
teugel en door de invoering van het radslot ook rijdende kon worden bediend. 
Om daarmee een geregeld vuur uit te kunnen brengen, nodig om de gewenste 
gapingen in een massieve formatie van voetvolk te veroorzaken, maakte men 
gebruik van een nieuwe tactiek: de ‘caracole’, ook wel ‘limancon’. In feite was dit 
een cavalerieversie van het tegenmarcheren bij de infanterie. Hierbij werden, zoals 
in de Franse godsdienstoorlogen in de  eeuw, de ruiters tegenover de vijand 
opgesteld in vierkante blokken, ‘eskadrons’ genaamd. Dit woord hangt samen 
met het woord ‘quatre’ in verband met de vierkante vorm van de opstelling.⁷⁰ Een 
dergelijk eskadron had gewoonlijk een diepte van  gelederen. Deze reden niet 
en bloc op de vijand af maar alleen het voorste gelid ging naar voren. Volgens 
voorschrift van de maarschalk Tavannes moesten de ‘pistoliers’ hierbij in stap 
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rijden om eerst vlak bij de vijand in draf of korte galop over te gaan, de pistolen te 
heffen en af te vuren. Hierna zwenkte de linkerhelft van het gelid naar links en de 
rechter naar rechts om langs de flanken van de formatie terugrijdend weer achter 
aan te sluiten en de procedure van het herladen te beginnen, zoals weergegeven in 
diagram . Bekend om deze tactiek werden de Duitse huurbenden de zogeheten 
‘Reiter’. De piekeniers die de musketiers hadden moeten beschermen tegen de 
lansen van de cavalerie werden nu op hun beurt aangewezen op de bescherming 
door de musketiers tegen de pistolen. Een bezwaar van de caracole was volgens 
latere critici dat een ingewikkelde procedure niet thuishoort op een slagveld 
waar alle bewegingen zo eenvoudig mogelijk dienen te zijn. Hoe het ook zij, de 
caracole bracht een element met zich mee dat zeker in het ruitergevecht van de 
Middeleeuwen had ontbroken: discipline. De waardigheid van een edelman stond 
hem immers niet toe bevelen van anderen aan te nemen zodat een ridderleger 
meer optrad als een verzameling individuen dan als een tactische formatie. 
Nu echter vereiste de ingewikkelde evoluties van de caracole een zorgvuldige
oefening van de ruiters in gezamenlijk verband. Vanaf dat moment begonnen de 
ruiterscharen te veranderen in cavalerieeenheden, die op het slagveld inderdaad 
tactische lichamen vormden.

Behalve tegen piekeniers waarvoor zij was ontworpen werd de caracole in 
toenemende mate ook de vechtwijze tegen vijandelijke cavalerie. De kwetsbaar-
heid van massieve blokken strijders voor vuur, of dit nu om infanterie of cavalerie 
gaat, maakte een treffen tussen dergelijke eskadrons tot een heel wat bloediger 
aangelegenheid dan het meer spectaculaire gevecht tussen ruiters met lansen 
of andere handgemeenwapens. Tegen de uitwerking van blanke wapens placht 
hun pantsering hen behoorlijk te beschermen. De pistoliers zagen zich echter 
gedwongen geleidelijk een deel van deze pantsering af te leggen om hun lichaam 
althans nog gedeeltelijk te kunnen voorzien van een bescherming, die bestand 
was tegen pistoolvuur. 

Ook deze veiligheid was echter maar betrekkelijk, zeker wanneer de vijandelijke 
cavalerie door musketiers te voet werd gesteund. Mede gelet op de vele -eeuwse 
afbeeldingen waarop zelfs zware ruiters te zien zijn, die vuren vanuit het zadel 
met een schoudervuurwapen, is het duidelijk dat de lans als cavaleriewapen in 
betekenis afnam. Tegen  waren de lansiers zelfs uit de organisatie van verschil-
lende Europese legers, met uitzondering van het Spaanse, verdwenen. In Europa 
bleven lansiers zich verder voorlopig alleen op de Balkan en in Polen en Rusland 
handhaven. Als tactiek was de caracole maar een beperkt leven beschoren. Reeds 
Hendrik  was einde  eeuw begonnen zijn ruiters weer breder te ontplooien 
om hen na een eerste salvo uit hun pistolen vervolgens met het zwaard in de 
hand de vijand te laten attaqueren. Gustaaf Adolf van Zweden volgde hem hierin. 
Het woord eskadron werd daarmee alleen nog een organisatorische aanduiding, 
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maar gaf geen tactische formatie meer aan. De Zweedse cavalerie chargeerde in 
linie op drie gelederen om eveneens na één pistoolsalvo met getrokken zwaard de 
vijand te lijf te gaan. Deze tactiek werd geleidelijk aan ook elders overgenomen. 
Een opstelling op twee gelederen als minimale vereiste om het gevecht vanuit de 
diepte te kunnen voeden werd hierbij de gewoonte. De chasseurs à cheval van 
Napoleons garde, die tot de lichte cavalerie werden gerekend, waren er zelfs op 
getraind om met de sabel aan de polsriem het pistool af te vuren en daarna te 
laten vallen om met de nog geopende hand het gevest van de sabel te grijpen. Zo 
kon onmiddellijk het handgemeen worden aangegaan zonder dat de sabel nog 
getrokken hoefde te worden. De cavalerieregimenten van Napoleon vielen bij 
voorkeur echelonsgewijze aan met één eskadron per ieder echelon. Zodoende 
hoefde een eskadron, dat moest terugvallen, de aanval van een volgende niet 
te hinderen. Het was bij de zware cavalerie toen al vaak weer de gewoonte om, 
zonder eerst nog te vuren, met het blanke wapen te chargeren. 

Een cavaleriecharge was voor de commandant van de eenheid een zaak van 
de juiste schatting van de afstand tot het doel en een zorgvuldige berekening van 
de momenten van gangwisseling van de paarden. Zo begonnen de ruiters een 
charge in stap, gingen over in draf, vervolgens in korte galop om zich tenslotte 
in volle galop op de vijand te storten. Alleen de kurassiers en kabiniers droegen 
tenslotte nog bepantsering die echter beperkt was tot een kuras in de vorm 
van een gewelfde metalen borst- en meestal rugplaat. Heden ten dage is deze 
uitmonstering nog te zien bij het ceremoniële tenue van de Britse horse- en 
lifeguards, de ‘Royals’ en de ‘Blues’. Alle andere cavalerie had sinds Gustaaf Adolf 
de bepantsering afgelegd en niet alleen de stootkracht maar ook de veiligheid
gezocht in snelheid. Niettemin diende bij een charge nog steeds zuinig met de 
beperkte krachten en uithoudingsvermogen van de paarden te worden omgegaan. 
Wie bijvoorbeeld het springen, rennen of draven van paarden bij de huidige 
paardensport volgt, valt op hoe de zwetende, hijgende en briesende dieren na 
het afleggen van het parcours zijn vermoeid. Hoewel verschillend van een charge 
met het daarop volgende mêlee, blijkt hieruit toch hoe snel tempowisselingen en 
krachtsexplosies een paard kunnen afmatten. Het wordt dan begrijpelijk hoe bij 
Waterloo in  vele ruiters van de Union Brigade, die hun paarden niet tijdig 
hadden ingetoomd, door de verse Franse cavalerie eenvoudig omver werden 
gereden. Behalve met de energie van de paarden diende ook met die van de 
berijders economisch te worden omgegaan. Zo werden de zwaarden en sabels, 
met hun ongelijke balans tussen het gewicht van kling en gevest, pas op een laat 
moment van de aanval voor het slaan of het stoten geheven. 

In de Moderne Tijd werd, evenals in de Oudheid, de cavalerie bij voorkeur op 
de flanken van het leger opgesteld. De eerste taak van de ruiters was de cavalerie 
van de tegenstander van het slagveld te verdrijven. Hierna moest de vijandelij-
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ke infanterie, gebonden door het eigen voetvolk, in de flank of de rug worden 
aangegrepen. Alleen een tijdig ingezette reserve of, indien mogelijk, een snelle 
hoekverdraaiing van het front kon de tegenstander dan nog uitkomst bieden. 
Nadat het percentage van ruiters ten opzichte van voetvolk in de loop van de 
 eeuw in West-Europa was teruggelopen vanwege de afgenomen betekenis 
van de cavalerie, liep dit percentage na de invoering van linietactiek van de 
infanterie weer op. Tenzij de cavalerie zelf haar eigen krachten verspilde door een 
verslagen tegenstander onnodig te blijven achtervolgen of het vijandelijke kamp 
te gaan plunderen, bracht zij dan ook vaak weer de beslissing op het slagveld. 
Zeker nadat de massieve blokken voetvolk waren opgevolgd door de gestrekte 
vuurlinies met hun kwetsbare flanken was dit het geval. Evenals bij Alexander 
de Grote vormde de infanterie weer de mobiele basis voor de cavalerie. De actie 
van het voetvolk bestond er meestal uit de vijandelijke infanterie in een onbeslist 
treffen zodanig te engageren dat deze de vrijheid tot manoeuvre ontbrak om 
zich nog tegen cavalerie te kunnen weren. Na de invoering van de bajonet was 
het meest effectieve middel voor infanterie om zich tegen een cavaleriecharge 
te beschermen de holle carré met zijden meestal vier diep. Hierbij ontbraken 
immers de kwetsbare flanken en was het gemakkelijk verliezen van binnenuit 
aan te vullen. Het was daarbij de gewoonte dat één of enkele gelederen hun vuur 
‘ophielden’ zodat op elk cruciaal moment over vuur kon worden beschikt. De 
haag van bajonetten gecombineerd met vuur was voldoende om ook de meest 
resolute cavalerie af te weren. Als dit al niet gold voor de ruiters dan gold het wel 
voor de paarden. Bij Waterloo poogden sommige Franse ruiters zelfs hun paarden 
achteruit in de geallieerde carré’s te dringen om hun rijdieren de dreigende aanblik 
van de bajonetten te ontnemen. De geëigende tactiek voor cavalerie was ook niet 
om infanteriecarrés werkelijk aan te vallen, maar om infanterie te dwingen de 
carréformatie aan te nemen. Het was dan aantrekkelijk zo’n compacte formatie 
bloot te stellen aan artillerievuur of eventueel aan de musketten van de eigen 
infanterie in ontplooide formatie. 

Het bevechten van het cavalerieoverwicht tijdens de slag door charges was 
de taak van de zware en middelbare cavalerie. Deze zwaarte was sinds Gustaaf 
Adolf niet langer gelegen in de pantsering, die immers door hem was afgeschaft, 
maar in het gewicht van de dieren en in het formaat van hun berijders. Behalve 
door formaat en gewicht probeerde men een maximale stootkracht te verkrijgen 
door de ruiters in een dichte formatie, knie aan knie te laten chargeren. Naarmate 
men met grotere eenheden wilde chargeren om het schokeffect te vergroten 
stelde dit hogere eisen aan de controle en discipline van de cavalerie. Dit bracht, 
met name voor de Britse cavalerie, wel eens problemen met zich mee. De lichte 
cavalerie onderscheidde zich niet alleen door snellere en lichtere paarden maar 
ook door haar functies. Deze waren gelegen in verkenning, het afschermen van 
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de eigen troepen, het hinderen van de verbindingen van de tegenstander en in 
het achtervolgen van en verliezen toebrengen aan vluchtende vijanden om ‘de 
overwinning uit te buiten’. De inspiratie voor de uitmonstering van deze lichte 
cavalerie in West-Europa was veelal afkomstig van landen in Midden-Europa. 
Zo waren bijvoorbeeld de uniformen van de huzaren een kopie van ongeregelde 
Hongaarse ruiters. De benaming ‘huzaar’ is overigens ook ontleend aan het 
Hongaarse woord ‘huszár’. Dit is afgeleid van het woord ‘husz’ voor twintig, 
omdat op alle  soldaten er één ruiter moest worden. Na een afwezigheid van 
ruim twee eeuwen deden ten tijde van Napoleon de Poolse traditie van het 
gebruik van lansiers en de ervaringen van de Fransen in Rusland de lans weer 
terugkeren in de Oostenrijkse, Pruisische en Franse legers. Het ging hierbij echter 
om een korter en veel lichter type dan uit de Middeleeuwen en uit de  eeuw, al 
ontbrak het lansvaantje als de vroegere penoen er niet aan. Bij achtervolgingen 
bleek de lans een effectief executiemiddel. In tegenstelling tot de sabel die vanaf 
een paard geen liggende man kon bereiken was dit met de lans wel het geval. 
Onder de indruk van de prestaties van de Franse lansiers bij Waterloo besloot 
ook Wellington tot herinvoering van de lans in het Britse leger. Deze zou daar 
nog tot en met de Eerste Wereldoorlog blijven gehandhaafd. Alleen voor ceremo-
nieel gebruik is de lans heden ten dage nog in gebruik zoals bij het ere-escorte 
van de Belgische ‘Guides’. 

Een categorie apart onder de bereden troepen vormden de dragonders. Zoals 
eerder vermeld werden aan het einde van de Oudheid ruiters niet alleen voor 
het opgezeten gevecht maar, afhankelijk van de omstandigheden, ook vaak voor 
het gevecht te voet gebruikt.⁷¹ Behalve in deze tactische veelzijdigheid was hun 
waarde vooral gelegen in hun strategische mobiliteit. Zeker had door de algemene 
invoering van zadel en stijgbeugel het opgezeten gebruik van ruiters de prioriteit 
genoten. Toch waren afgezeten ruiters in de rol van zware infanterie in het 
defensief effectief gebleken, zoals bij Poitiers in  en bij Crécy in .⁷² Gelet 
op de kwetsbaarheid van paarden tegen de toenemende kracht van de bogen en 
als blijk van moed om er niet snel tussenuit te kunnen gaan, vielen later in de 
Middeleeuwen ridders ook wel te voet aan, zoals bij Poitiers in  en Agincourt 
in . Offensief ingezet als zware infanterie werden zij echter door het gewicht 
van hun uitrusting te snel vermoeid en te zeer gehinderd om een succes te zijn. 
In de  eeuw streden de zware ruiters dan ook weer uitsluitend te paard. Aan-
gezien er echter behoefte bestond aan troepen voor het gevecht te voet met de 
strategische mobiliteit van troepen te paard, ontstonden in de Moderne Tijd de 
dragonders. Deze, voor het eerst gevormd in de  eeuw in Frankrijk, ontleenden 
hun naam aan de ‘dragon’, de draak, die zij in hun standaard voerden. Op paarden, 
lichter dan die van de zware en minder snel dan die van de lichte cavalerie, konden 
de dragonders eventueel de zware cavalerie volgen en, in het gevecht afgezeten, 
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steunen met vuur. Vaak werden zij echter ook voor zelfstandige actie gebruikt. 
Hoewel zij het paardrijden aanvankelijk slechts machtig waren voor verplaatsing 
en zij voor het gevecht uitsluitend als infanteristen werden gebruikt, werden in 
de tweede helft van de  eeuw ook eisen aan hen gesteld voor het voeren van 
het gevecht te paard. Tijdens de Napoleontische oorlogen fungeerden zij zelfs 
vrijwel uitsluitend als gewone cavalerie. Alleen het Franse leger hanteerde hen 
toen ook wel te voet, maar meestal bij gebrek aan voldoende rijdieren. 

Globaal gesproken maakte cavalerie in meer oostelijk gelegen landen, zo niet 
geheel, dan toch een veel groter percentage van de legers uit dan in de meer 
westelijk gelegen landen. In de tweede helft van de  eeuw zou cavalerie van 
belang blijven voor functies als verkenning, contrainlichtingenscherm, bedreiging 
van de vijandelijke ravitaillering en voor gebruik als bereden infanterie. Haar 
schokvermogen op het slagveld zou echter teniet worden gedaan door de toene-
mende vuurkracht van infanterie en artillerie. Een voorproef hiervan onderging 
de Russische cavalerie in  bij Balaclava. Haar numerieke overmacht ten spijt, 
werden al haar charges afgewezen door de manschappen van het  regiment 
Sutherland Highlanders. Deze, voorzien van percussiesloten en getrokken lopen, 
stonden daarbij niet in carré, maar in linie opgesteld om met hun beperkte 
aantal de bevoorradingsbasis van de geallieerden te kunnen dekken. Befaamd 
hierbij geworden als ‘the thin red line’, vormde dit voorbeeld van infanterie, die 
in linie cavalerie af had gewezen, een ongunstig voorteken voor de cavalerie bij 
toenemende uitwerking van vuurwapens. 

.. Artillerie en logistiek

Bij belegeringen diende de artillerie voor bresschieten of voor het slingeren van 
granaten in de vesting om brand te stichten of om de belegerden te demoraliseren. 
Bij het bresschieten werd het gebruik van massieve kogels voor verbrijzeling van 
het metselwerk gecombineerd met het gebruik van granaten voor het wegblazen 
van gruizel en stof. De tactiek beperkte zich verder tot het concentreren van de 
stukken tegen een sleutelpunt of tegen een zwak gedeelte van de verdediging en 
tot het geleidelijk vooruitbrengen van het geschut onder het vijandelijke vuur of 
onder de dreiging daarvan. 

Het kustgeschut, opgesteld in stabiele emplacementen en beschermd door 
vestingwerken, was in een artillerieduel met schepen deze gewoonlijk de baas. 
De slingering en beweging van een schip en de opstelling achter houten wanden 
boden zowel een minder vast schot als ook een geringere bescherming dan de 
kustartillerie genoot. Een vergelijking valt hierbij te maken met een gevecht tussen 
boogschutters te voet achter paveizen tegen boogschutters te paard, die door het 
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terrein niet in staat zijn hun tegenstanders te omtrekken. De gewoonlijk vaste 
opstellingspunten van kustgeschut en het normale vestinggeschut boden alleen 
gelegenheid tot een beperkte verandering van vuurrichting. De vuursectoren, die 
op deze wijze waren gegeven, konden benut worden voor enfilade en kruisvuur 
maar lieten verder geen tactische mogelijkheden open. 

Hoewel van de veldartillerie als mobiel geschut een meer variabel gebruik 
zou worden verwacht, valt dit in deze periode om begrijpelijke redenen toch 
tegen. De tactische mogelijkheden werden, behalve door de geringe mobiliteit 
van de stukken, beperkt door de noodzaak tot direct, optisch geleid vuur met 
geringe richtmiddelen. Het zicht werd hierbij door de sterke rookontwikkeling 
belemmerd. Indirect vuur kon alleen op de gis worden uitgebracht, waar de verbin-
dingsmiddelen, nodig voor het gebruik van voorwaartse waarnemers, ontbraken. 
De zuiverheid en de dracht van het schot hadden, evenals bij het musket, te lijden 
door de gebrekkige passing van het projectiel in de loop, die snel vervuilde. De 
betrouwbaarheid van de ontsteking van de granaten was gering, hetgeen tot vele 
blindgangers of tot ontijdige explosie leidde. De terugloop, die het hele stuk na 
elk schot onderging, en de noodzaak het aan de voorzijde te laden kwamen de 
vuursnelheid niet ten goede. Een bijkomend probleem vormde de munitieopslag 
en aanvoer, met name voor de stukken die aan het tegenvuur van de vijandelijke 
artillerie stonden blootgesteld. Ook de verbindingsmiddelen om het vuur van 
verschillende batterijen op één enkel doel te concentreren, laat staan daarbij 
gezamenlijk van doel te wisselen, ontbraken. Concentratie van vuur was slechts 
te bereiken door concentratie van vuurmonden opgesteld in massieve batterijen. 
Tegenover al deze nadelen stond voor de veldartillerie echter als belangrijkste 
voordeel dat de vijandelijke infanterie, om zijn vuurkracht te kunnen benutten, 
en de vijandelijke zware cavalerie, om voldoende schokvermogen te kunnen 
ontwikkelen, in dichte linies moesten optreden. Daarmee boden zij lonende 
doelen, die gemakkelijk waren te treffen. In het begin was de artillerie vooral 
een zaak van burgervaklieden. Op de kenmerken van vakkennis en techniek 
wijst ook de Latijnse stam ‘ars’, in de zin van vakbekwaamheid, van het woord 
artillerie. Geleidelijk echter werd het burgerpersoneel vervangen door militair. 
Deze militarisering kwam de efficiëntie ten goede. 

Voor de veldartillerie stonden een drietal tactische mogelijkheden open. De 
eerste, die aanvankelijk in de  eeuw werd gebruikt, was een lineaire opstelling 
van de stukken vóór het front van het leger. De geschutslinie liet daarbij openin-
gen in de lijn zelf of op de flanken vrij voor passage van infanterie of cavalerie. 
De aanvaller liet na enige salvo’s zijn troepen de geschutslinie doorschrijden en 
maskeerde daarbij zijn eigen artillerie, die de rest van de slag werkeloos bleef. De 
verdediger bestookte zo lang mogelijk de aanvallers met geschutvuur waarna hij 
zijn troepen ter verdediging van de artillerie enigszins liet oprukken of probeerde 
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de cavalerie, en tenslotte de ervaringen opgedaan in de Dertigjarige Oorlog 
brachten ingrijpende wijzigingen in de logistiek met zich mee. De Dertigjarige 
Oorlog was door de deelnemende legers goeddeels gevoerd op kosten van het 
gebied waarin zich de operaties voltrokken. Dit was niet alleen gebeurd door 
het opleggen van schattingen, maar ook door ongecontroleerde plundering, 
brandschatting⁷⁵ en andere vormen van afpersing. Zeker wanneer het gebied 
beschouwd werd als vijandelijk gebied ondervond de bevolking het molest van de 
huursoldaten. Gezien de zwakke krijgstucht, die deze vertoonden, bleven echter 
vaak ook de bevriende bevolkingen niet van de attenties van de huurbenden 
verschoond. De operaties kregen soms het karakter van raids, die niet rechtstreeks 
tegen de vijandelijke strijdkrachten zelf waren gericht maar bedoeld om deze 
indirect te treffen. Hiertoe werd een gebied van belang voor de tegenstander 
dermate geteisterd dat niemand er daarna nog profijt van kon trekken. Los nog 
van humanitaire bezwaren, bleek een dergelijke handelwijze op den duur ook 
in militair opzicht onproductief. De zwakke discipline van de troepen leed nog 
verder onder de bandeloze uitspattingen. Bij plundering werd onnodig verspild 
wat door het opleggen van geregelde schatting veel meer had kunnen opbrengen 
en de wraak van de getergde bevolking vormde een toenemende bedreiging 
voor de legers. 

Frankrijk, waar onder Lodewijk  zich als eerste land in West-Europa een 
sterk centraal gezag had gevestigd en een goed georganiseerd belastingstelsel het 
leger van ruime geldmiddelen begon te voorzien, nam nu ook in militair opzicht 
de leiding. Onder minister Louvois werd niet langer door entrepreneurs in het 
merendeel der soldaten voorzien. De manschappen werden gerekruteerd door 
ambtenaren in dienst van de koning en geleid door officieren, die alleen aan 
hem verantwoording waren verschuldigd. Nadat ook aanvoerders als Maurits en 
Gustaaf Adolf nog voor de werving van hun troepen van militaire ondernemers 
afhankelijk waren gebleven, werd hiermee een trend in Europa gezet, die daar 
sinds het Romeinse Rijk niet meer had bestaan.⁷⁶ Louvois wist eveneens een 
einde te maken aan de stoet van vrouwen, kinderen en bedienden die de legers 
plachten te begeleiden en voorzag in een meer efficiënte verzorging van de 
troepen. Dit kwam de bewegelijkheid van de legers en de ratio van combattanten 
ten opzichte van non-combattanten ten goede. De relatief toch nog beperkte 
omvang van de legers en de noodzaak zuinig te zijn op de soldaten, die moeilijk 
waren te vervangen, maakten veldslagen riskant. In de oorlogen in de  en 
 eeuw in Europa werd daarom vooral een ‘manoeuvrestrategie’ gevoerd.⁷⁷
Hierbij onderging de bevoorrading een wijziging. Ofschoon rekwisitie mogelijk
bleef koos Louvois voor de aanleg van magazijnen waaruit de troepen tijdens 
hun verplaatsingen werden bevoorraad. Dit voorbeeld werd al snel door andere 
Europese mogendheden gevolgd. Hierdoor werden de mogelijkheden tot snelle 
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zijden eerder een lunette heten. De contrescarp was een grachtboord die van de 
vestingwal was afgekeerd of ook wel een dekkingswal rondom een vesting. In 
beide gevallen was deze bedoeld ter dekking van een weg die de gehele vesting 
omgaf. Een poterne was een overdekte doorgang in een muur of wal, meestal 
bestemd voor het doen van uitvallen. De glacis was een geleidelijk naar het 
veld aflopende verdedigingswal die de buitenste gracht omgaf. Was deze gracht 
gevuld met water dan sprak men van een natte horizon. Bij een droge gracht 
was er sprake van een droge horizon. Tenslotte laat de afbeelding zien hoe een 
bastion, in plaats van verbonden te zijn met courtines maar in directe aansluiting 
op halfbastions, ook wel onderdeel kon zijn van een afzonderlijk dekkingswerk, 
zoals een kroonwerk. De onderwallen van sommige versterkingen waren dikwijls 
beplant met doornstruiken, die als het latere prikkeldraad fungeerden.

De strakke geometrische vormgeving van de vestingen was ontleend aan de 
mogelijkheden om enfilerend en waar wenselijk kruisvuur te kunnen afgeven.
In verband daarmee werden de vestingen vaak in een stervorm ontworpen. 
De verdediging was gebaseerd op een concept waarbij de verdedigers konden 
terugvallen op achterwaarts gelegen concentrisch geordendende gordels. Een 
bezwaar hiervan was echter dat hoe uitgebreider deze gordels waren, hoe groter 
de perimeter en des te groter de vereiste bezetting en de aantallen benodigd 
vestinggeschut. De belegering van dergelijke vestingen was een uitgebreide en 
langdurige onderneming. De eerste fase was de ‘berenning’ van de vesting door 
cavalerie en lichte troepen. Deze diende ter verkenning van het voorterrein 
en ter zuivering van de omgeving van de vesting. Wanneer deze operatie was 
voltooid, was daarmee de vesting geïsoleerd. Afhankelijk van het initiatief van de 
verdedigers volgde daarop een strijd om het voorterrein. Wanneer de belegeraar 
het voorterrein in bezit had kon deze beginnen met de aanleg van zijn belegerings-
linies en van de benodigde kampementen. Daarbij voorzag hij zich vaak zowel van 
een contravallatio, die naar de vesting was gericht, als ook van een circumvallatio, 
die naar buiten tegen een eventueel ontzettingsleger was bedoeld.⁸⁰ Tegenover 
de vesting werd niet met een enkele linie volstaan, maar werd gebruik gemaakt 
van ‘aanvalsparallellen’. Dit waren loopgraven die, op afnemende afstanden van 
de vesting gegraven, evenwijdig liepen aan delen van het vestingfront. Deze 
werden uitgebreid met emplacementen voor zwaar geschut bestemd voor die 
punten, die men bij uitstek wilde bestoken. De opeenvolgende parallellen werden 
verbonden door ‘approches’, naderingsloopgraven, die in principe zigzag werden 
aangelegd om enfilade door de verdedigers te vermijden. Deze ‘benadering’ 
van de vesting maakte het op die manier mogelijk het vuur onder dekking naar 
de vesting te doen kruipen. De tegenstand, reeds verzwakt door het vuur op 
grotere afstand, kon zodoende aan de vernietigende uitwerking van het vuur op 
korte afstand worden blootgesteld. Ook werden vaak mijngangen gegraven om 
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springladingen onder de vijandelijke versterkingen aan te brengen. De bressen, 
door geschut of mijnen veroorzaakt, dienden dan voor de bestorming die tot de 
inname moest leiden. Zover kwam het echter niet altijd. De val of uitschakeling 
van sleutelposities van de stelling of uitputting van zijn voorraden konden de 
commandant van de verdediging tot de conclusie leiden dat effectief verzet niet 
lang meer mogelijk was. Bij het uitblijven van tijdige hulp en de mogelijkheid niet 
al te ongunstige voorwaarden van zijn tegenstander te verkrijgen, prefereerde
hij dan gewoonlijk de overgave. Bij belegeringen, maar ook bij veldslagen werd 
wel gebruik gemaakt van ‘grenadiers’, zo genoemd naar de handgranaat, die zij 
naar hun tegenstanders achter een omwalling of in het veld moesten werpen. 
Mentaal vereiste dit de nodige moed, fysiek was hiervoor een grote lichaamslengte 
een voordeel. Tijdens de worp hing het musket aan een riem op de rug. In de 
hantering hiervan werd de soldaat na de worp echter gehinderd door de brede 
rand van de hoed, die in die tijden door de infanterie werd gedragen. Hierom 
lieten de grenadiers de hoed maar achterwege. Om niettemin het lange haar bij 
regen droog te houden zetten zij ook overdag de lange puntige slaapmuts maar 
op. Ofschoon de handgranaat door zijn grote onbetrouwbaarheid en matig effect 
weer spoedig werd afgeschaft om pas begin  eeuw weer in de bewapening 
terug te keren, bleven de grenadiers een afzonderlijke categorie binnen de 
infanterie vormen. In tegenstelling tot de ‘jagers’, die als lichte infanterie vóór de 
hoofdmacht uit tirailleerden, onderscheidden de grenadiers zich minder door 
een aparte functie als wel door hun rol als elite-infanteristen. Hierbij werden 
zij op de rechterflank of als aanvalsspits ingezet ofwel, zoals bij Napoleon, voor 
een beslissende inzet in reserve gehouden. Hun slappe, afhangende slaapmuts 
maakte plaats voor een puntige, stijf overeindstaande mijterkap. Deze werd 
opgevolgd door de imposante berenmuts, die nog steeds deel uitmaakt van de 
ceremoniële tenue van gardegrenadiers. Het kwastje aan de voorzijde boven de 
regimentsplaat, zoals bij de Nederlandse gardegrenadiers, herinnert nog aan de 
kwast van de slaapmuts.⁸¹

.. De veranderingen in de periode –

In tegenstelling tot de voorgaande periode hadden zich in deze periode op militair 
gebied veranderingen voltrokken met een zodanige snelheid dat zij Michael 
Roberts in januari  bij een inaugurele rede voor de Queens University te 
Belfast deden spreken van een militaire revolutie. Hij betrok deze met name op 
het tijdvak van –. Zo moesten toen volgens hem op tactisch gebied lans 
en piek plaats maken voor projectielwapens. Dit leidde tot vergroting van de 
omvang der legers. Deze omvang dwong weer tot strategische vernieuwingen om 
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deze legers te hanteren. Doordat de oorlogen hogere kosten voor de samenleving 
met zich meebrachten, deze grotere schade berokkenden en meer administratieve 
voorzieningen van haar vergden nam tenslotte de invloed van de oorlogvoering 
op de samenleving toe.⁸² Zijn these, aanvankelijk door velen aanvaard, ondervond 
na  kritiek. Er had zich toch al veel eerder in het ‘Tijdperk der Strijdende 
Staten’ van – v.Chr. in China een militaire revolutie voorgedaan toen daar 
de aristocratische wagenstrijders met hun bronzen uitrusting plaats moesten 
maken voor massa’s militieinfanterie, goedkoop van ijzeren wapens voorzien. 
De bekroning van deze ontwikkeling kwam in  v.Chr. met de verovering 
van heel China door Chen en leidde, naar verluid, tenslotte tot een uitgroei 
van het leger tot een sterkte van . man. Volgens Parker beperkte deze 
ontwikkeling zich echter slechts tot de verovering van China zelf. De ontwik-
kelingen in Europa daarentegen maakten het de Europeanen militair mogelijk 
wereldrijken te stichten.⁸³ Wel stelt hij in  dat Roberts een grotere periode 
en wel van – had moeten kiezen waarmee ook het hele krijgswezen van 
Lodewijk  en dat van Frederik de Grote omvat zou zijn geweest. Hij wijst er 
daarbij op hoe de ontploffingartillerie noopte tot de aanleg van vestingen, die 
zoveel troepen absorbeerden dat de noodzakelijke mankracht om ook nog een 
veldleger mogelijk te maken de krachten van de entrepreneurs te boven ging. Ge-
voegd bij de financiële inspanningen, die een vloot uit die dagen reeds vereisten, 
dwong dit tot een krachtig staatsapparaat om in het rivaliserende statensysteem 
van Europa overeind te blijven. Hij meent derhalve dat de militaire innovaties 
op hun beurt hebben geleid tot bestuurlijke. Als voornaamste componenten 
van de militaire ontwikkeling ziet hij daarbij de vuurkracht van de infanterie, 
het artilleriefort en het linieschip met zijn batterijen aan de bredezijden. In zijn 
opvatting over militaire vernieuwing als oorzaak van bestuurlijke vernieuwing, 
gingen sommigen nog veel verder. Deze meenden dat de militaire innovaties een 
revolutie in de bestuurstructuur hebben teweeggebracht waaraan in de  eeuw 
de moderne staten hun ontstaan ontleenden. Tegen deze gedachtengang verzette 
in  zich Black, die de causale volgorde eerder omgekeerd zag. Wat voor 
causale betrekkingen er ook tussen staat en strijdmacht mogen geweest zijn, in 
deze studie beperken we ons tot de tactische aspecten en de directe oorzaken 
en directe gevolgen daarvan. In dat opzicht is aansluiting op de gedachten van 
Roberts en Parker zeer wel mogelijk. Hun verschillen in accentuering en aandacht 
voor subperioden kunnen daarbij achterwege blijven.

Technologisch bezien bracht het buskruit als eerste gevolg met zich mee dat 
er een artillerie ontstond, die een vast bestand van de moderne legers zou gaan 
vormen om niet alleen bij belegeringen maar ook in het veld haar invloed op het 
gevecht zou doen gelden. Als tweede gevolg bracht de verdere ontwikkeling van 
de aanwending van het buskruit een omwenteling in de verhouding tussen de 
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wapensoorten teweeg. Niet de uitwisseling van projectielen, maar de schok van 
het handgemeen had tot dusverre de beslissing op het slagveld gebracht. Zelfs 
in die gevallen waarin de beslissing door de projectielwapens was voorbereid 
was de uiteindelijke bevestiging hiervan alleen met de handgemeenwapens te 
verkrijgen. In de Italiaanse Oorlogen van – bleken echter de Spanjaarden 
uiteindelijk de overwinnaars vooral dankzij het feit, dat zij hun vertrouwen had-
den gesteld op de handvuurwapens en niet op de stootwapens van infanterie en 
cavalerie. De bajonet, die als stootwapen de piek opvolgde, was vooral defensief 
effectief als afweer en dreiging tegen cavalerie. Ofschoon de bajonetaanval wel 
als de laatste fase van een succesvolle infanterieaanval werd gezien was het niet 
de stoot maar de dreiging daarmee die een tegenstander deed wijken. Deze 
was dan gewoonlijk reeds gebroken door het vuur van artillerie en infanterie. 
De eerste taak van de cavalerie in een slag was de uitschakeling van die van de 
vijand. De beslissing die zij daarna wist af te dwingen was minder te danken aan 
het destructieve vermogen van het blanke wapen op zich zelf dan wel aan haar 
mobiliteit om dit destructieve vermogen aan te wenden tegen een kwetsbaar 
deel van de vijandelijke strijdmacht. Onderzoekingen naar de aard van de ver-
wondingen tijdens een slag toegebracht leren dat in deze periode in toenemende 
mate de artillerie verantwoordelijk was voor de personeelsverliezen en wel tot 
zo’n  à . Infanterievuur kwam daarna met –. Blanke wapens zorgden 
tenslotte voor een –, waarvan dan weer het kleinste deel voor rekening 
kwam van bajonetten.⁸⁴ Bij deze cijfers moet men bedenken dat de achtervolging 
om de overwinning uit te buiten een taak van de lichte cavalerie was, uitgevoerd 
met sabel of lans. Daarbij kon zonder risico de vijand zware verliezen worden 
toegebracht. Daarnaast is het van belang te weten dat de slachtoffers tijdens of na 
een gevecht soms meermalen werden getroffen. Dit was mede het geval omdat 
gewonden nogal eens op het slagveld werden afgemaakt. Dit werd vaak met blanke 
wapens gedaan. Het is dus van belang om te weten door welke verwonding het 
slachtoffer werd uitgeschakeld en waardoor eventuele latere wonden werden 
toegebracht. Tenslotte waren de wonden door musketkogels dikwijls zo ernstig 
en de behandelingsmogelijkheden zo gering dat bij eerste overleving in vele 
gevallen niet lang daarna alsnog de dood of op zijn minst meestal verminking 
volgde. Volken buiten Europa verbaasden zich zelfs over de fysieke beschadiging 
waarmee de Europeanen hun tegenstanders buiten gevecht stelden in plaats van 
hen zoveel mogelijk intact te laten om hen na gevangenname als slaven te kun-
nen gebruiken.⁸⁵ Ondanks het spectaculaire en brute aanzien van de botsingen 
tussen strijders uit de voorgaande periode kon men het destructieve vermogen 
van de handgemeenwapens neutraliseren door het incasseringsvermogen van 
helmen, schilden en harnassen. Daarna werden de strijders echter steeds meer 
onbeschermd blootgesteld aan een clean killingsproces, dat zich, omgeven 
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door sluiers van rook, op een onpersoonlijke wijze van enige afstand voltrok. 
Niet zelden moesten eenheden linieinfanterie, zonder enige mogelijkheid tot 
tegenweer en aan hun plaats door bevel gebonden, zich moordende kanonnades 
laten welgevallen. Tegen de uitwerking van het vijandelijke infanterievuur kon 
linieinfanterie zich gewoonlijk alleen beschermen door een nog grotere verwoes-
ting onder de tegenstanders aan te richten in de hoop dat deze als eersten het 
gevecht zouden staken. De dichte opstelling van de schutters, die hiervoor was 
vereist, maakte hen daarmee tegelijk weer tot een dankbaarder doel. Met dit 
alles had het buskruit het aanzien van het gevecht dus minder bruut, maar het 
effect wel bloediger gemaakt. Behalve een omwenteling in de wapensoorten was 
een derde gevolg een grote vereenvoudiging in de diverse categorieën wapens 
en hun gebruikers. Het voetvolk uit Oudheid en Middeleeuwen had een grote 
diversiteit aan handgemeenwapens en projectielwapens gekend, die dikwijls 
naast elkaar werden gebruikt. In de  eeuw verdwenen echter als laatste ook de 
tweehander en de hellebaard als handgemeenwapens bij het voetvolk en bleef de 
voetknecht alleen de piek als hoofdwapen voor het handgemeen over. De korte, 
lange, composiet-, kruis-, reflex- en andere bogen, alsmede de verschillende 
soorten slingers en met de hand geworpen wapens maakten alle plaats voor de 
musket. Hoewel deze bij uitzondering een getrokken loop kon hebben en dan 
vaak een bajonet miste, waren de meeste musketten voorzien van een gladde 
loop en een bajonet. Het onderscheid tussen de zware infanterie, bestemd voor 
het handgemeen, en de lichte infanterie, bestemd voor het projectielgevecht, dat 
inderdaad ook samenhing met het verschil in het gewicht van de uitrusting van 
beide, was daarmee weggevallen. Er bleef één universeel type infanterist over. 
Wel ontstond er weer opnieuw een verschil in infanteristen. Dit werd tijdens 
de Napoleontische Oorlogen zelfs algemeen. Behalve de linieinfanterie, die de 
feitelijke slagorde uitmaakte en waarvan een beslissende werking werd verwacht, 
ging men de lichte infanterie onderscheiden. Deze was niet lichter uitgerust maar 
had als voornaamste taak om vóór de hoofdmacht uit te tirailleren. Beide typen 
infanterie voerden het vuurgevecht. De lichte infanterie deed dit in verspreide
orde met gebruik van de dekking van het terrein en in principe vurend op het 
initiatief van de man. De linieinfanterie gaf in gesloten orde salvovuur af op 
commando en ontbeerde daarbij meestal dekking. Zoals ook vroeger ontweek 
de lichte infanterie een charge, terwijl van de linieinfanterie werd verwacht dat 
deze zowel charges zou uitvoeren als deze opvangen.

Als vierde gevolg bracht de aanwending van het buskruit een vergaande profes-
sionalisering van de oorlogvoering op het slagveld met zich mee. Reeds eerder, 
bij de falanx en het Romeinse legioensysteem, had men de voordelen van een 
tactisch optreden in een geformeerd verband onderkend. Dit was later opnieuw 
bevestigd bij de Zwitserse piekenierscolonnes. De toepassing van de linietactiek 
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bij de infanterie met op commando afgegeven salvo’s, vereiste formaties die 
alleen dankzij exercitie op het slagveld konden functioneren. Deze formaties 
konden alleen door discipline onder de druk van het vijandelijke vuur worden 
bijeengehouden. Ook de van nature eigenzinnige cavaleristen hadden geleerd dat 
niet het individuele optreden, maar alleen actie in groepsverband op bevel van 
de leider hun succes konden brengen. Als vijfde gevolg deden de toegenomen 
verliezen tijdens een slag, de onzekere uitkomst daarvan en de kosten van de 
manschappen, waarin zoveel training was geïnvesteerd, de bevelhebbers zuinig 
omspringen met hun mankracht. Gevoegd bij de betekenis van vestingen bete-
kende dit ten zesde dat veldslagen liefst werden vermeden, al bracht Napoleon 
hierin weer verandering.

Tenslotte bezorgden de beschreven ontwikkelingen ten zevende de Europese 
volken een zodanig militair overwicht op de niet-Europese dat men, om de 
militaire ontwikkelingen tot in de  eeuw verder te volgen, kan volstaan met 
de bestudering van het krijgsbedrijf bij de volken van Europa en bij die van 
Europese oorsprong. Ondanks een aanvankelijke voorsprong stagneerden, zoals 
wij hebben gezien,⁸⁶ de ontwikkelingen in China. Hoewel de Turken in  er 
met behulp van artillerie in waren geslaagd Constantinopel in te nemen bleven 
zij zich concentreren op de fabricage van grote logge stukken geschut in kleine 
aantallen. In tegenstelling hiermee legden de Europeanen de nadruk op grote 
aantallen kleinere vuurmonden, die bewegelijker waren en relatief snel konden 
vuren. Technologisch beschouwd bleken de Turken goed in imitatie, maar slecht 
in innovatie. Zo bleven zij onder meer metallurgisch ten achter met een ijzer 
dat bros en minder sterk was dan dat van de Europeanen.⁸⁷ Ook de Arabieren, 
die lange tijd het Middellandse zeegebied hadden gedomineerd, bleken noch 
technologisch, noch tactisch in staat bij te blijven in de militaire ontwikkelingen, 
die Europa te zien gaf. In de gewapende conflicten tussen Europese en andere 
niet-Europese volken als gevolg van de koloniale expansie van Europa, verlieten 
deze niet-Europeanen zich soms op Europese wapens en strijdwijzen. Deze had-
den zij daarbij te danken aan de Europeanen zelf in hun onderlinge rivaliteit. Zo 
trainden de Fransen bijvoorbeeld Indiase milities in linietactiek tegen de Engelsen 
en verschaften beide partijen in Noord-Amerika geschut aan de Indianen. Meestal 
hielden deze niet-Europese volken, zoals onder meer in Afrika, het echter op hun 
eigen wapens en tactieken. In een geregelde veldslag niet tegen de vuurkracht 
van de Europeanen bestand en niet in staat hun vestingwerken te bedwingen 
namen deze niet-Europeanen gewoonlijk hun toevlucht tot hun aloude tactieken 
van overvallen en hinderlagen. Hoewel zij met deze laatste vorm soms succes 
boekten, verkregen op den duur meestal de Europeanen de overhand.
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De beschreven periode kort samenvattend in de terminologie van het axiale 
model is de toename van het destructieve vermogen, door de vervanging van 
musculaire door chemische energie, de belangrijkste ontwikkeling geweest. De 
toegenomen mogelijkheid tot destructie ging het incasseringsvermogen te boven. 
Men zag daarom af van uitgebreide lichaamsbescherming. De cavalerie zocht 
daarbij zowel veiligheid als vergroting van stootkracht door verhoging van haar 
mobiliteit. De infanterie, althans zeker die van linie, kende geen veiligheid meer. 
In de breedte ontplooid stond elke man in de formatie bloot aan het gevaar. Het 
destructieve vermogen door een gecoördineerde, maximum vuurafgifte stond 
op gespannen voet met de mobiliteit van de infanterie. Tenslotte heeft het 
waarnemingsvermogen van alle categorieën geleden onder de nieuwe vorm van 
destructie, omdat de ontbranding van het buskruit een voortdurende en dichte 
rookontwikkeling op het slagveld teweegbracht.
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.. Achterladers, centraalvuurpatroon, repeteergeweer, rookzwak kruit en
automatische vuurwapens

Aanvankelijk sloeg het woord ‘geweer’ op ieder middel waarmee een individu zich 
gewapenderhand ‘te weer’ kon stellen. Zo werd een sabel wel een ‘zijdgeweer’ 
genoemd en gold een charge met de sabel als een optreden met het blanke wapen 
of met het blank geweer. Geleidelijk werd de betekenis van geweer echter verengd 
tot een lang schoudervuurwapen. Een musket met lontslot, dat normaal aan de 
voorzijde werd geladen, heette dan een lontgeweer. Tegenwoordig denkt men 
echter bij het woord geweer vooral aan een achtergeladen schoudervuurwapen 
met een lange getrokken loop. De huidige geweren tenderen er echter naar het 
kortere aanzien te verkrijgen van een pistoolmitrailleur. Zo kan zelfs bij som-
mige typen aanvalsgeweren door de handgreep en trekker voor de staart en het 
magazijn van het wapen te plaatsen, zoals bij de Franse ‘famas’ en het Engelse 
‘’ (Individual Weapon), met behoud van de looplengte de lengte van het wapen 
zelf sterk worden ingekort.

Belangrijker echter dan de veranderingen in beeldvorming die kunnen optre-
den bij een woord als geweer, is de technologische ontwikkeling die het wapen 
heeft ondergaan in de tweede helft van de  eeuw. Naar hun werking bezien 
verschillen de geweren en mitrailleurs uit het begin van de  eeuw in principe 
niet van de vuurwapens uit het einde van de  eeuw. Het zou echter lang duren 
eer de tactische consequenties van die technologische ontwikkeling ten volle tot 
de militaire leiders waren doorgedrongen. Miljoenen levens zouden daardoor op 
de slagvelden worden verspild. De vernieuwingen die de vuurwapens ondergingen 
laten zich schetsen aan de hand van een aantal kenmerken waarvan sommige al 
eerder ter sprake zijn geweest. 

Zo werd reeds gewezen op de voordelen van de getrokken boven de gladde 
loop. De denkbeeldige lijn die in de lengteas getrokken kan worden door het 
midden van de loopbuis of de ‘ziel’ van de loop wordt aangeduid als de ‘ziellijn’. 
De getrokken loop was voorzien van spiraalvormige groeven aan de binnenzijde. 
Bezien vanaf de ziellijn staken deze groeven dus omhoog uit in de binnenzijde 
van de loopwand. Daarmee ontstonden spiraalsgewijze delen van de binnenzijde 
van de loop, die verder van de ziellijn gelegen de ‘hoge delen’ vormden, en delen, 
die dichter bij de ziel gelegen waren en daarmee de ‘lage delen’ vormden. Deze 
hoge delen heetten de ‘trekken’, de lage de ‘velden’.⁸⁸ Een probleem van getrokken 
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lopen bij voorladers vormde het geweld waarmee de kogel in de loop moest 
worden gestampt. Dit vergde extra tijd en bracht het risico van beschadigingen 
aan loop en projectiel met zich mee. Hierdoor kon teveel ruimte tussen loop en 
projectiel ontstaan en gasdruk verloren gaan. Een oplossing hiervoor bood rond 
het midden van de  eeuw de eerder genoemde ‘miniékogel’, genoemd naar 
de Franse kapitein Minié.⁸⁹ Deze kogel bezat een holle bodem waarin door de 
gasdruk een ijzeren kopje gedreven werd, die de kogel deed uitzetten. Door deze 
expansie sloot de kogel de loop gasdicht af waardoor de druk in voorwaartse 
richting geheel voor de voortgang van het projectiel werd benut. Deze eigen-
schap, gevoegd bij de toenemende kracht van het kruit, maakte het mogelijk 
het kaliber van de geweren te verminderen. Dit leidde tot een geringer gewicht 
van de munitie. Dit stelde de soldaat weer in staat meer munitie mee te nemen. 
Het kaliber van de handvuurwapens werd nu niet langer meer aangegeven 
door vermelding van het aantal kogels dat in een pond ging. Het werd voortaan 
aangegeven door vermelding van de diameter van de loop gemeten tussen de 
trekken. Dit kaliber wordt naar Angelsaksisch gebruik nog vaak aangegeven naar 
het aantal honderdsten van een inch, onder vermelding van een voorafgaand 
puntteken. Een ‘mitrailleur .’ is dan een mitrailleur voorzien van een loop 
met een diameter van / inch. Aangezien omgerekend naar het continentale 
decimale systeem een inch , cm bedraagt komt dit dus neer op een kaliber 
van , mm.⁹⁰ Een belangrijke verbetering van de munitie, die de invoering 
van achterladers bevorderde, was de ‘centraalvuurpatroon’. Dit was een patroon 
met een huls met koperen zijwanden en een slaghoedje in het midden van de 
voet aan de onderzijde. Het vuurwapen zelf was voorzien van een slagpin, die 
na ontspanning van een veer met kracht op het slaghoedje sloeg. Daardoor ont-
brandde het hoogexplosieve kruit in het slaghoedje waardoor de hoofdlading werd 
ontstoken. De kogel die geklemd zat in de kraag van de huls maakte zich onder 
de ontstane druk vrij van de huls en werd uit de loop gedreven. De getrokken 
loop verleende daarbij aan de kogel een roterende beweging waardoor deze zich 
in een strakke baan en met een vergroot doorslagvermogen naar het doel kon 
begeven. De druk, die ontstond tengevolge van de snelle verbranding van de 
hoofdlading dreef niet alleen de kogel uit de loop maar drukte ook de zijkanten 
van de huls zo vast tegen de wanden van de ‘kamer’ dat wil zeggen dat deel van 
de achterzijde van de loop waarin zich de patroon bevond, dat er geen enkele 
mogelijkheid meer was voor het gas om naar achteren of opzij te ontsnappen.⁹¹
Deze afdichting wordt technisch aangeduid met de term ‘obturatie’. Hiermee was 
de constructie van goedkope en veilige achterladers mogelijk geworden. Een van 
de eerste ontwerpen van de centraalvuurpatroon, die op grote schaal militair 
werd gebruikt, was de ‘Boxer-patroon’ genoemd naar de Engelse kolonel Boxer 
en bestemd voor het Snidergeweer van . Ofschoon ook andere ontstekingsme-
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waarin de patronen pasten. De cilinder werd mechanisch gedraaid zodat voor 
opeenvolgende schoten telkens een patroon in de afvuurpositie werd gebracht. 
Aan dit mechanisme is ook de naam ‘revolver’ te danken zoals we ondermeer 
in het Engelse ‘to revolve’ voor ‘omwentelen’ het roterend karakter herkennen. 
Dit wapen, dat gemakkelijk vanuit het zadel te hanteren viel, heeft bijgedragen 
tot de ondergang van de Indianen in Noord-Amerika. Ofschoon in vele gevallen 
vervangen door het pistool met magazijnvoeding vanuit de kolf is de revolver 
nog steeds in gebruik. Een systeem met roterende lopen zoals bij de ‘peperbus’ is 

A 
Grendelmechanisme
van het Lee-type met
magazijnvoeding
(uit Harding ed., Encyclo-
pedie van wapens, )

 (a) De grendel wordt
ontsloten als de hendel
omhoog wordt gescho-
ven. (b) De grendelpallen
zijn waarneembaar aan
de achterkant van de
grendel. (c) Wanneer
de grendel wordt
teruggeschoven, wordt
tevens de lege huls uit
de kamer getrokken
en weggestoten.

 Door de grendel naar
voren te schuiven (d)
wordt de slagpen-veer
in de grendel samenge-
perst (e) De grendeltop
drijft tegelijk een nieuwe
patroon in de kamer.
Als de hendel tenslotte
omlaag wordt gedraaid
is de vergrendeling
weer compleet.

 Als de trekker wordt
overgehaald zal (f) door
de spanning (g) de
slagpen vooruitspringen
en het slaghoedje aan
de onderkant van de
patroon tot ont-
branding brengen.
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later te vinden bij het eerste goed bruikbare machinegeweer, de Gatling, waarvan 
de lopen nog gedraaid werden met een handslinger. Rotatiesystemen die gebruik 
maken van een aantal lopen zijn na de Gatling weer in onbruik geraakt maar 
in de tweede helft van de  eeuw weer teruggekeerd in de kanonbewapening 
van straaljagers en gevechtshelikopters en bij een luchtafweersysteem als de 
Nederlandse ‘goalkeeper’. Hierbij dienen de verschillende lopen echter om door 
continue wisseling van loop oververhitting te voorkomen. Niet langer verhoging 
van de vuursnelheid maar behoud ervan is derhalve hiermee beoogd. 

Van groot belang voor de ontwikkeling van vuurwapens was de uitvinding 
van het rookzwak kruit in  door de Fransman Vieille. Dit bestond uit een 
verbinding op basis van cellulosenitraat. Het nieuwe kruit gaf niet alleen een 
veel geringere rookontwikkeling te zien maar was daarnaast ook veel krachtiger 
dan het vroegere kruit. Dit maakte weer een kleiner kaliber mogelijk. Het Franse 
Lebel-geweer van  was het eerste vuurwapen dat hiervoor geschikt was. De 
Engelse Lee-Metford werd voor het nieuwe kruit voorzien van een andere loop. 
Deze werd te Enfield gemaakt waarmee de Lee-Enfield, zo bekend uit de Eerste 
Wereldoorlog, was ontstaan. Voordelen van het nieuwe kruit waren tevens een 
geringere vervuiling van de loop terwijl door de hogere gasdruk een strakkere 
kogelbaan en daarmee een beter ‘bestreken veld’ werd verkregen. Het bestreken 
veld wil zeggen dat deel van zijn baan waarin de kogel het doel kan treffen. Bij 
de vroegere musketten was het daarentegen zelfs zo dat het wapen vaak hoger 
gericht moest worden dan het doel om te zorgen dat, gezien de kromme baan van 
het projectiel, de kogel inderdaad het doel zou kunnen bereiken en niet tevoren 
op de grond zou vallen. Door de sterke kromming die daarmee aan de baan 
van de musketkogel moest worden gegeven genoot het doel een relatief grotere 
veiligheidszone en was het bestreken veld van de schutter navenant kleiner.

De vinding van Vieille zou van grote betekenis zijn voor de ontwikkeling van 
het machinegeweer. Ofschoon deze benaming bij de Nederlandse strijdkrachten 
niet gebruikelijk is en het wapen aldaar wordt aangeduid als ‘mitrailleur’, heb-
ben beide benamingen bezwaren. Dit geldt minder voor de Engelse aanduiding 
‘machinegun’ waar het Engelse ‘gun’ voor ieder vuurwapen van een pistool tot 
en met het zwaarste kanon toe kan staan en het machinegeweer, nadat het met 
de hand is gespannen en geladen, verder geheel machinaal werkt. Alleen bij de 
eerste versies hiervan was een volautomatische werking nog niet bereikt. Om de 
terminologische bezwaren van de Nederlandse benamingen te kunnen begrijpen 
en vooral ook om de ontwikkeling van de mitrailleur te kunnen volgen is het nodig 
stil te staan bij de bedoeling en bediening van dit wapen. Een mitrailleur is een 
vuurwapen dat langdurig en gericht vuur af kan geven met hoge vuursnelheid. 
Deze snelheid is mogelijk dankzij volautomatisch vuur doordat het wapen niet 
alleen zelfladend is zoals bij de eerdere repeteergeweren en latere semi-automa-
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tische vuurwapens, maar doordat de trekker niet voor elk nieuw schot hoeft 
te worden overgehaald. Om onzuiverheid van het vuur, munitieverspilling en 
oververhitting van de loop te voorkomen wordt het vuur meestal afgegeven in 
korte of lange vuurstoten van een beperkt aantal patronen. Hoewel het effectief 
bereik groter is dan dat van geweren staat een mitrailleur naar dracht en naar 
kaliber dichter bij het geweer dan bij de meeste kanonnen. Wat het kaliber betreft 
hebben de meeste zware mitrailleurs een kaliber van , mm of . inch terwijl 
men bij  mm en meer van kanonnen spreekt. 

Voor de middelbare en lichte mitrailleurs maakt men bij voorkeur gebruik van 
dezelfde munitie als die voor de geweren. Niettemin hadden de eerste effectieve 
mitrailleurs zoals de Gatling, waarvan het eerste ontwerp dateerde uit  voor 
hun transport een affutage en bespanning nodig als voor een veldkanon terwijl 
voor hun bediening een aantal manschappen was vereist. Hoewel lichter in 
gewicht weegt een zware mitrailleur als de Browning ., die ontworpen in  
nog altijd algemeen in gebruik is bij de -legers,  kilogram inclusief  kilo 
voor een driepootaffuit te velde. Alleen op vaste affutage kan deze voor een 
bepaalde tijd door één man worden bediend. Voor gebruik in het veld zijn voor 
verplaatsing en voor de bediening, mede gezien de bandvoeding, meer manschap-
pen vereist. Een enkele man kan met de lichte mitrailleur weliswaar de geweer-
schutters door het terrein volgen, maar voor het munitietransport en voor een 
effectieve bediening is een ploeg van tenminste twee en bij voorkeur drie man 
gewenst. De naam machinegeweer is dus niet geschikt wanneer wordt uitgegaan 
van het begrip geweer in de zin van het begin van deze paragraaf als een middel 
waarmee een individu zich teweer kan stellen. De naam mitrailleur is van de 
Franse benaming voor de schutter in het Nederlands overgegaan op de aanduiding 
van het wapen. Ontleend aan het Franse woord ‘mitraille’ voor schroot kent het 
Frans namelijk het woord ‘mitrailleuse’ voor het wapen en ‘mitrailleur’ voor de 
mitrailleuseschutter. De eerste Franse mitrailleuse was ontworpen door Mon-
tigny in opdracht van Napoleon . Dit wapen bestond uit  lopen omsloten 
door één buis. De  patronen waren gevat in een magazijn in de vorm van een 
ronde schijfvormige plaat die achter in het wapen werd geschoven voor het laden. 
Elke loop had zijn eigen slagpin, die toegang had tot het slaghoedje van een 
patroon in het magazijn. Met behulp van een slinger kon telkens een andere pin 
voor het desbetreffende slaghoedje worden geplaatst.⁹⁴ Het resultaat was een 
snelvuur waarvan de uitwerking zich liet vergelijken met die van kartetsen, die 
gebruikt werden voor nabijverdediging door de artillerie. De vergelijking met 
kartetsvuur werd nog versterkt doordat er twee typen patronen voor het wapen 
waren bedacht. Een type met normale kruitlading en kogel en een ander met 
een verminderde kruitlading en extra een aantal kleine kogels, vergelijkbaar met 
schroot, voor gebruik op zeer korte afstand. Gelet op bereik, uitwerking en 
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munitie wordt het verband tussen het woord ‘mitraille’ en de naam ‘mitrailleuse’ 
dan ook beter verklaarbaar. Evenals de Gatling werd de ‘Mitrailleuse-Montigny’ 
gemonteerd op een radaffuit als een veldkanon. Ongelukkigerwijze voor de 
Fransen beschouwden zij het ook als een kanon en deelden het in bij hun artil-
lerie. Bij de oorlog van  opgesteld in de normale artilleriebatterijen viel het 
nieuwe wapen ten slachtoffer aan het Krupp-geschut van de Pruissen. Dit stelde 
met zijn superieur bereik de mitrailleuses buiten gevecht voordat deze de kans 
hadden gehad haar dodelijke werking te doen gelden. Hiermee bleek de tactische 
vergissing dat een mitrailleur, hoe dan ook geaffuteerd, gezien zijn bereik geen 
artilleriewapen is maar eerder thuishoort bij de infanterie of geschikt is als voer-
tuigbewapening voor niet al te lange afstand. Hoewel de latere Franse mitrailleurs 
geen patronen met een aantal kogels meer verschoten, en niet langer als 
artilleriewapen werden gehanteerd bleven zij mitrailleuses heten. Ofschoon dus 
historisch achterhaald is de naam mitrailleur, met verwisseling van wapen en 
man, toch in de Nederlandse strijdmacht ingeburgerd. Zowel de Gatling als de 
Montigny waren nog geen mitrailleurs in de volle zin van het woord mitrailleur 
zoals wij dat kennen. Zoals eerder aangegeven⁹⁵ was de vinding van Vieille, van 
een niet alleen rookzwak maar ook van een veel krachtiger kruit, van groot 
belang voor de ontwikkeling van het machinegeweer of de mitrailleur. Deze 
vinding maakte daarin zelfs een doorbraak mogelijk die van invloed is gebleven 
op de werking van de semi-automatische en volautomatische vuurwapens, die 
nog heden in gebruik zijn. Die doorbraak is voor het eerst zichtbaar geworden 
in de mitrailleur zoals in  gepatenteerd door Hiram Maxim. Aangezien deze 
in Engeland woonachtige Amerikaan eerst nog was aangewezen op het gebruik 
van zwart kruit werd zijn vinding pas een succes toen hij het nieuwe kruit ter 
beschikking kreeg. Zijn mitrailleur was voorzien van een enkele loop en voor 
zijn voortgezette werking niet meer afhankelijk van een uitwendige krachtbron. 
Dankzij de grotere kracht van het kruit was de terugslag van de explosie vol-
doende om het wapen te herladen en de automatische werking in stand te 
houden zolang de trekker bleef overgehaald en de munitie niet was uitgeput. 
Door zijn zwaarte bleef een tweewielige affuit voor verplaatsing door het terrein 
noodzakelijk. In stelling kon de ‘Maxim’ ook vanaf een driepootaffuit worden 
afgevuurd. De voeding vond plaats via een patroonband die met de hand in het 
wapen moest worden ingevoerd, maar na elk schot automatisch doorschoof. De 
Maxims waren bij beide partijen al in de Tweede Boerenoorlog gebruik. 
Oververhitting van de loop werd daarbij door een koelmantel met water tegenge-
gaan. Maxims werden ook in de Eerste Wereldoorlog op grote schaal gebruikt. 
Zij stonden tevens model voor latere mitrailleurs als de Duitse Spandau en de 
Engelse Vickers. In tegenstelling tot de Maxim maakte de Colt-Browning voor 
het herladen geen gebruik meer van de terugslag van het wapen maar tapte 
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daarvoor een deel van het vrijkomende gas af uit de loop. Geleid via een aparte 
gasbuis was de druk hiervan voldoende om het wapen te ontgrendelen, de huls 
uit te werpen, een nieuwe patroon in de kamer te brengen en het wapen met 
behulp van de werking van een samengeperste veer opnieuw af te vuren.⁹⁶ Beide 
systemen, dat van terugslag of van gasaftap, zijn nog steeds bij diverse wapens 
aan te treffen. De mitrailleur Colt-Browning werd ook niet langer meer door 
water gekoeld, maar maakte gebruik van luchtkoeling. Dit systeem heeft op de 
lange duur de meer gecompliceerde wijze van waterkoeling verdrongen en de 
mitrailleur daarbij meer geschikt gemaakt voor het gebruik op voertuigen. In de 
Eerste Wereldoorlog verscheen ook een lichtere versie van het machinegeweer 
in de vorm van de lichte mitrailleur. Voorzien van een magazijn in plaats van 
een patroonband en gebruik makend van luchtkoeling was deze mitrailleur 
draagbaar voor de enkele man. Dit wapen leende zich daarbij uitstekend voor 
de infiltratietactiek die het Duitse leger bij zijn laatste offensieven toepaste. Op 
grond hiervan is het nadien bij uitstek ook het ondersteuningswapen voor de 
kleinste tactische infanterieeenheid, de tirailleurgroep geworden en gebleven. 
Een bezwaar van deze mitrailleur is echter wel dat door de snelle verhitting van 
de loop en de lichte constructie de mogelijkheden tot een volgehouden gericht 
vuur gering zijn, zodat de schutter zich het beste tot korte vuurstoten kan be-
perken. Behalve de mitrailleur, bedoeld als aanvulling op of als ondersteuning 
van de geweerschutters, bleek bij gevechten op korte afstand in loopgraven of 
in straten en gebouwen behoefte aan een licht automatisch vuurwapen voor 
individueel gebruik. In , te laat om nog invloed op de oorlog uit te kunnen 
oefenen, kwamen dan ook de eerste machinepistolen in gebruik. In de Neder-
landse strijdmacht worden zij weer als pistoolmitrailleurs aangeduid. In de jaren 
tussen beide wereldoorlogen onderging de pistoolmitrailleur een aantal verbe-
teringen. In de Tweede Wereldoorlog en ook daarna speelde dit wapen een rol 
van betekenis. Van belang werd ook weer de handgranaat, die weer was terug-
gekeerd in de oorlogvoering. Deze terugkeer was reeds in de Amerikaanse 
Burgeroorlog het geval. Het gebruik was nadien toegenomen in de oorlog tussen 
Rusland en Japan van , maar vooral in de strijd in de loopgraven van de 
Wereldoorlog van –. Vanaf de  tot in de  eeuw was de handgranaat 
wel gebruikt bij de belegeringen, die toen een belangrijke rol in de oorlogvoering 
speelden. Daarna was dit wapen echter in onbruik geraakt. De oorzaak hiervan 
was niet slechts gelegen in een verschuiving van vestingoorlog naar bewegingsoor-
log maar ook in de gebrekkige ontsteking door middel van een brandende lont. 
Deze bracht behalve een extra gevaar voor de werper tegelijk een verminderde 
kans op succes met zich mee.⁹⁷ Al waren de eerste exemplaren bij de strijd in de 
loopgraven vaak nog geïmproviseerde wapens waarbij soms wel gebruik werd 
gemaakt van een soort jamblik of een gewoon tabaksblik gevuld met hoogexplo-
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sieven en eventueel met schroot, ontwikkelde de handgranaat zich allengs tot 
het explosieve wapen zoals dat ook nog heden gekend wordt. Zo maakte de 
geïmproviseerde lontontsteking in de Eerste Wereldoorlog al spoedig plaats voor 
een inslagontsteking, die ook nog in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt. 
Deze is tenslotte definitief vervangen door een slagpijpje met een pyrotechnische 
vertraging. Door zijn gewicht van gemiddeld circa  gram is de werpafstand 
beperkt tot hoogstens  meter. Bij deze explosieve handgranaten zijn twee 
typen te onderscheiden , de scherpe-scherf-handgranaat en de offensieve hand-
granaat. Gezien de verhouding tussen de werpafstand en het scherfbereik van 
de eerste is het zaak dat deze vanuit een dekking wordt geworpen terwijl een 
besloten ruimte zoals in gebouwen, bunkers of loopgraven het ideale doelgebied 
vormt. De offensieve handgranaat is in tegenstelling tot de dikwandige scherf-
handgranaat van een uiterst dunne wand voorzien. Deze granaat is ook niet 
bedoeld voor verspreiding van scherven of schroot om de tegenstander te eli-
mineren, maar maakt gebruik van een drukgolf. De drukgolf is te beperkt van 
omvang om de aanvaller te hinderen maar wel bestemd om in combinatie met 
het lawaai van de explosie de verdediger te intimideren. Zo heeft deze granaat 
vooral een onderdrukkingseffect tot doel om een aanval te ondersteunen. Naast 
deze explosieve handgranaten zijn er ook handgranaten bestemd voor het 
verspreiden van rook of van gas of voor het stichten van branden. 

.. De spanning tussen gasdruk en metaal bij het geschut. Granaatkanon,
brisantgranaat en verdere verbeteringen bij geschut en mortieren

De technologische ontwikkelingen bij het geschut volgden op enige afstand 
die van de infanteriewapens en spoorden voor een deel ook daarmee. Toch 
leverde de eigen aard van het geschut ook verschillen met de infanteriewapens 
op. Wat de ontwikkeling betreft bleef het voorlaadsysteem met gladde loop 
langer in gebruik dan bij de infanteriewapens het geval was geweest. Behoefte 
aan eenvoudige fabricage en een zekere behoudzucht en voorzichtigheid bij 
militaire leiders vormden oorzaken hiervan. Toch maakte tenslotte ook bij de 
artillerie, evenals bij de handvuurwapens, de invoering van een metalen pa-
troon, die zowel projectiel, hoofdlading en ontstekingskruit bevatte, de vereiste 
obturatie⁹⁸ voor achterlaadgeschut mogelijk. Het werd echter bij dit zogeheten 
‘Quick-Firing-systeem’ wel als een bezwaar beschouwd dat bij een patroon met 
een gestandaardiseerde samenstelling de baan en dracht van het projectiel niet 
door variatie van de hoeveelheid stuwstof zijn te beïnvloeden. Naast de complete 
patroon bleef dan ook wel munitie in gebruik waarbij projectiel, stuwlading en 
ontsteking afzonderlijk werden geladen. De afdichting van de staart werd in dat 
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geval aanvankelijk bereikt met behulp van een zachte afsluitring, die achter een 
kop in de vorm van de hoed van een paddestoel was geplaatst. Deze hoed werd 
door de kracht van de ontploffende lading achterwaarts gedrukt en deed daarmee 
de ring uitzetten zodat deze de achterzijde van de loopwand afsloot.⁹⁹ Voor het 
openen van de staart om de munitie in het stuk aan te brengen kwamen diverse 
typen schuifkulassen en schroefsystemen in gebruik. 

Terwijl men in de zestiger jaren van de  eeuw de lopen van het geschut van 
trekken en velden begon te voorzien, zoals dit reeds eerder bij de handvuurwapens 
was gebeurd, werd tevens gezocht naar een manier op de druk op de loopwand 
op te vangen bij de toenemende kracht van het kruit. Bij zware voorladers koos 
men er als oplossing voor de gegoten loop bij de kulas te versterken met een 
smeedijzeren kraag die een naar binnenwerkende kracht vertoonde die het 
gegoten metaal miste. Bij hun achterlaadgeschut zochten firma’s als Krupp en 
Armstrong hun toevlucht daarentegen in een loop geheel gemaakt van gietstaal. 
Onvoldoende op de hoogte van de moleculaire structuur van staal leidde dit 
aanvankelijk echter tot een staal dat te hard en daarbij te bros was of tot een te 
zacht metaal. Deze moeilijkheden alsmede storingen met de zwaar te hanteren 
kulas werkten een conservatisme in de hand waardoor sommige legers maar 
liever vasthielden aan de vertrouwde bronzen of ijzeren voorladers. Dit kwam 
echter de Franse artillerie tegen het achterlaadgeschut van de Pruissen in  
duur te staan. Het procédé van Henry Bessemer, waarbij door het gesmolten erts 
lucht werd geblazen maakte tenslotte toch staal van een homogene samenstel-
ling mogelijk met de gewenste combinatie van veerkracht en hardheid.¹⁰⁰ De 
-ponder van Armstrong, die in  in het Engelse leger werd ingevoerd en 
waarvan een aantal werd gebruikt in de Amerikaanse Burgeroorlog behoorde 
tot de eerste doeltreffende achterlaadkanonnen met getrokken loop. Opvallend
is hoe in Engeland bij deze moderne technologie de ouderwetse aanduiding van 
het geschut bleef gehandhaafd door vermelding van het gewicht van het projectiel 
in plaats van het kaliber van de loop te noemen. Bij dat gewicht dient overigens 
bedacht dat het Engelse ‘pound’ , gram lichter is dan het Nederlandse pond. 
Het achterlaadgeschut van Armstrong werd spoedig gevolgd door dat van Krupp. 
Aan het einde van de  eeuw slaagde men erin een groot aantal staalsoorten 
voor verschillende doeleinden te vervaardigen door legeringen met chroom of 
met nikkel of door verschil aan te brengen in bereidingswijze.

Niet alleen het geschut zelf maar ook de munitie daarvoor onderging in de 
tweede helft van de  eeuw een belangrijke ontwikkeling met name waar het de 
granaten betrof. Om deze ontwikkeling te kunnen begrijpen is het nodig terug 
te keren tot de ontwikkeling van het kruit. Het zwarte buskruit, dat bestond uit 
salpeter waaraan toegevoegd houtskool en zwavel, had van de  tot en met de 
 eeuw in dezelfde verhouding en korreling dienst gedaan op de pan van een 
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Door al deze verbeteringen van het geschut was aan het einde van de  eeuw het 
voorladend gladloopsgeschut verdrongen door het getrokken achterlaadgeschut. 
Alleen de mortieren zouden gladloopsvoorladers blijven. Voor de stabilisatie van 
hun projectielen waren deze daarom van staartvinnen voorzien. In tegenstel-
ling tot die van de voorgaande eeuwen werden de projectielen van deze latere 
mortieren niet langer voortgestuwd door een lading in de loop zelf of in een 
huls zoals bij een handvuurwapen of een kanon. Zo zijn de mortierbommen 
of de mortiergranaten nog heden ten dage voorzien van een eerste stuwlading 
en aanvullingsstuwladingen tot de maximale schootsafstand van het stuk. Deze 
stuwladingen bevinden zich tussen de mantel die de explosieve stof bevat en de 
staartvinnen. Afhankelijk van de kortere schootsafstanden, die eventueel worden 
gewenst, kunnen aanvullingsstuwladingen worden weggenomen. Een slaghoed in 
de staart zorgt voor de ontbranding van de lading. De slaghoed wordt geactiveerd 
door de stoot die het projectiel ten gevolge van de zwaartekracht ondervindt, 
nadat het met de staart naar beneden in de tromp van de loop is geschoven. De 
terugslag, die bij het afvuren optreedt, wordt opgevangen door een grondplaat. 
Deze plaat houdt de mortier op een eenvoudige wijze bij het vuren op zijn plaats 

A 
M  mm-snel-

vuurkanon met rem-
en vooruitbreng-

inrichting
(uit Harding ed.,
Encyclopedie van 

wapens, )    

A De onderdelen
(a) De loop was bevestigd
aan (b) een terugslag-
opvangapparaat, dat
tegelijk als buffer diende
en als terugschuif. Dit
apparaat was bevestigd
aan de affuit, die d.m.v.
een schopstang (e) in de
aarde was verankerd. Door
een stalen schild (c) werd
de bediening beschermd.

B De uitwerking van de
buffer
De buffer was een
hydraulische
rem, die de terugslag opving
door olie te persen door
een nauwe klep. Tegelijk
werd lucht samengeperst
in een cilinder.

C Uitwerking terugschuiver
De veerkracht van de
samengeperste lucht werd
gebruikt om de loop weer
in zijn oorspronkelijke
positie terug te brengen.
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en ontvangst van het bericht. Deze kwetsbaarheid en het tijdsbezwaar deden 
zich des te meer gelden wanneer de geadresseerde om toelichting of om nadere 
middelen ter uitvoering van de ontvangen opdracht verzocht. Talrijk zijn dan 
ook de gevallen in de krijgsgeschiedenis waar troepen door gebrekkige com-
municatie faalden. Een voorbeeld hiervan, waarvan de precieze oorzaken nog 
steeds onbekend zijn, is het heen en weer marcheren van het korps van d’Erlon 
in juni  tussen de strijdmacht van Napoleon bij Ligny en die van Ney bij 
Quatre-Bras zonder uiteindelijk aan een van beide acties deel te nemen. Hierdoor 
bleef, in tegenstelling tot wat was beoogd, een belangrijk deel van het zo nodige 
potentieel aan de Franse inspanning onttrokken. Door de geringe mogelijkheden 
tot communicatie en de onoverzichtelijkheid van het slagveld, zeker wanneer 
het zicht werd belemmerd door kruitdamp en rook, beperkte de rol van de 
veldheer zich gewoonlijk tot de voorbereiding van de slag. Sommige veldheren 
begaven zich dan ook wel een ogenblik ter ruste zodra de strijd losbrandde. Zij 
beschouwden hun werk als voorlopig gedaan. Het plan en de opstelling van 
de troepen moesten het doen. Zodra de beslissing naderde of een crisis zich 
voordeed kwam ook de veldheer zelf weer tot actie. Tijdens de slag immers kon 
hij meestal alleen nog invloed uitoefenen op het gebeuren door de plaats en het 
moment van inzet van reserves te beslissen. In de Oudheid placht hij zich dikwijls 
persoonlijk in het gevecht te mengen en door zijn voorbeeld zijn soldaten te 
inspireren. Dit is bijvoorbeeld bij herhaling bekend van Alexander de Grote. Julius 
Caesar beroept zich soms zelfs op zijn persoonlijke inmenging in het gevecht 
als verklaring voor een gunstige keer in de krijgskansen van zijn troepen.¹⁰⁴ Hoe 
meer de veldheer zichzelf echter engageerde in het gevecht, des te meer verloor 
hij de mogelijkheid tot overzicht en controle over het geheel. Vele veldheren in 
de Moderne Tijd, zoals in zijn latere leven ook Napoleon, verkozen het daarom 
vanaf een lichte verhoging in het terrein, de wel geheten “veldheersheuvel”, de 
slag te volgen en van daaruit hun troepen zo goed mogelijk te dirigeren. Andere, 
zoals bijvoorbeeld Wellington bij Waterloo, verbleven niet uitsluitend op dezelfde 
plek maar spoedden zich daarheen, waar een crisis dreigde. Dergelijke plaatsen 
waren soms al op het gehoor herkenbaar, doordat daar het eigen musketvuur 
verflauwde of zijn regelmaat verloor. Door zijn persoonlijke aanwezigheid en 
door de inspiratie die hij daarvan verwachtte, probeerde de veldheer het gevaar 
dan te bezweren. Ofschoon een dergelijk optreden ook in de tweede helft van 
de  eeuw nog veelvuldig voorkwam zoals in de Amerikaanse Burgeroorlog 
door Grant, de commandant van de ‘Noordelijken’ in  bij Shiloh, komen in 
diezelfde periode nieuwe middelen voor communicatie ter beschikking. Deze 
hebben uiteindelijk hun invloed ook op de rol van de veldheer en op diens plaats 
in de slagorde niet gemist. In de Oudheid en in de Middeleeuwen vaak aan de 
spits van zijn troepen in het gevecht, bevond de opperbevelhebber van het leger 
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zich nadien tot en met het grootste deel van de  eeuw direct achter het front 
waarbij hij zich echter soms van tijd tot tijd ook in de vuurlinie zelf waagde. In 
de Eerste Wereldoorlog en daarna vinden we hem echter ver achter het front 
en beschermd tegen of buiten het bereik van het geweld dat zich daar afspeelt. 
Behalve met de eenheden ver voor hem in gevecht bemoeit hij zich ook met wat 
zich achter het front afspeelt en op welke wijze hij het gevecht niet alleen met 
zijn onmiddellijke reserves, maar ook ver vanuit de diepte van het achterland 
met versterkingen kan voeden.

Deze wijziging werd mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van de telegraaf 
en de telefoon, die door toepassing van elektriciteit communicatie over grote 
afstanden mogelijk maakten. Ook voordien waren wel signalen over grote afstan-
den doorgegeven bijvoorbeeld door middel van vuren zoals in de Middeleeuwen 
langs de Engelse kust om te attenderen op de nadering van Noormannen. In 
 was door Claude Chappe een optische telegraaf geconstrueerd die in  
met behulp van een keten van semaforen in  minuten een bericht overbracht 
van Rijssel naar Parijs. Semaforen waren seinmasten met beweegbare armen. 
Door deze armen in verschillende standen te plaatsen konden er letters en cijfers 
mee worden weergegeven. Nadat de Deen Orsted in  echter het elektro-
magnetisme had ontdekt begonnen Duitse onderzoekers telegraaftoestellen te 
ontwikkelen die gebruik maakten van de uitslag van naalden om tekens mee te 
coderen. De Amerikaan Samuel Morse demonstreerde in  en toestel waarbij 
een elektromagneet een anker met schrijfstift aantrok. Hiervoor ontwierp hij 
een code die berustte op de duur van de stroomzendingen. Hiermee was het 
morsealfabet ontstaan dat, na enige aanpassingen in  door de Duitser Gerke, 
de vorm van punten en strepen verkreeg dat lange tijd in het telegraafverkeer 
heeft stand gehouden. 

Evenals de telegraaf berustte ook de telefoon op het gebruik van elektriciteit. 
Hoewel in Europa door mensen als Bourseul en Reis al eerder pogingen waren 
ondernomen om geluidstrillingen door een vibrerende plaat of een membraan 
om te zetten in stroomimpulsen, was in de Verenigde Staten Bell in  de 
eerste die een octrooi aanvroeg voor een praktisch toepasbaar apparaat. Hij werd 
op dezelfde dag doch enige uren later gevolgd door Gray met een soortgelijke 
vinding. Bell maakte gebruik van een elektromagneet. Vóór deze magneet was 
een door de menselijke spraak vibrerende tong geplaatst, die stromen induceerde 
in de windingen van een elektromagneet. Zijn microfoon werd later verbeterd 
en het vermogen aanzienlijk opgevoerd om voldoende afstand te bereiken. 
Het duurde ook nog een tijd eer een compleet telefoonsysteem met de daarbij 
transmissiemiddelen en de centrales om de diverse lijnen met elkaar te verbinden 
in gebruik was. Telegrafie en telefonie, aanvankelijk vooral gericht op civiel 
gebruik, misten echter hun invloed niet op het militaire gebeuren. Telegraaf en 
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telefoon bleven echter ook nog na de Eerste Wereldoorlog op kabelgeleiding 
aangewezen voor het berichtentransport. Nabij of aan het front werden deze 
kabels gewoonlijk door het intensieve artillerievuur vernield. Bij een aanval die 
duidelijke vordering maakte moesten bovendien nieuwe kabels uitgerold om 
het contact van de eenheden in hun nieuwe positie met hun ondersteunende 
artillerie en hun hoofdkwartier te waarborgen. Gezien de kwetsbaarheid van de 
lijnen kwam van de verbindingen met en tussen de fronteenheden vaak weinig 
terecht en zelfs in de statische positie van de legers in de loopgravenoorlog van 
– aan het westelijke front was de leiding die het hoofdkwartier aan de 
troepen in gevecht kon geven vrijwel nihil. Hoewel tactisch beperkt, was de 
invloed van telegraaf en telefoon op het strategische en logistieke vlak wel van 
veel betekenis. 

Van grote strategische betekenis en eveneens van belang voor de logistiek 
waren de technologische vernieuwingen op het gebied van het transportwezen.
De stoommachine, waarvan de werking hier bekend wordt verondersteld, was 
in  uitgevonden door James Watt en had in  een redelijke vorm gevon-
den. Hierdoor kon deze in hoge mate bijdragen tot de Industriële Revolutie als 
aandrijfmiddel voor allerlei machines. Behalve voor de scheepvaart bleek de 
stoommachine, geïncorporeerd in de stoomlocomotief, van groot belang voor het 
vervoer van personen en goederen te land per spoor. Ook in dit geval bleken weer 
de civiele mogelijkheden van belang voor militaire toepassing. Voor het transport 
van geschut en voor logistieke behoeften werd voordien wel gebruik gemaakt van 
waterwegen. Daarnaast werden in toenemende mate wagens ingezet bespannen 
met paarden. In de  eeuw en ook nog door Wellington werden operaties zo 
mogelijk gepland met de dubbele mogelijkheid van logistieke ondersteuning zowel 
over land als over water. Een voortdurend bezwaar van transport te land was 
wel de gewoonlijk slechte toestand van de wegen. Reeds in de  eeuw en in de 
 eeuw waren in beperkte mate en over korte afstanden spoorwegen in Europa 
bekend. De rails en de wielen, die al waren voorzien van flenzen om de wagons 
in het spoor te houden, waren van hout. Als krachtbron fungeerde de trekkracht 
van paarden. Deze spoorwegen deden dienst in de mijnen en voor het vervoer 
van steenkolen. De duurzaamheid van de rails werd verhoogd toen in  voor 
het eerst gietijzeren rails werd toegepast. Hoewel in  de stoomlocomotief
van Trevithick al een trein van vijf wagons met  passagiers had getrokken bleef 
paardentractie de voorkeur genieten totdat in  Stephenson zo’n bruikbare 
stoomlocomotief had ontworpen, dat ook daarmee een lijn kon worden geëxploi-
teerd. Na het sporadisch spoorweggebruik daarvoor verspreidde zich al spoedig 
in Europa en in de Verenigde Staten een spoorwegnet dat het in de tweede helft 
van de  eeuw en daarna mogelijk maakte grote legers en hun uitrusting en 
voorzieningen in korte tijd over grote afstanden te verplaatsen of te concentreren. 
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Dit bevorderde een snelle mobilisatie van legers en hun inzet aan het front. Zo 
bewezen de spoorwegen in de Amerikaanse Burgeroorlog belangrijke diensten. 
In  hadden de Pruisen in hun stafplanning een zorgvuldige dienstregeling 
voor treinen opgenomen hetgeen hun grote operationele voordelen op hun Franse 
tegenstanders opleverde. In  waren het de intacte spoorlijnen achter hun front 
die het de geallieerden mogelijk maakten snel de nodige reserves te verzamelen 
om een definitieve doorbraak van de Duitsers te voorkomen. Ofschoon reeds in 
 in Duitsland de eerste geëlektrificeerde lijn in gebruik werd gesteld bleef de 
stoomlocomotief tot en met de Tweede Wereldoorlog de prioriteit behouden. 
Behalve de spoorwegen met de stoomlocomotief, onderging ook het wegverkeer 
een grote verbetering. Behalve een sterke uitbreiding van het wegennet en een 
verbetering van de wegen wat hun verharding betrof deed op deze wegen de 
automobiel zijn intrede. Deze werd pas echt effectief toen de stoommachine, met 
zijn externe voorziening voor de levering van druk in de cilinders, als krachtbron 
in de auto vervangen was door de inwendige verbrandingsmotor, die nog steeds 
hiervoor wordt gebruikt. Hoewel een aantal malen van cruciaal belang in de 
strijd, zoals de spectaculaire verplaatsing van Franse eenheden ten behoeve van 
de beslissende slag aan de Marne van  en bij de aanvoer van Franse troepen 
in de strijd om Verdun in , was de militaire betekenis van de auto echter 
veel geringer dan die van de stoomtrein en bleef het wegvervoer grotendeels nog 
afhankelijk van de paardentractie. De paarden, die dit vervoer mogelijk moesten 
maken, legden door hun consumptie van voer echter zelf een druk op de capaciteit 
van dit vervoer. Wat dit voor de logistiek betekende ondervonden de Duitsers 
in  bij hun poging tot uitvoering van het plan Von Schieffen. Spoorrails en 
de speciaal voor zwaar geschut geconstrueerde wagons maakten niet alleen het 
transport van zware kanonnen en mortieren mogelijk maar verschaften ook een 
platform voor het afvuren ervan. Hierdoor kon het front aan de uitwerking van 
monstergeschut worden blootgesteld. Door betere voeding en de ontwikkeling 
van de medische wetenschap was de bevolking in Europa en de Verenigde Staten 
vooral sinds het laatste kwart van de  eeuw sterk toegenomen. Gecombineerd 
met betere middelen en methoden op het gebied van landbouw en andere 
productiegebieden maakte dit alles het mogelijk de mankracht, die niet langer 
benodigd was voor de instandhouding van de economie, vrij te maken voor de 
legers. Een verdere centralisatie van het bestuur, een uitbreiding van de bureau-
cratie en de invoering van een algemene dienstplicht stelden de regeringen in 
staat een groot deel van hun mannelijke burgers in tijden van crisis in korte tijd 
te transformeren tot soldaten. Dergelijke legers, verbonden door telegraaf en 
telefoon en verplaatst per spoor zorgden ervoor dat oorlogen in de  eeuw met 
miljoenen militairen konden worden uitgevochten. Een probleem was echter hoe 
deze legers te voorzien van voedsel dat voldoende houdbaarheid bezat. Voor dit 
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probleem bracht echter de ontwikkeling van het conservenblik de oplossing. Niet 
langer, zoals in voorgaande eeuwen, waren oorlogen een zaak van campagnes, 
die waren beperkt naar hun duur door het jaargetijde, naar hun omvang door 
de mogelijkheden van logistiek en bevelvoering en naar hun bereik door een 
combinatie van genoemde factoren. Zo gaven de beide Wereldoorlogen van de 
 eeuw een worsteling te zien, die jarenlang zomer en winter voortduurde en 
zich uitstrekte over grote delen van het aardoppervlak.

.. Vestingbouw en veldversterkingen

Onder de invloed van de steeds maar toenemende uitwerking van het geschut 
ondergingen zowel het ontwerp als ook de constructie van duurzame versterkin-
gen wijzigingen. Het gebastionneerde vestingfront, dat de gehele veste omsloot 
en door voorwerken werd gedekt, had afgedaan. De bewoners van een stad, 
die in principe door omwalling werd beschermd, waren een makkelijke prooi 
geworden voor een artillerie die hen voldoende kon bereiken om hun moreel te 
ondermijnen, nog voordat hun vestingwerken doorbroken waren. Om dit gevaar 
te voorkomen legde men op enige afstand van een te verdedigen stad een ring 
van forten aan, die de kwetsbare tussengebieden met overlappende vuursectoren 
konden bestrijken. Bij deze forten maakte men niet meer alleen van schietgaten 
gebruik, maar ook van geschut in koepels van staal, vervaardigd volgens de nieuwe 
procédés. Voor hun verdere constructie werd gewapend beton het geëigende 
materiaal. Beton was reeds in de Oudheid door Egyptenaren, Babyloniërs, 
Grieken en vooral de Romeinen als bouwmateriaal gebruikt. Het bestond uit 
een kunstmatig aaneengekit of versteend mengsel van een bindmiddel en een 
of meer toeslagstoffen. Als bindmiddel dienden kalkbestanddelen, tot kort na 
 het ‘Portland cement’ werd uitgevonden, dat sindsdien bij de bereiding van 
beton moeilijk valt weg te denken. De grote drukbestendigheid, die het beton 
daarmee had verkregen, werd later in de  eeuw uitgebreid met een grote 
trekbestendigheid door het beton te ‘wapenen’. Dit wil zeggen, de betonmassa 
inwendig aan te hechten aan een open vlechtwerk of staven van ijzer of staal, 
gelegen in het vlak waarin de trekkracht verlangd wordt. Behalve om het beton 
te wapenen kunnen de spankrachten van het staal worden overgebracht op 
de drukkracht van het beton door stalen draden of staven aan de uiteinden of 
over de hele lengte van het beton te verankeren bij het zogeheten ‘voorgespan-
nen beton’. Naast staalconstructies voor bijvoorbeeld fabriekshallen, stelden 
de nieuwe betonconstructies de civiele bouwkunde in staat overspanningen, 
ondersteuningen en uitkragingen te realiseren, die voordien onbereikbaar waren 
geweest. In militair opzicht tracht men met deze nieuwe materialen tot op heden 
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onderkomens te bouwen, die bescherming moeten geven tegen de uitwerking 
van zware explosies. 

Niet alleen de toegenomen vuurkracht van de artillerie, maar vooral de 
repeteergeweren en later de mitrailleurs van de infanterie brachten verande-
ringen op het gebied van de veldversterkingen teweeg. Deze betroffen niet 
zozeer de vorm als wel een enorme uitbreiding van de toepassing ervan. Reeds 
in Amerikaanse Burgeroorlog beseften de generaals, zoals Lee, spoedig dat de 
uitwerking van inkomend geweervuur beperkt moest worden door de soldaten 
in te graven, waar de grond het toeliet. Van eenmansgaten als schuttersputten, 
groeiden dergelijke graafwerken uit tot eenvoudige stelsels van loopgraven. 
Ondanks militaire waarnemers van de overkant van de Atlantische Oceaan 
werd de les in Europa aanvankelijk niet begrepen. De Britten begonnen echter 
het nut van de infanterieschop te beseffen toen zij in  hun dichte drommen 
infanterie keer op keer hadden zien wegmaaien door het goedgerichte vuur 
van de Boerencommando’s. Ondanks hun vertrouwen op een spoedige zege in 
 hadden de Duitsers hun infanterie er degelijk op voorbereid zich snel in te 
kunnen graven. Dit kwam deze van pas kwam toen het grootscheepse Duitse 
offensief al in het najaar van dat jaar was teruggeslagen. Het werden dan ook de 
loopgraven die het aanzien van het westelijk front zouden bepalen. De defensieve 
werking hiervan werd aanzienlijk verhoogd door de prikkeldraadversperringen 
die vóór de loopgraven zelf waren gelegen. Oorspronkelijk was op de vinding 
van prikkeldraad als omrastering voor vee in de Verenigde Staten in  patent 
verleend. In  werd het voor het eerst met militaire bedoelingen gebruikt.¹⁰⁵
Het zou echter nog tot het begin van de jaren negentig van de  eeuw duren 
voordat er goed bruikbare machines waren ontwikkeld voor grootschalige 
fabricage van prikkeldraad. Als ieder militair obstakel was het alleen effectief 
wanneer het bestreken kon worden met defensief vuur. De beste mogelijkheid 
voor de aanvaller om een prikkeldraadversperring te passeren was een intensieve 
voorafgaande artilleriebeschieting van het betreffende gebied. Het prikkeldraad 
bleek echter taai en de hantering van draadkniptangen onder vijandelijk vuur was 
een moeilijke aangelegenheid. Door de ligging van voorbereide verdedigingslinies 
van loopgraven in de diepte werden infanterieaanvallen al gauw door prikkeldraad 
gestopt en door mitrailleurvuur in bloed gesmoord. Ofschoon in de loop ter tijden 
allerlei soorten obstakels zijn ontwikkeld behoort de prikkeldraadversperring, 
die laag is in kostprijs en bovendien snel en vrij eenvoudig is aan te brengen, nog 
steeds tot de defensieve militaire middelen. Mijngangen die gegraven werden 
onder de vijandelijke posities om deze met explosieven op te blazen werden nog 
toegepast in de Amerikaanse Burgeroorlog en enige malen met succes en op 
spectaculaire wijze door de geallieerden in de Eerste Wereldoorlog. Hoewel de 
Russen reeds mijnenvelden hadden aangelegd om hun posities bij Port Arthur 
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en Moekden in  te dekken en de Duitsers, na de eerste massale tankaanval in 
de slag bij Cambrai in , een klein aantal antitankmijnen hadden vervaardigd, 
zouden landmijnen hun rol echter pas ten volle in de Tweede Wereldoorlog 
gaan spelen.

.. Het probleem van de aanpassing van de tactiek aan de nieuwe
omstandigheden

Wanneer men, zoals in deze studie, kiest voor een periodisering van de militaire 
geschiedenis aan de hand van de stand van de techniek, ligt het voor de hand 
veranderingen in de wijze van oorlogvoering te verwachten zodra zich verande-
ringen in de technologie voordoen. Deze is het immers, die de oorlogvoerenden 
van hun materiële instrumenten voorziet. Gezien het belang voor het krijgsbedrijf 
van de technologie werd dan ook uitvoerig ingegaan op allerlei technologische 
ontwikkelingen in de tweede helft van de  eeuw. Die ontwikkelingen overziende 
moet de latere beschouwer zich des te meer verbazen over de wijze waarop in de 
Eerste Wereldoorlog soldaten van alle betrokken partijen volgens een volstrekt 
achterhaalde tactiek in de strijd werden geworpen en in zinloze slachtingen 
opgeofferd. Deze verbazing neemt toe, wanneer men let op de ervaringen in 
voorgaande conflicten als bijvoorbeeld de Amerikaanse Burgeroorlog en later 
de Boerenoorlog van –. De verbazing stijgt nog meer, wanneer men 
kennis neemt van de wijze waarop deze oorlogen door militaire experts werden 
bediscussieerd. Hoe deze discussies konden heen en weer golven en daarbij tot 
volstrekt uiteenlopende resultaten leidden blijkt bijvoorbeeld wanneer men de 
voorschriften voor de infanterie van het Franse leger van  vergelijkt met die 
van . Zo werd het in  de infanterie verboden zich in gesloten formatie 
binnen het bereik van het vijandelijke infanterievuur te begeven. De aanval 
diende ook door de hoofdmacht tirailleursgewijze en dus in open formatie en 
zo mogelijk met gebruik van dekking te worden uitgevoerd. Negen jaren later 
moest de infanterie als weleer rechtop, in gesloten formatie, en ongeacht de 
verliezen en de hevigheid van het vijandelijke vuur ook tegen sterk verdedigde
veldversterkingen optrekken en deze zien te vermeesteren.¹⁰⁶ Het is echter 
voor een historicus niet voldoende zich over het verleden te verbazen. Hij moet 
het verleden zien te verklaren als een logisch proces, zelfs bij alle grilligheden 
waarmee dit zich soms aan ons toont. Hoe militaire logica uit de premisse van 
de beschikbaarheid van achterlaadgeweren en vervolgens repeteergeweren en 
mitrailleurs tot de tactische conclusie van de gesloten formatie in open terrein 
kon besluiten wordt duidelijk wanneer men ontdekt hoe in de redenering aan 
de verkeerde factoren verkeerde waarden zijn toegekend. Zo werden aan harde 
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ervaringsgegevens onjuiste theorieën ten grondslag gelegd, die vervolgens als 
richtsnoer voor verdere praktijk werden gehanteerd. Als men iets van de geschie-
denis kan leren is het wel dit. De moeilijkheid is echter dergelijke aporieën op 
het juiste moment te onderkennen. Om de dwalingen op militair gebied van 
het einde van de  en het begin van de  eeuw te kunnen volgen is het nodig 
de blik even terug te werpen en enkele gebeurtenissen nader in ogenschouw te 
nemen. Alleen zo wordt het mogelijk ons in de leiders en de omstandigheden
van toen te verplaatsen en de misvattingen te begrijpen. 

Een groot deel van, zo niet de gehele  eeuw, bleven de militairen gebiologeerd 
door het voorbeeld van Napoleon Bonaparte. Ook de voornaamste theoretici 
uit die tijd, Jomini en Clausewitz, waren in hun gedachten in belangrijke mate 
door zijn optreden geïnspireerd. Napoleons prestaties lagen echter op het terrein 
van de organisatie en zijn vernieuwingen op dat van de strategie. Op strategisch 
gebied toonde Napoleon zelf overigens veel waardering voor Frederik de Grote.¹⁰⁷
Hij heeft zich in strategisch opzicht stellig ook laten leiden door de lectuur van 
Bourcet.¹⁰⁸ Hierbij had hij de verdienste dat hij diens theorieën voorbeeldig in de 
praktijk wist te brengen. Ofschoon hij dikwijls blijk heeft gegeven van een juiste 
taxatie van het moment suprême in een slag en hij zijn ondergeschikten zowel 
voor als tijdens de slag wist te inspireren, bracht hij in tactisch opzicht alleen bij 
de artillerie vernieuwingen teweeg. Het gebruik van zijn infanterie ontleende 
hij aan de ervaring met de legers uit het tijdperk van de Revolutie en aan de 
theorieën uit het einde van het Ancien Régime, zoals deze uiteindelijk waren 
neergelegd in het voorschrift van . Deze theorieën vormden een verwerking 
van de ervaringen die het Franse leger had opgedaan in de Zevenjarige Oorlog 
van –. Door de vele successen van Napoleon geïmponeerd, probeerden 
zijn tegenstanders hem te imiteren. Hetzij dat zij het recept van zijn strategie van 
spreiding en tijdige concentratie van troepen niet onderkenden, hetzij dat zij op 
dit punt niet tot navolging in staat waren, beperkten niet alleen zij, maar vooral 
ook velen na hen hun imitatie echter tot de tactiek van de legers van Napoleon in 
de gedachte daarmee in diens voetspoor te kunnen treden. Ofschoon veel hiervan 
in hoofdzaak reeds eerder is besproken¹⁰⁹ stellen wij ons ter vergelijking het 
tactische systeem nog even voor dat bij een aanval in zijn tijd werd gevolgd.

Na een inleidend bombardement door de artillerie, daarvoor geconcentreerd 
in een zo groot mogelijke batterij, gaat de infanterie naar voren. De eerste golf 
wordt gevormd door tirailleurs. Door hun open formatie en gebruik van dek-
king van het terrein hebben zij weinig last van vijandelijk vuur. In tegenstelling 
tot de linieinfanterie werken zij niet op een woord van bevel maar handelen op 
eigen initiatief. Zij hinderen de reeds door de artillerie geteisterde verdediger 
bij diens evoluties en nemen zijn officieren op de korrel. Bij dit alles proberen 
zij bovenal de tweede golf, die de hoofdmacht uitmaakt, af te schermen tegen 
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vijandelijk vuur. Deze wordt voorafgegaan door de officieren om het voorbeeld 
te geven. Onder de signalen van bugels of trompetten rukken de manschappen 
schouder aan schouder op, met opgestoken bajonetten en de vaandels ontplooid. 
Zij marcheren in een vaste tred, die door tromslag wordt aangegeven. In de 
achterste gelederen houden de onderofficieren een wakend oog. Formaties 
breken immers zelden in de voorste gelederen, waar de benarde soldaten toch 
niet weg kunnen komen. Daarbij beseffen deze dat zij, door hun rug naar de 
vijand te keren, zichzelf alleen nog maar kwetsbaarder maken. Formaties breken 
eerder te beginnen bij de achterste gelederen.¹¹⁰ Door de aanblik van slachtoffers 
en lawaai van de voorste gelederen verontrust, hebben de soldaten meer naar 
achteren nog wel de mogelijkheid de wijk te nemen. Om dit te voorkomen werd 
soms lichte cavalerie gebruikt, die dreigde eventuele vluchters neer te maaien. 
Deze maatregel versterkte de toch al bestaande animositeit tussen infanterie 
en cavalerie nog meer. Zodra de tweede golf in de nabijheid van de vijand is 
gekomen wijken de tirailleurs achter de hoofdmacht terug. In het ideale geval 
geeft de reeds gehavende en gedemoraliseerde tegenstander bij de aanblik van 
de onweerstaanbaar naderende massa koud staal alle moed op en neemt de 
benen. Wanneer bovendien de eigen zware cavalerie reeds het overwicht op 
haar vijandelijke tegenhanger heeft behaald en er geen vijandelijke reserves meer 
opdoemen, kan de lichte cavalerie tegen de vluchtenden worden ingezet. Hierbij 
worden vaak zwaarder verliezen dan in de strijd zelf toegebracht. De vluchteling, 
die in zijn hulpeloosheid aan de sabels probeert te ontkomen door op de grond 
te gaan liggen kan daar nog met de lans worden bereikt. In het militaire jargon 
werd dit als ‘het uitbuiten van de overwinning’ aangemerkt. In het slechtste geval 
decimeerde de verdediger echter met gestage salvo’s de aanvallers, stopte hun 
aanval en dreef hen met vuur of met de bajonet terug. Wanneer de verdediger 
niet week en de aanvaller niet brak, ontplooide deze eveneens in vuurlinie en 
probeerde in het vuurgevecht de overhand te krijgen. Achter de hoofdmacht 
bevond zich soms nog een derde golf in reserve om bij succes de aanval zo nodig 
verder door te drukken of bij sterke weerstand de hoofdmacht te steunen. 

Het beeld van aanvallende infanterie, die onverschrokken oprukt in gesloten 
formatie, onder de geluiden van trom en trompet en onder de kleuren van 
vaandels, die zijn ontplooid en met witte handschoenen worden gedragen, is geen 
romantisering van een verleden uit de tijd van Napoleon. Het is een tafereel dat 
zich nog op de slagvelden in het begin van de Eerste Wereldoorlog meermalen 
heeft herhaald. Ook al werd er daarna soms minder ordelijk opgemarcheerd ten 
aanval, dan stoven de infanteristen wel met opgestoken bajonetten toch in dichte 
drommen op hun tegenstanders af. Wanneer men zulke taferelen vergelijkt met 
de schets die werd gegeven van de ontwikkeling van de infanteriewapens dan slaat 
de verbazing om in verbijstering. De beschrijving van veldslagen in de militaire 
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geschiedenis is, zoals bekend, gericht op analyse en verklaring van het gebeurde. 
Daardoor verschilt een dergelijke beschrijving wel door haar zakelijkheid maar 
niet door de gruwzame trekken van het onderwerp van sensatielectuur, die erop is 
gericht de lezer te doen huiveren. Een tekening van de slachting, als enig mogelij-
ke uitkomst van de confrontatie tussen dergelijke aanvalsformaties en de enorm 
toegenomen defensieve vuurkracht, kan dus gevoeglijk achterwege blijven.

Een poging tot verklaring mag echter niet ontbreken. Deze zinloze aanvalsfor-
maties zijn nog vreemder wanneer men zich herinnert hoe volgens het genoemde 
voorschrift van  de gehele aanvalsmacht zich tirailleursgewijze naar de vijand 
moest bewegen. Daarmee bleken echter de discussies binnen het Franse leger 
nog niet beslist. Zo werd in  de oudere aanvalswijze in gesloten formatie 
weer aanbevolen. Dit werd in  met nadruk herhaald. In massieve formaties, 
elleboog aan elleboog, moest de infanterie op de signalen van bugel en trom ten 
aanval tijgen. Dit alles ondanks de ontwikkeling van de handvuurwapens, die 
zich inmiddels had voltrokken. Het Franse leger stond in deze niet alleen. Het 
voorschrift voor de Britse infanterie van  gelastte de tweede golf met koud 
staal de slag met spoed te beslissen, zoals ook op het Iberisch Schiereiland ten 
tijde van Napoleon was gebeurd.¹¹¹ Een bewondering voor Napoleon kan toch 
niet de enige verklaring vormen voor een zo rigide keuze van een tactiek, die 
niet eens van hemzelf afkomstig was. De hardnekkigheid van de voorstanders 
van de oude tactiek valt, althans voor een deel, te begrijpen uit hun opvatting 
dat de verbetering van de handvuurwapens zou worden gecompenseerd door 
die van het geschut. Tegen een grondige artillerievoorbereiding, uitgevoerd met 
granaatkartetsen of met brisantgranaten, zou zelfs ingegraven infanterie niet 
veilig zijn. Evenals voorheen zou een massa infanteristen, die onverschrokken het 
resterend geweervuur van de verdedigers wist te trotseren, zijn demoraliserende 
werking niet missen en de aanval met succes zien bekroond. Het effect van de 
steeds verbeterde geweren was de waarnemers ook inderdaad niet ontgaan. 
Waren in de  eeuw de verliezen op het slagveld vóór  nog voor – 
veroorzaakt door artillerievuur en voor – door infanterievuur, na  
veranderen deze getallen in respectievelijk – en –.¹¹² Deze ontwik-
keling begon zich al in de Amerikaanse Burgeroorlog af te tekenen. Behalve 
de toename in vuurkracht van de geweren waren in deze oorlog hiervoor nog 
andere factoren aan te wijzen. De effectieve dracht van het infanteriegeweer 
was toen al drastisch toegenomen tot honderden meters. Aangezien de schutter 
daarbij echter niet langer was gedwongen zijn wapen staande te laden, omdat 
hij dit dankzij het achterlaadgeweer liggend kon doen, vormde hij tevens een 
veel minder gemakkelijk doel. Hoewel nu ook het veldgeschut veel verder kon 
dragen genoot dit in het dicht beboste en vaak gebroken terrein in Amerika, 
in tegenstelling tot de slagvelden in Europa, minder profijt van dit voordeel. 
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Integendeel, de kanonniers, die voorheen de charges van de cavalerie of het 
artillerievuur van de tegenstander te duchten hadden gehad, moesten nu ernstig 
rekening gaan houden met geweervuur. Kanonnades vanuit vooruitgeschoven 
posities bleken niet langer zonder risico tegen vastbesloten geweerschutters, zoals 
een batterij Engelse artillerie in  tegen de Boeren bij Colenso ondervond. 
Op den duur werd het veldgeschut, met uitzondering van de zware kalibers 
met hun lange bereik, van schilden voorzien om de bemanning te beschermen. 
Leed tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog de infanterie in compacte formaties 
ernstige verliezen, opgezeten cavalerie had op het slagveld zelf afgedaan. Voor 
verkenning, overvalacties, verstoring van aanvoer en, voorzover van toepassing, 
achtervolging waren er nog wel taken voor haar weggelegd. Behalve tegen niet-
Westerse tegenstanders fungeerde cavalerie in het gevecht vanaf dat moment 
alleen met succes als bereden infanterie. Met het oog hierop werden in de Eerste 
Wereldoorlog ook mitrailleurs bij de cavalerie ingedeeld. In de oorlog tussen 
Frankrijk en Pruisen van  besefte aan Pruisische zijde Moltke de tactische 
superioriteit van het defensief boven het offensief. Met succes maakte hij daarom 
gebruik van een strategisch offensief waarbij hij de tegenstander in front wist 
te binden en rond een flank te omvatten. Deze, hierdoor in de rug bedreigd, 
werd daarbij gedwongen tot het nadeel van een aanvallend optreden om uit 
zijn netelige positie te geraken. Gebrekkig stafwerk, apathische leiding en een 
toepassing van inadequate methoden, ontleend aan de kleinschalige koloniale 
oorlogvoering, speelden hem daarbij van Franse zijde in de kaart. Zijn artillerie, 
met stalen achterladers en projectielen met schokbuizen bleek tevens superieur 
aan de bronzen voorladers en de onvolkomen tijdbuizen van zijn tegenstander. 
Opvallend was overigens dat de infanterie van beide partijen meestal in open 
formatie placht aan te vallen. Bij de eerder gememoreerde gebeurtenis bij Grave-
lotte-St Privat, liet de Pruisische hoofdmacht dit na en betaalde daarvoor een 
hoge prijs. Over het algemeen bleven de verliezen echter lager dan bij eerdere 
oorlogen met minder dodelijke wapens.

In de Boerenoorlog van  werden voor het eerst repeteergeweren met 
grendelmechanisme en magazijnvoeding gebruikt. Op grond van hun voorschrift 
van  lieten de Engelsen, vertrouwend op de neutraliserende werking van hun 
artillerie, daarbij hun infanterie aanvallen in gesloten formatie met catastrofale 
gevolgen. Op grond van deze ervaring losten zij voortaan hun gehele infanterie 
bij de aanval op in tirailleurzwermen. Onder de indruk van het goed gerichte 
vuur van de Boerenscherpschutters beseften zij tevens dat het globaal gerichte 
salvovuur, op commando afgegeven, uit de tijd van de Napoleontische Oorlogen 
en de Krimoorlog geen zin had tegen een goed gedekte of verspreid optredende 
tegenstander. Dit bracht hen ertoe hun schietopleiding voor de infanterie bij te 
stellen hetgeen hun bij de Eerste Wereldoorlog te stade kwam. De ervaringen 
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van deze Boerenoorlog bleven ook elders in Europa niet onopgemerkt en leidden 
tot hernieuwing van de discussies over de mogelijkheden van een succesvolle 
infanterieaanval onder de huidige condities. Het kritieke punt was daarbij een 
gedachte, die reeds in  in Rusland door de Poolse jood Jan Bloch was 
verwoord. Deze kwam erop neer dat frontale aanvallen in de toekomst alleen 
al statistisch bezien onmogelijk zouden zijn. Tussen de strijdende partijen zou 
altijd een zone liggen van een dodelijk vuur, die door geen van beide was te 
doorschrijden. Op de passage van deze dodelijke zone spitste de discussies 
zich dan ook toe. Bloch zelf was tot de conclusie gekomen dat als gevolg van de 
technologische en industriële ontwikkelingen de oorlog niet langer meer als een 
politiek instrument bruikbaar was. De pacifistische teneur van zijn werk en het 
feit dat hij een burger was, maakten hem echter in de ogen van vele militairen 
verdacht. Het eerdere argument dat de offensieve vuurkracht van de artillerie 
de defensieve vuurkracht van de infanterie kon overwinnen werd opnieuw ter 
tafel gebracht, hoewel het in de Tweede Boerenoorlog nog niet was bewaarheid. 
Daarnaast gold bij de voorstanders van de infanterieaanval als overweging dat 
reeds in de oorlog van  beide partijen bij hun tiraillerende infanterie de 
neiging hadden geconstateerd om, niet langer in het zicht van kameraden en 
meerderen, liever in veilige dekking te blijven dan de risico’s te nemen verbonden 
aan het vooruitgaan in een hevig vuur. De wederzijdse controle van mannen in 
hetzelfde gelid, de druk van de gelederen daarachter en het overziend oog van de 
meerderen pleitten volgens hen tegen het tirailleren als aanvalstactiek. Zeker bij 
legers gevormd door dienstplichtigen, achtten zij het moreel van hun soldaten 
in het algemeen te laag om voldoende zelfdiscipline voor een dergelijke tactiek 
van hen te mogen verwachten. Vertrouwend op de sociale controle in het zicht 
van kameraden deden zij echter wel een beroep op het moreel om zonder enige 
dekking voort te gaan in die dodelijke zone, die zij verwachtten. Het adagium van 
moreel boven vuurkracht was dan ook in de dagen voorafgaand aan, maar ook 
nog in die van de Eerste Wereldoorlog zelf bij herhaling te horen. Gaarne werd 
in dit verband ook Clausewitz geciteerd wanneer deze “de geestelijke krachten 
boven de materiële” stelde. Daarbij werd wel vergeten dat de materiële krachten 
in de zin van de vuurkracht in zijn dagen wel andere waren dan die aan het 
begin van de  eeuw. Voor de mogelijkheden van het offensief leken overigens 
ook de ervaringen uit de Russisch-Japanse oorlog van – te pleiten. De 
voornaamste les die men meende hieruit te kunnen trekken was dat aanvallen, 
die zorgvuldig waren gepland, die van uitgebreide artilleriesteun waren voorzien 
en die met grote doodsverachting werden uitgevoerd, met succes konden worden 
bekroond. Het vertrouwen in het offensief bleef dan ook niet alleen in strategisch 
maar ook in tactisch opzicht bewaard. Het leger, met de grootste bereidheid de 
zware verliezen daaraan verbonden te incasseren, zou daardoor blijk geven het 
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hoogste moreel te bezitten en daarmee de zege behalen. In deze overtuiging 
stortten de belligerenten zich in de Eerste Wereldoorlog. 

In zijn artikel Men against Fire: The Doctrine of the Offensive in ¹¹³ wijst 
Michael Howard er op dat de historische aandacht zich sterk heeft toegespitst 
op de gebeurtenissen aan het Westelijke front. De dodelijke zone die de par-
tijen aan weerszijden verlamde heeft zich juist het minste voorgedaan in de 
contreien waar Bloch het meeste mee bekend was.¹¹⁴ Het is zeker het geval dat 
de belligerenten aan de verschillende fronten een bewegingsoorlog met een 
spoedige beslissing voor ogen hebben gehad. Het Duitse plan Von Schlieffen 
had een reusachtige omvatting en daarmee de uitschakeling van de Franse legers 
beoogd. Dat Engeland zich in de strijd zou mengen was een politieke misrekening 
geweest. De militaire mislukking van het Duitse offensief hing voor een deel 
samen met een overspannen logistiek. Het falen was echter vooral te wijten aan 
de reactie van Joffre. Deze had de troepen die hij elders vrij had weten te maken 
via de intacte spoorlijnen aan Franse zijde gedirigeerd naar Parijs en daarmee 
een nieuw Frans leger geformeerd. Dit zogeheten Zesde Franse leger bevond 
zich daardoor op de flank van de vijf Duitse legers die in een waaiervorm naast 
elkaar bezig waren de andere Franse legers terug te drijven en probeerden op 
te rollen. Dit laatste dreigde nu echter door de flankaanval vanuit de richting 
Parijs met de Duitsers te gebeuren. Hun situatie werd nog verergerd door een 
operationele fout waardoor een gaping ontstond tussen hun Eerste en Tweede 
leger op hun bedreigde flank. Toen de Britse Expeditionaire Macht door deze 
opening begon te penetreren werd een algehele Duitse terugtocht ingezet. Terwijl 
de Duitsers zich op teruggelegen stellingen gingen ingraven probeerden beide 
partijen elkaar tevergeefs op de open flank richting zee te omvatten. Het resultaat 
was de vorming van een uitgestrekt front van stellingen, die zich uitstrekten 
van de Noordzee tot aan de Zwitserse grens. Hoewel slechts een relatief klein 
deel van Frankrijk door de Duitsers was bezet maakte dit wel een substantieel 
gedeelte uit van het Franse industrie- en mijngebied. Hierdoor was dit gebied 
voor Frankrijk van essentieel belang voor de mogelijkheden tot voortzetting van 
de oorlog. In zijn studie TheFirstWorldWar¹¹⁵ ziet Keegan hierin een belangrijke 
verklaring voor de hardnekkigheid waarmee de Fransen hun aanvallen in het 
begin van de stellingoorlog bleven herhalen. Hoewel de Duitsers er met gebruik 
van zeer zwaar geschut betrekkelijk eenvoudig in waren geslaagd de Belgische 
forten tijdens hun opmars uit te schakelen, bleek het voor de artillerie minder 
gemakkelijk een doortocht voor de infanterie te banen door de opeenvolgende 
linies van loopgraven met hun uitgebreide versperringen van prikkeldraad. Zo 
wist bijvoorbeeld in de Eerste Slag aan de Somme van  de Duitse infanterie 
zich in diepe onderkomens te onttrekken aan de uitwerking van het hevige en 
lang aangehouden artilleriebombardement. Zodra het vuur zich naar achteren 
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verplaatste en de Britse infanterie naar voren ging, bezetten de Duitsers hun 
verlaten posten opnieuw en verrasten hun aanvallers met een vernietigend mi-
trailleurvuur. De problemen die zich in de loopgravenoorlog telkens weer voor de 
aanvaller voordeden waren er vele. Zo kon om te beginnen de grote concentratie 
van met name artillerie voor de voorbereidende beschieting op den duur moeilijk 
verborgen worden gehouden. De langdurige beschieting, die vervolgens meestal 
gewenst was, betekende tegelijkertijd een precisering van het punt van aanval. 
Wanneer daarna, in geval van succesvolle inbraak in de vijandelijke stellingen,
de infanterie verder oprukte geraakte deze in een onbekende omgeving van een 
wirwar aan loopgraven en verloor gewoonlijk het contact met de eigen artil-
lerie omdat de telefoonverbindingen het begaven of buiten bereik kwamen. De 
verdediger daarentegen viel terug op voorbereide en bekende posities en trok, 
met eventueel nog intacte telefoonverbindingen, terug richting eigen artillerie. 
De voor- en nadeelposities werden weer omgekeerd zodra de teruggeslagen 
partij tot de tegenaanval overging om de eerdere frontlijn te herstellen. Onder 
die omstandigheden hielden de verliezen elkaar ongeveer in evenwicht, werden 
de uitgangsposities vaak weer hersteld en kon het offensief als mislukt worden 
beschouwd. De partij die het meest offensief probeerde op te treden kreeg daar-
mee de zwaarste verliezen te dragen en tot die rol drong de Duitse bezetting van 
een deel van Noord-Frankrijk dus het Franse leger. Omgekeerd verhaastten de 
Duitse offensieven in , in een poging het tij nog te doen keren, de uitputting 
van de Duitsers aan het westelijk front. De patstelling aan dit front pleitte daarbij 
meer voor de opvatting van Jan Bloch en de zijnen over de niet te doorschrijden
dodelijke zone van het infanterievuur dan voor de opvattingen van hen, die al 
hun vertrouwen hadden gesteld in de explosieve kracht van de granaat en in een 
superieur moreel van de infanterist. In de bijdrage ‘Wapentuig en strategie’ van 
Houweling en Siccama aan de bundel Oorlog en Vrede¹¹⁶ wijzen de auteurs op een 
viertal maatregelen die de belligerenten hebben ondernomen om de krachten van 
het defensief teniet te doen. De eerste stap werd gezet door de Duitsers door het 
gebruik van gifgas. De tweede stap namen de Engelsen door de inzet van tanks. 
De derde stap deden de Fransen onder Pétain door het vuur van de artillerie als 
het ware als een wals voor de aanval van de infanterie uit te doen rollen. De vierde 
stap, die zowel van geallieerde als van Duitse zijde gezet werd, was om het front, 
dat niet te doorschrijden leek, met aanwending van vliegtuigen te overschrijden. 
Op dit laatste wordt in het volgende hoofdstuk teruggekomen.

Met het gifgas, dat bedoeld was om het personeel dat de wapens hanteerde 
uit te schakelen, wisten de Duitsers aanvankelijk hun tegenstanders pijnlijk 
te verrassen. Dit bleek echter maar van korte duur. Een afdoende middel, het 
gasmasker, was al spoedig ontwikkeld. Aangezien het gebruik hiervan de drager 
in hoge mate hindert bij de uitvoering van zijn taken is dit een nadeel dat beide 
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partijen treft, wanneer beide gifgas inzetten. Dit geldt temeer omdat het wapen 
weinig selectief werkt. De gaswolk kan door de wind gemakkelijk in verschillende 
richtingen worden gedreven. Al behoorde het gasmasker voortaan tot de vaste 
uitrusting van een soldaat, het gas is sindsdien tot op de huidige dag toe bij 
veldslagen tussen geregelde legers achterwege gebleven. Een uitzondering hierop 
vormt de oorlog tussen Iran en Irak van – waarbij van Irakese zijde wel 
gifgas werd ingezet. 

De uitvinding en inzet van tanks, die met hun rupsbanden prikkeldraad konden 
pletten en loopgraven overschrijden, die met hun pantsering geweer- en mitrail-
leurvuur konden doorstaan en met hun eigen bewapening mitrailleurnesten 
konden uitschakelen en geweerschutters dwingen tot dekking, brachten de 
geallieerden wel veel baat, maar niet de uiteindelijke beslissing. Daarvoor waren 
de tanks te kwetsbaar voor het vuur van het veldgeschut en was hun mechanische 
betrouwbaarheid nog niet altijd voldoende. De eerste tanks, van zowel Engelse 
als van Franse origine, waren gepantserde dozen. De eerste Engelse tanks waren 
gemonteerd op het onderstel van de Holt tractor. Zij werden voorzien van geschut 
en/of mitrailleurs. Gezien de oorspronkelijke bestemming van de tractor voor het 
ploegen van land en mede als gevolg van het gewicht van de tank was de snelheid 
niet groot. Zij ontleenden de naam “tank”, die ook de latere exemplaren hebben 
behouden, aan watertanks, die voor Rusland zouden zijn bestemd. Onder deze 
aanduiding en zelfs van Russische opschriften voorzien werden zij terwille van 
de geheimhouding vanuit Engeland naar Frankrijk verscheept. 

Het gebruik van artillerievuur, dat als een wals voor de aanvalsgolven voor-
uitrolt, is ook na de Eerste Wereldoorlog een bekend gebruik van artilleriesteun 
gebleven. Door de tegenstand te vernietigen of tenminste de verdedigers te dwin-
gen zich zodanig te dekken dat zij tijdelijk hun wapens niet kunnen gebruiken, 
worden de eigen aanvalstroepen beschermd. De optimistische verwachtingen
over artillerie, uitgesproken in het motto van Joffre “l’Artillerie conquiert,l’Artillerie conquiert, 
l’infanterie s’occupe”, werd nu echter niet bewaarheid. De infanterie, moest achter”, werd nu echter niet bewaarheid. De infanterie, moest achter 
de vuurwals oprukken in een tempo en volgens een schema door de artillerie 
opgesteld en was daarmee in zijn voortgang afhankelijk gemaakt van die artil-
lerie. Deze stond daarbij overigens voor de niet gemakkelijke taak het vuur van 
vele stukken zodanig te coördineren dat de schoten in éénzelfde lijn kwamen te 
vallen en de infanterie niet in het vuur kwam te liggen van schoten die te kort 
zouden vallen. De eerder genoemde problemen als de diepte van de verdedi-
gingslinies, de moeilijke coördinatie van infanterie, artillerie en hoofdkwartier, 
de onvoldoende uitwerking van de granaten tegen dieper gelegen onderkomens 
en de mogelijkheden van de verdediger om eventuele penetraties af te grendelen 
met zijn reserves maakten ook deze artillerietactiek, hoe gezond ook op zichzelf, 
toch niet tot een beslissende factor.
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In tegenstelling tot deze tactiek, die aan de infanterie het initiatief bij de 
aanval had ontnomen maar had gedwongen op grote schaal het artillerievuur 
op het tempo van de artillerie te volgen om over een breed front een bres in de 
verdediging te slaan, had de Franse kapitein Laffargue al in  een tactiek van 
infiltratie door kleine groepen infanterie aanbevolen. Deze moesten, eventueel 
in kleine aanvalscolonnes en gewapend met mitrailleurs en handgranaten, voor 
de hoofdmacht uit optreden en infiltreren waar de verdediging zwak was. Zijn 
gedachten waren wel door middel van een pamflet door het Franse leger verspreid 
maar waren daar niet opgevolgd. Een kopie van dit pamflet was in Duitse handen 
gevallen en de tactiek die daarin werd aanbevolen was door de Duitsers verder 
uitgewerkt. In deze vorm voor het eerst tegen de Russen toegepast in  door 
Generaal Oskar von Hutier, verkreeg het de naam van ‘Hutiersysteem’.¹¹⁷ Deze 
tactiek van infiltratie, waar die van doorbraak steeds weer gefaald had, werd 
bevorderd omdat ook andere nieuwe wapens hun intrede hadden gedaan, zoals de 
vlammenwerper, de loopgraafmortier en de lichte mitrailleur. Door zijn luchtkoe-
ling was de lichte mitrailleur in tegenstelling tot de watergekoelde middelzware 
mitrailleur niet geschikt voor volgehouden vuur. Met zijn korte snelle vuurstoten 
droeg hij echter wel bij tot de vuurkracht van de infanterie. Door zijn draagbaar-
heid leende hij zich bovendien niet alleen voor de verdediging maar vooral voor 
de aanval. Van de gebruikelijke Duitse sectie van  man werden hierbij  man 
belast met de zorg voor een lichte luchtgekoelde mitrailleur. Hiermee vormden 
zij het vuursteunelement voor de overige  man, die het manoeuvreelement vorm-
den. Dezelfde taakverdeling, maar dan met gewoonlijk wat kleinere aantallen, is 
ook nu nog in de organisatie van de kleinste eenheden van vele van de huidige 
legers terug te vinden. De voorste secties hadden bij deze tactiek tot taak de 
verdediging af te tasten. De volgende drongen door waar dit mogelijk was. Het 
echelon daarna, optredend in grotere formaties en van watergekoelde mitrail-
leurs, vlammenwerpers en draagbare mortieren voorzien, passeerde eveneens 
de voornaamste weerstandspunten waarin de vijandelijke verdedigingslinie nu 
verbrokkeld was. Deze punten, door de geïnfiltreerde troepen in de rug bedreigd, 
dienden door de later volgende eenheden te worden opgeruimd. Deze latere 
eenheden voerden tevens het meest mobiele geschut met zich mee. Van dit 
Hutiersysteem maakte ook het gebruik van vliegtuigen, die de verdediging met 
mitrailleurs en eventueel met bommen bestookten, deel uit. Hoewel deze tactiek 
de Duitsers bij hun offensieven in het voorjaar van  successen bracht, leverde 
het hun niet de overwinning op. De snelle aanvoer van geallieerde reserves over 
het intacte Franse spoorwegnet voorkwam een doorbraak. Duitsland, dat was 
uitgeput door de jarenlange Britse blokkade en dat met zijn maritieme tegenzet 
van de onbeperkte duikbootoorlog de Verenigde Staten aan de geallieerde zijde 
had gebracht, was economisch aan het einde van zijn krachten en miste militair 
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de mogelijkheden om ook nog aan het potentieel van deze nieuwe tegenstander 
het hoofd te bieden.

.. De ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog als opgave voor tactische
vernieuwing

In zijn boek Vom Kriege had Clausewitz onder meer gesteld dat de verklaring 
voor een groot deel van “de perioden van stilstand in de oorlogvoering” gezocht 
moest worden in een overwicht van de verdediging.¹¹⁸ Aangezien de geallieerden 
aan het Westelijke front echter in zijn termen “door het sterke motief voor hun 
handelen” toch vrijwel steeds voor de aanval kozen, ontstond er weliswaar geen 
totale stilstand maar wel weinig beweging in het krijgsverloop. Hierbij betaalden 
de aanvallers echter wel een hoge prijs aan verliezen. De dodelijke zone waarover 
Bloch had gesproken bleek wel te zijn bewaarheid. Noch de brisantgranaat, noch 
een hoog moreel waren in de meeste gevallen in staat gebleken deze zone pas-
seerbaar te maken. Al had Keegan gelijk toen hij wees op de exclusieve aandacht 
van de historici voor het westelijk front terwijl er op de andere fronten veel meer 
beweging in de operaties zat, toch is deze eenzijdige aandacht uit het oogpunt 
van een belangstelling voor het gebied van de tactiek terecht. Op dit front 
kwam immers het duidelijkste tot uitdrukking hoe de toegenomen vuurkracht 
een voorbereide verdediging in staat stelde vrijwel iedere aanval het hoofd te 
bieden. Daarmee was het offensief als middel om een conflict te beslechten 
onbruikbaar geworden en oorlogvoering in principe een uitzichtloze zaak. De 
verdediger beschikte immers zowel over een superier destructief vermogen als 
over een superieur incasseringsvermogen en ontnam daarmee de mogelijkheid 
tot voldoende beweging om de strijd te beslechten. 

Door beide partijen uit het voorgaande conflict werd naar een oplossing 
gezocht maar de conclusies waartoe zij uiteindelijk besloten waren verschillend. 
De Fransen, die aanvankelijk zo geporteerd waren geweest voor het offensief en 
moreel hadden gesteld boven vuurkracht waren zodanig overtuigd geraakt van 
het effect van dit laatste dat zij een geheel defensieve strategie verkozen. “C’est 
le feu, qui tue”, stelde Pétain nu.

De uitdrukking van de Franse zienswijze werd belichaamd in de aanleg van 
de Maginotlinie, die Frankrijk moest afgrendelen tegen mogelijk nieuwe Duitse 
agressie. Deze linie werd niet gevormd door aparte forten die op strategische 
plaatsen waren gelegen, zoals destijds de vestingen uit de tijd van Vauban. Op 
dergelijke forten kon de aanvaller immers stuk voor stuk zijn artillerie concentre-
ren. Nee, de Maginotlinie vormde een aaneengesloten front, maar nu niet van 
loopgraven die met de schop waren aangelegd maar van betonnen onderkomens 
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met voorbereide vuuropstellingen, die onderling met elkaar waren verbonden. 
Zij waren van vele gemakken voorzien, die de mannen in de laatste oorlog zo 
hadden ontbeerd. Deze linie dekte de oostgrens van Frankrijk met Duitsland, 
maar strekte zich bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog niet uit over 
de noordgrens met België. Om dit deel te beschermen moest bij het uitbreken 
van een nieuw conflict met Duitsland het veldleger de grens met België over-
schrijden om samen met de Belgen en met steun van een Engels expeditieleger 
op Belgische bodem de agressor een halt toe te roepen. Ofschoon de publieke 
opinie in Engeland door de herinnering aan de vele slachtoffers uit de Eerste 
Wereldoorlog weinig geneigd was tot nieuwe ondernemingen op het vasteland, 
stemden de Britse plannen in deze toch met de Franse overeen. Een punt van 
discussie vormde in beide landen de betekenis van de tank en de wijze waarop 
deze het beste kon worden gebruikt. Mensen als onder meer Liddell Hart in 
Engeland en De Gaulle in Frankrijk wilden tanks een belangrijke taak toekennen 
in een bewegelijke oorlogvoering. Hierbij dienden deze gevechtsvoertuigen te 
worden geconcentreerd in afzonderlijke eenheden waarvan ook gemotoriseerde 
infanterie, gemotoriseerde artillerie en eventueel motorrijders deel moesten 
uitmaken. Ofschoon door de Engelsen in  op Salisbury Plain inderdaad met 
dergelijke formaties werd geoefend¹¹⁹ en ook enige eenheden volgens dit concept 
in beide legers werden gevormd prevaleerde uiteindelijk toch de conservatieve 
opvattingen ten gunste van een meer statische verdedigingswijze, waarvan de 
Maginotlinie het sterkste voorbeeld vormde. Wel werden door Frankrijk en 
Engeland tanks in vrij grote aantallen geproduceerd maar deze werden voor 
veruit het grootste deel over het hele voorgenomen front in kleine eenheden 
verspreid en toegewezen aan de infanterieonderdelen om deze bij de uitvoering 
van hun taken te ondersteunen. In Duitsland verliep de discussie omgekeerd. 
Hoewel ook daar het element van de statische verdediging niet ontbrak en tot 
uitdrukking kwam in de aanleg van de minder imposante Siegfriedlinie, schonk 
de Wehrmacht vooral aandacht aan de vorming van zelfstandige pantserdivisies. 
Hierin waren tanks, motorrijders, mobiele artillerie en gemotoriseerde of soms 
gemechaniseerde infanterie geïntegreerd. 

Hoewel over het onderscheid tussen gemotoriseerde en gemechaniseerde 
infanterie door militairen nog wel eens verschillend wordt gedacht, wordt hier 
onder gemotoriseerde infanterie verstaan infanterie die over het vaste transport 
beschikt van ongepantserde wielvoertuigen en bestemd is om het gevecht 
uitgestegen te voeren. Onder gemechaniseerde infanterie wordt dan verstaan 
infanterie die organiek beschikt over gepantserde rups- of wielvoertuigen, die 
ingericht zijn om het gevecht naar omstandigheden zowel vanuit het voertuig 
als ook uitgestegen te kunnen voeren. Het verschil tussen gemotoriseerde en 
gemechaniseerde artillerie is gelegen in geschut dat getrokken wordt door 
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motorvoertuigen en geschut dat is gemonteerd op motoraffuiten. Deze affuiten 
zijn dan gewoonlijk van rupsbanden voorzien om de tanks beter door het terrein 
te kunnen volgen, waarbij de affuit en soms ook het geschut door pantsering 
zijn beschermd.

De taak van deze pantserdivisies was om als speerpunten voor grootschalige 
offensieve actie te fungeren. Hierbij was de infiltratietactiek uit het einde van 
de Eerste Wereldoorlog nu voor een volgende oorlog van de infanterie naar de 
tanks verlegd, die als een nieuwe vorm van cavalerie werden beschouwd. Sterke 
weerstandshaarden moesten worden omtrokken. Deze dienden door het volgende 
echelon van infanterie te voet met steun van artillerie getrokken door paarden 
te worden opgeruimd. Hoewel deze conventionele strijdkrachten het gros van 
de Wehrmacht bleven vormen, werd de beslissing toch van de pantserdivisies 
verwacht. Door de diepe penetratie van deze eenheden werd het achtergebied van 
de vijand ontregeld en werden zijn aanvoer- en terugtochtroutes bedreigd. Hier-
door geraakte zijn tegenweer dermate ontwricht dat de conventionele troepen de 
tegenstander verder konden uitschakelen. Ondanks de verbeterde mogelijkheden 
tot mobiliteit van de artillerie door motorisering en later door toenemende 
mechanisering, bleef het een probleem de snel oprukkende pantsereenheden 
van voldoende vuursteun te voorzien. Hiervoor werd echter aan de aanvals-
spitsen luchtsteun in de vorm van duikbommenwerpers verschaft. Deze traden 
daarbij dan op als een soort vliegende artillerie. De combinatie van infiltratie 
over de grond met steun vanuit de lucht, die wij al eerder zijn tegengekomen bij 
het Hutiersysteem,¹²⁰ keerden dus in dit concept met geavanceerder middelen 
terug. Dit concept zou ook nadien vele malen ook nog in de  eeuw worden 
toegepast zoals bijvoorbeeld in de oorlog van de Verenigde Staten en Engeland 
tegen Saddam Hoessein in  bij de operatie  . Hoewel, zoals 
wij eerder hebben opgemerkt, verwante gedachten ook elders waren ontwikkeld 
maar daar tevergeefs waren bepleit, werden zij voor het eerst in het begin van de 
Tweede Wereldoorlog op het slagveld in toepassing gebracht door de Duitsers 
onder de naam ‘Blitzkrieg’. Als de architecten van dit concept van een Blitzkrieg
kunnen Von Mischke en Guderian worden beschouwd. Een onderdeel hiervan 
kon ook de inzet van parachutisten zijn. Deze dienden vijandelijke vliegvelden 
in het achterland bij verrassing te veroveren. Vervolgens kon op deze vliegvelden 
gewone infanterie worden ingevlogen. Hiermee werd een ‘verticale omvatting’ 
mogelijk en de gelegenheid geschapen strategisch belangrijke punten te bezet-
ten. Eventueel konden zo hoofdkwartieren en zelfs regeringsleiders worden 
uitgeschakeld. Dit laatste is ook door de Duitsers, overigens tevergeefs, in de 
meidagen van  bij hun aanval op Nederland getracht. Aaneengesloten 
fortificaties, zoals die van de Maginotlinie, konden door luchtlandingstroepen 
worden gepasseerd dan wel van boven door parachutisten bij verrassing aange-
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vallen. Deze hadden daarbij het voordeel dat de aandacht en vuuropstellingen
van de verdediger vooral op een tegenstander in het horizontale vlak waren 
gericht. Zo wisten de Duitsers bijvoorbeeld bij hun offensief in het Westen bij 
verrassing het sterke Belgische fort Eben Emanuel met behulp van een handvol 
parachutisten in te nemen. De Duitse plannen tegen Frankrijk waren echter 
niet op het doorbreken of verrassend veroveren van delen van de Maginotlinie 
gericht maar op het omtrekken ervan.

Uit het voorgaande blijkt dat de oorlogvoering te land onder inspiratie van de 
ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog aan het begin van de Tweede opnieuw 
een wending heeft gekregen. Zoals wij hebben gezien was de eerste wending 
vooral gelegen in de verplaatsing van het accent van handgemeenwapens naar 
projectielwapens als gevolg van het gebruik van het buskruit. De tweede wending 
bestond uit de toename van het destructieve vermogen van de vuurwapens. 
Deze was veroorzaakt door een ontwikkeling van de technologie, in de  eeuw, 
die om die reden dan ook uitvoerig in dit hoofdstuk de aandacht had gekregen.
Door de onevenredige toename van het destructieve vermogen ten opzichte van 
de beweging en de incassering als structurerende elementen van het gevecht 
was het defensieve vermogen dermate gestegen dat de aanval, en daarmee de 
mogelijkheid een beslissing af te dwingen, onmogelijk scheen geworden. De 
derde wending als reactie hierop was voorbereid in het interbellum en werd ten 
uitvoer gebracht in de Tweede Wereldoorlog. Deze wending hield ondermeer 
in dat de beslissing te land niet uitsluitend meer met middelen te land werd 
gezocht. In het Blitzkriegconcept waren luchtstrijdkrachten in de oorlog te land 
geïntegreerd en niet slechts als een bijkomend element beschouwd, zoals in het 
Hutiersysteem. Niet alleen de integratie van land- en luchtstrijdkrachten maar 
ook de integratie van schepen en vliegtuigen in één tactisch concept, ja zelfs in 
één wapensysteem heeft de Tweede Wereldoorlog te zien gegeven. Hierbij moest 
het slagschip als opvolger van het ‘ship of the line’ zijn plaats afstaan aan het 
vliegdekschip. Als meest grootschalige voorbeeld van een geïntegreerd optreden 
van alle drie krijgsmachtdelen is reeds eerder de invasie van Frankrijk in  
door de geallieerden genoemd. Om de gang van de geschiedenis in deze richting 
echter beter te kunnen volgen is het echter nodig de aandacht te verplaatsen naar 
de ontwikkeling van marine en luchtmacht in welke volgorde van behandeling 
hun ontstaansgeschiedenis past.
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