

De strijd ter zee

.       .   
        , 
 ..– ..

.. De keuze van het historisch perspectief

Zoals wij al eerder bij de strijd te land konden opmerken, reikt het verleden 
van de mens in vele gevallen verder terug dan het moment waarop hij de 
geschiedschrijving ervan ter hand neemt. De mogelijkheden om dit laatste te 
doen liggen niet bij alle volken gelijk. Daarbij is de aanleiding ertoe vaak minder 
gelegen in een behoefte aan objectieve verslaglegging dan in een poging tot het 
legitimeren van of het motiveren tot het optreden van bepaalde groepen. Nu 
staan ons voor reconstructie van het verleden ook andere bronnen dan eerdere 
verslaglegging ter beschikking zoals afbeeldingen of teksten op tempels, munten, 
zegels of andere sporen uit het verleden. De mate waarin deze bronnen in diverse 
culturen zijn geproduceerd en vooral ook de mate waarin deze zijn bewaard 
kunnen echter, zoals wij al eerder hebben opgemerkt, aanzienlijk verschillen. 
Deze omstandigheden beïnvloeden het perspectief waaronder het verleden aan 
ons verschijnt. Door traditievorming in historiografie en in onderwijs wordt de 
blik al gauw nog verder beperkt tot een eenmaal ingenomen gezichtspunt. Zo 
was het beeld van de strijd te land in de Oudheid, dat wij hebben geschetst, in 
belangrijke mate beheerst door de geschiedenis van Grieken en Romeinen. Voor 
de latere perioden achten wij een behandeling van ontwikkelingen, die zich in 
of vanuit West-Europa hebben voorgedaan toereikend, omdat wij deze ook in 
mondiaal opzicht als richtinggevend beschouwen. 

Voor een schets van de strijd ter zee geldt het bovenstaande evenzeer. Hoewel 
bijvoorbeeld uit China bijzonderheden bekend zijn over het gebruik van een soort 
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van pantserschepen, al ver voor het bekende gevecht bij Hampton Roads tussen 
de Merrimac en de Monitor in , gaan wij aan dergelijke wetenswaardigheden 
grotendeels voorbij. Dit geldt eveneens de veelheid aan scheepstypen van soms 
voortreffelijke kwaliteit, die in Azië of elders buiten Europa of de Verenigde 
Staten zijn ontwikkeld. Hoe interessant deze lokale diversiteit op zich ook moge 
zijn, ons doel is de mondiale tendensen aan te geven, die de oorlogvoering ter 
zee beheersen. Deze beperking van het maritieme perspectief tot hoofdzakelijk 
de ontwikkelingen in de zogeheten ‘Westerse Wereld’ komt dus niet voort uit 
een kortzichtigheid maar uit een behoefte om duidelijkheid te scheppen door 
beperking van stofkeuze. 

Wellicht kan ook de traditionele uitdrukking ‘de strijd ter zee’ tot misvatting 
leiden en zou het beter zijn te spreken van de ‘strijd te water’ of van het ‘scheeps-
gevecht’. Zo hebben zich bijvoorbeeld tijdens de Amerikaanse Onafhankelijk-
heidsoorlog gevechten tussen Britse en Amerikaanse fregatten voorgedaan op 
meren in Noord-Amerika, die van betekenis zijn geweest voor de geboorte van 
de marine van de Verenigde Staten. Ook zijn er acties op binnenwateren geweest 
die grote invloed op militaire operaties hebben uitgeoefend. Wij houden ons 
echter toch aan de traditionele uitdrukking, mede omdat de strijd op meren of 
andere binnenwateren zich eerder naar de schaal van eenheden en vaartuigen 
dan naar de tactiek van een treffen op zee onderscheidt. De term scheepsgevecht 
tenslotte geeft een suggestie van een contact van schip tegen schip eerder dan 
die van een ontmoeting tussen vlootverbanden.

.. De eerste ontwikkelingen op de gebieden van scheepsbouw en scheepvaart.
De opkomst van de galei.

Nog voordat geschreven bronnen melding maken van de bouw van schepen of 
van scheepvaart kunnen wij ons een voorstelling vormen van vroege schepen 
aan de hand van afbeeldingen op tempels en gebruiksvoorwerpen en met behulp 
van enig voorzichtig giswerk. Zo zal de mens al spoedig tot de ontdekking zijn 
gekomen dat de stammen en takken van bepaalde bomen op het water konden 
drijven. Uit Egypte zijn ook boten van papyrus bekend. Door de eigenschappen 
van dit materiaal was de levensduur van een dergelijk vaartuig echter uiterst 
beperkt. Hout zou dan ook het geëigende materiaal voor de scheepsbouw vormen 
en dit vooreerst ook blijven. Pas na het midden van de  eeuw begon het staal 
met zijn grotere hardheid maar ook vooral grotere overspanningsvermogen het 
hout als materiaal voor de scheepsbouw te verdringen. Door boomstammen uit te 
hollen of door een vlechtwerk van takken te maken werd een vaartuig mogelijk dat 
een menselijke passagier kon bevatten. Dit schip kon eerst met de hand maar al 
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spoedig met peddels als verlengstuk van de arm en als vergroting van de handpalm 
worden voortbewogen. Een belangrijke ontwikkeling was het dolboord. In of aan 
de opstaande zijwanden van het vaartuig werd een uitsparing, een soort mik of 
een andere voorziening voor de plaatsing van een roeiriem aangebracht. Deze 
kon binnen deze ‘dol’ scharnierend worden bewogen. Dit maakte het mogelijk 
niet alleen de spierkracht van de armen, maar ook de kracht en zelfs het gewicht 
van het menselijk lichaam te benutten voor een hefboomwerking die via de 
steel van de riem in het draaipunt van de dol werd overgebracht op het blad in 
het water om voor de voortstuwing van het vaartuig te zorgen. Door stammen 
met elkaar te verbinden in een horizontaal vlak ontstond een vlot dat door een 
breder draagvlak meer stabiliteit bood en grotere lasten kon dragen. Een verdere 
verbetering werd mogelijk om, evenals voor de bouw van huizen, hout in planken 
te zagen. Deze planken werden gladboordig, met de huidgangen tegen elkaar, of 
overnaads, met de huidgangen overlappend, met elkaar verbonden. Door ver-
groting en verbreding van de romp kon niet langer alleen het gunstige soortelijk 
gewicht van de houtsoort maar ook de oppervlaktespanning van het water voor 
het drijfvermogen worden benut. Door de planken bestemd voor de scheepsbouw 
te verhitten kunden deze worden gebogen. Deze maakten een vloeiender vorm 
van de romp mogelijk wat vooral bij de boeg, als de voorzijde van het schip, van 
belang was. De betere aquadynamische vormgeving verminderde de weerstand 
van het water en verhoogde het rendement van de geïnvesteerde energie. Om het 
gewicht van het schip zo licht mogelijk te houden en de constructie voldoende 
stijf te doen zijn, begon men de huidplanken op spanten aan te brengen, die 
voor het voornaamste dwarsverband moesten zorgen. Voor het langsverband 
zorgde bij de spantbouw vooral een kielbalk, die zich in de lengterichting aan de 
onderkant van het schip uitstrekte. Aan de stijfheid van de constructie droegen 
verder de balken bij waaraan de dekplanken waren bevestigd. Eventueel konden 
ook nog extra balken en voorzieningen ten behoeve van de stijfheid worden 
toegevoegd. Behalve voor de constructie vormde de kielbalk, eventueel met enige 
uitbreiding, ook een kiel die het schip voor zijwaartse drift moest behoeden. Deze 
eigenschappen misten nog de eerste schepen der Egyptenaren, maar werden wel 
later bij Griekse schepen aangetroffen. Behalve peddels, roeiriemen of vaarbomen, 
die alleen in zeer ondiep water werden gebruikt, werd voor de voortstuwing 
al gauw ook windkracht benut. Deze werd hiertoe opgevangen in één of meer 
zeilen, die waren bevestigd aan masten en gewoonlijk werden opgehouden door 
ra’s. Vooral in latere tijden werden langs rivieren of langs kanalen betrekkelijk 
kleine schepen ook wel vanaf de walkant door een paard of door mannen aan 
een ‘jaaglijn’ voortgetrokken of ‘gejaagd’. Dit gebruik is ons nog van lange tijd 
van de ‘trekschuit’ bekend gebleven.
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In de Oudheid waren roeiriemen en zeilen echter bij uitstek de middelen tot 
voortstuwing van een schip. Voor de besturing werd eveneens gebruik gemaakt 
van riemen, die in vorm overeenkwamen met de roeiriemen maar niet in 
horizontale maar in meer verticale richting in het water werden geplaatst. De 
beweging van het blad in het water was daarbij niet zozeer achterwaarts gericht, 
zoals bij de roeiriem om een voorwaartse vaart mogelijk te maken, maar was bij 
de stuurriem bestemd voor de inname van een meer rechte of meer zijwaartse 
stand om de richting van de vaart ofwel de koers van het schip te bepalen. Zeker 
viel de vaarrichting van het schip ook te beïnvloeden door de stand van de zeilen 
of door het krachtiger halen of eventueel strijken van riemen aan een van beide 
boorden. Voor een gestage koers was echter de aanwezigheid van een stuurin-
richting, door middel van een beweegbaar blad dat aan de achterzijde van het 
schip in het water stak of door enige van dergelijke bladen, van veel belang.

De verdeling van land en water over het aardoppervlak, de relatieve begaan-
baarheid van waterwegen ten opzichte van die over land en de omstandigheid, 
dat een enkel schip minstens over een gelijke en vaak over een veel grotere 
transportcapaciteit kon beschikken dan een karavaan van lastdieren of een 
colonne van wagens, verklaren voldoende waarom het schip al spoedig een 
belangrijke rol in het menselijk verkeer is gaan spelen. Aangezien een schip met 
zijn lading daarbij een belangrijk bezit vormde is het begrijpelijk dat het ook als 
een begeerlijke buit kon worden gezien. Met de opkomst van de scheepvaart 
ging derhalve ook het optreden van zeerovers gepaard, die zich met gebruik van 
schepen en met behulp van geweld de schepen van anderen toe-eigenden. Om 
dit scheepsgeweld met scheepsgeweld te keren werden schepen speciaal voor dit 
doel toegerust. Dit betekende de geboorte van het oorlogsschip en het ontstaan 
van het verschijnsel marine. Als tak van de strijdkrachten beperkte deze zich 
niet alleen tot bestrijding van piraten. De taken van een marine gingen zich van 
handelsbescherming tevens uitstrekken tot bedreiging van de handel van de 
vijand, het uitvoeren van landingen in kustgebieden of de verhindering daarvan, 
beveiliging van logistieke steun ter zee aan operaties te land en het bevechten van 
het zeeoverwicht benodigd voor uitvoering van deze taken. Deze ontwikkeling 
had een verdeling in ruwweg twee typen schepen tot gevolg. Schepen bestemd 
voor handel en vervoer en schepen bestemd voor het zeegevecht. De eerste 
categorie moest vooral kunnen beschikken over een groot laadvermogen. Hiertoe 
werden relatief korte, brede en betrekkelijk zware schepen gebouwd. Om de 
noodzakelijke bemanning te beperken en in de nodige stuwkracht te voorzien 
werd bij deze schepen voornamelijk gebruik gemaakt van zeilen. Geringe snelheid 
en de kans op vertraging door ongunstige wind of windstilte werden daarbij voor 
lief genomen dan wel enigszins tegemoet getreden door beperkt roeivermogen. 
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De tweede categorie moest in staat zijn tijdig op te treden en daarbij gebruik 
te maken van de tactiek die voor het zeegevecht was gedacht. Hiervoor moest 
een oorlogsschip onafhankelijk kunnen zijn van de wind. Alleen door gebruik 
van roeiers kon hieraan worden voldaan. In tegenstelling tot het handels- of het 
transportschip werd het oorlogsschip dus meer een roei- dan een zeilvaartuig. 
In het Middellandse zeegebied kreeg dit de naam van ‘galei’. Met het oog op 
lange overtochten bij gunstige wind was dit schip in de regel wel voorzien van 
één of twee lichte masten, waaraan een steunzeil kon worden gevoerd. Voor het 
gevecht werden de steunzeilen echter gestreken en werd uitsluitend een beroep 
op de roeiers gedaan met het oog op de tactiek. Deze was voornamelijk gericht 
op het rammen van de tegenstander. Hiertoe stak de kielbalk aan de voorzijde 
van de galei naar voren uit of werd een afneembare ramkop aan de voorzijde van 
de kielbalk bevestigd. Teneinde te kunnen rammen dan wel te voorkomen zelf 
te worden geramd moest men in staat zijn snel te manoeuvreren. Vrijheid van 
positiekeuze was dus voor het gevecht essentieel en afhankelijkheid van de wind 
was hiervoor een obstakel. Om bij het rammen voldoende stootkracht te kunnen 
ontwikkelen was snelheid op het moment van contact gewenst. Een krachtsex-
plosie van de zijde der roeiers kon hierin beter voorzien dan een gestage of 
wisselvallige wind. Een geliefkoosde manoeuvre bij een dergelijk gevecht was om 
bij het naderen van de tegenstander deze niet meteen te rammen maar in plaats 
daarvan de steven plots te wenden en met een eigen boord met gestreken riemen 
dicht langs een vijandelijk boord te varen waarvan de riemen nog uitgestoken 
waren. Door op deze wijze de riemen van de vijand aan één zijde te breken werd 
deze van zijn bewegingsmogelijkheden beroofd en een gemakkelijk slachtoffer 
van een daarop volgende poging tot rammen. Gezien de afhankelijkheid van 
roeivermogen en de vereisten van snelheid werd de galei een lang, smal schip, 
met lage boorden, bezet met een groot aantal roeiers. Parallel aan de kielbalk en 
midden tussen de twee rijen roeiers door liep over de hele lengte van het schip 
een gevechtsbrug die tevens het langsverband van het ranke schip ten goede 
kwam. Dit was weer van belang was voor het schip om de schok van een eigen 
geslaagde ramonderneming te doorstaan. 
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Op deze brug waren gewoonlijk voor het projectielgevecht boogschutters of 
speerwerpers geplaatst alsmede een aantal zwaargewapenden met het oog 
op handgemeen bij entering. Ook konden op deze brug of anders tussen de 
banken der roeiers zich opzichters met zwepen bevinden om de roeiers, die 
vaak bestonden uit slaven of gevangenen, met zweepslagen aan te sporen. Het 
tempo en ritme van de roeislagen werd gewoonlijk aangegeven door een trom, 
die zich aan de voorzijde van het schip bevond. Zowel deze voorzijde als ook de 
achterkant van het schip waren voorzien van een platform. Dit kon eventueel 
zijn verhoogd om een beter uitzicht of schootsveld mogelijk te maken. De boeg 
rees geleidelijk op uit het water om het gemakkelijker te maken het schip op het 
strand te trekken en eindigde in een punt. De achtersteven krulde vaak omhoog 
om daarbij tenslotte in de vorm van een vissenstaart of in die van een andere 
versiering weer naar voren te steken. Deze laatste vormgeving laat zich moeilijk 
herleiden tot enig nut maar ging vermoedelijk terug tot decoratieve tradities die 
zich ook in vroegere schepen met louter civiele functies hadden afgetekend. Ook 
de gebruikelijke schilderingen van ogen op de voorstevens van schepen wijzen 
meer op symbolische en decoratieve behoeften dan op een gebruiksfunctie.

Een probleem voor de Grieken evenals voor andere zeevarende volken in het 
Middellandse zeegebied vormde de verhoging van het aantal roeiers per schip. 
Immers hoe meer roeiers, hoe meer stuwkracht en daarmee hoe hoger snelheid 
en hoe groter ramvermogen. De plaatsing van meer roeiers en meer riemen achter 
elkaar betekende een noodzakelijke verlenging van de boorden en daarmee een 

A 
Zij- en bovenaanzicht
van een Griekse galei
omstreeks  v.Chr.
(uit Landström,
Het Schip, )
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om de Aegaeïsche Zee heen, Griekenland binnengevallen. Een Perzische vloot 
was tevens opgevaren in een koers parallel aan de bewegingen van het leger over 
land. Deze gecombineerde operatie staat in de geschiedboeken wel bekend als 
de derde Perzische expeditie tegen Griekenland. Na de pas bij Thermopylae met 
grote moeite te hebben geforceerd had het leger het grootste deel van Grieken-
land onder de voet gelopen en zelfs de stad Athene ingenomen. De inwoners 
van die stad waren gevlucht naar het nabij gelegen eiland Salamis. De Griekse 
vloot, die voor het merendeel Atheense schepen telde, stond echter om formele 
en politieke redenen onder leiding van een Spartaan, Eurybiades. Aangezien 
Athene toch al was gevallen en de Griekse vloot numeriek in het nadeel was, 
wilde hij de hele vloot terugtrekken naar de Isthmus van Corinthe. Daar kon de 
marine helpen om de Peloponnesus, en daarmee Sparta, te verdedigen tegen een 
verdere Perzische stormloop. De Athener Themistokles wist met moeite gedaan 
te krijgen dat de vloot eerst nog zou postvatten bij de nauwe doorgang tussen 
Salamis en het vasteland. 

Om de Griekse schepen verzameld te houden en te dwingen tot vechten en om de 
Perzen te verleiden tot een treffen in voor deze onbekende en ongunstige wateren 
nam hij zijn toevlucht tot een list. Hij stuurde in het geheim een boodschap-
per naar de Perzen en veinsde gemene zaak met hen te maken. Daarbij liet hij 
melden dat de Grieken het onderling oneens waren en overwogen te vluchten. 
Zo deed zich dus een schitterende gelegenheid voor de Perzische vloot voor om 

A 
Kaart van Griekenland
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de Griekse schepen aan te vallen en de vernietigen eer zij zich hadden kunnen 
terugtrekken. Dit verhaal gelovend, stuurden de Perzen zelfs een contingent 
van hun schepen op weg om het eiland Salamis heen teneinde de Grieken de 
terugtocht af te snijden.

Hiermee was dus tevens een deel van het numerieke Perzische overwicht 
verdwenen. Vol vertrouwen koersten de Perzen echter met hun zware schepen op 
de Griekse schepen af. Deze, nu wel gedwongen gezamenlijk te vechten, leken zich 
eerst terug te zullen trekken voor de Perzen. Deze waren gedwongen hun formatie 
te splitsen door een klein eiland in de zeestraat. Terwijl zij de Grieken volgden 
waren zij in de nauwe wateren niet in staat hun overwicht te doen gelden door 
met hun volle macht in brede linie op te varen. Zij konden slechts met een deel 
van hun schepen in enige kiellinies, dus enkele rijen van schepen achter elkaar, 
de vijand naderen. Hierbij voeren zij echter als het ware in een fuik. De Griekse 
vloot wist hun rechterflank te omvatten en was zodoende in staat de kwetsbare 
zijkanten van de Perzische schepen te rammen. Hierdoor werd de rechterflank 
van de Perzen op hun centrum geworpen. De bekendheid met het gebied en 
over het algemeen grotere bekwaamheid in het manoeuvreren met hun kleinere 
schepen werkten tevens in het voordeel van de Grieken. Xerxes, ontevreden over 
de matige prestaties van zijn vloot bij Artemisium eerder tijdens deze campagne, 
had, om de strijdlust van de zijnen aan te wakkeren plaats genomen op een troon 
op het strand vanwaar hij de slag goed kon volgen. Hij had zich daarbij omgeven 
met secretarissen die de verrichtingen van zijn ondergeschikten moesten regi-
streren opdat de koning hun later een gepaste beloning of straf kon toekennen.
Met deze omstandigheid bekend beijverden de Perzen en hun bondgenoten 
zich om onder het oog des konings te kunnen strijden. Zo drongen de schepen 
meer naar achteren zich naar voren waarmee zij de algemene verwarring aldaar 
slechts vergrootten. De moed die zij daarbij betoonden resulteerde hoofdzakelijk 
in grotere verliezen, die van weinig nut waren. Uiteindelijk gaven de Perzen 
de strijd op en trokken zich ernstig gehavend op hun uitgangsposities terug. 
Hoewel de Perzische vloot door stormen eerder tijdens de campagne verliezen 
had geleden bleek de betekenis van de Perzische nederlaag minder gelegen in 
het verlies aan schepen dan in de vrees van Xerxes voor zijn verbindingen over 
de Hellespont. Als de Griekse vloot deze zou afsnijden zou hij met zijn leger 
opgesloten kunnen raken in Europa. Met achterlating van een troepenmacht 
onder leiding van Mardonios, die voor de verdere onderwerping van Griekenland 
moest zorgen en zonder bevoorrading door schepen wel van de omgeving zou 
kunnen leven, trok hij met de rest van zijn leger terug naar Perzië. Op aanraden 
van Themistokles liet de Griekse vloot hem bij zijn terugtocht ongemoeid en 
kwam Xerxes behouden weer aan. Mardonios werd het volgende jaar bij Plataea 
beslissend verslagen. Hiermee gingen de eerder behaalde voordelen van de 
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veldtocht weer verloren en was de Perzische expansie in westelijke richting via 
Griekenland definitief gestuit.

Bevrijd van verdere dreiging uit het Oosten, konden de Grieken zich weer 
overgeven aan hun onderlinge geschillen. Deze culmineerden in een langslepende 
oorlog tussen Athene en Sparta gesteund door hun bondgenoten. Deze oorlog 
staat bekend als de Peloponnesische Oorlog en duurde met enige onderbreking 
van – v.Chr. Aanvankelijk volgde de strijd een stereotiep patroon. Sparta, 
dat traditioneel sterk was te land, zoals al eerder werd uiteengezet,² viel telkens 
weer Attica binnen en verwoestte de omgeving van de stad Athene. De vesting-
werken van deze stad, die waren aangelegd na de verovering door de Perzen 
in  v.Chr., lieten een kans op inname door de Spartanen niet toe. Door de 
zogenaamde ‘lange muren’ was de stad bovendien verbonden met zijn haven, 
Piraeus geheten. Aangezien de Atheense vloot de zee beheerste kon langs deze 
weg in de voedselaanvoer worden voorzien. Hun vlootoverwicht benutten de 
Atheners tevens voor strooptochten langs de kust van de Peloponnesus. Evenmin 
als de Spartanen in Attica de Atheners voldoende afbreuk kon doen, lukte dit de 
Atheners bij de Spartanen met hun acties op de Peloponnesische kust. 

Een wending in de krachtsverhoudingen ten nadele van de Atheners werd 
door deze zelf veroorzaakt door hun beslissing in te grijpen in een geschil tussen 
de Egestaeërs en Selinuntiërs op Sicilië. Dit was een eiland dat, naast andere 
bevolkingsgroepen, vele Griekse kolonisten kende. Ofschoon het een conflict van 
ondergeschikt belang tussen partijen van weinig betekenis betrof, hoopte Athene 
met een interventie dit eiland in zijn macht te krijgen en daarmee zijn invloed te 
vergroten. Het was een prestigieuze onderneming tegen een ver gelegen eiland. 
Dit had een oppervlakte van vele malen Attica en een stad als Syracuse, vergelijk-
baar met Athene, terwijl vlak bij huis Sparta op de loer lag. De operatie, die geheel 
afhankelijk was van vervoer over zee, stelde zware eisen aan de vloot. Zo schreef 
Nicias, in zijn functie als opperbevelhebber, in een brief aan het Atheense bestuur 
dat zijn schepen, die aanvankelijk droog waren, van water raakten doortrokken. 
De gelegenheid om hen aan land te trekken om ze te laten drogen ontbrak hem. 
De vijandelijke schepen konden hen immers ieder moment aanvallen en hadden 
meer gelegenheid tot drogen omdat zij anderen niet hoefden te blokkeren.³ Aan 
dit onderhoudsprobleem voegden de Corinthiërs, die als bondgenoten van Sparta 
Syracuse met schepen te hulp waren gekomen, een ernstig tactisch probleem 
voor de Atheners toe. De Atheners, met hun bekwaamheid om hun schepen te 
laten wenden, pasten de gebruikelijke ‘laterale ramtactiek’ toe. Hierbij probeerde 
men dus het vijandelijke schip in een flank te treffen. De Corinthiërs maakten 
echter gebruik van een ‘frontale ramtactiek’, waartoe zij de boeg van hun schepen 
hadden verkort en van een zware stootbalk met steunbalken hadden voorzien. 
Hiermee scheurden zij gemakkelijk de voorsteven van een tegenstander open.⁴
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Juist bij de vele gevechten in de haven van Syracuse met zijn beperkte ruimte 
voor manoeuvreren had dit succes. De Atheners probeerden deze tactiek te 
pareren door gebruik van ijzeren enterhaken om de tegenstander te beletten na 
de botsing achteruit te varen en daarbij de boeg van het Atheense schip open 
te scheuren.⁵ Hierover echter bericht, bedekten de Corinthiërs de boeg en een 
groot deel van de bovenkant van hun schepen met leer om daarop de enterha-
ken te laten afglijden.⁶ De expeditie, waarin de Atheners van de belegeraars van 
Syracuse zelf tot belegerden werden, leidde uiteindelijk niet alleen tot het verlies 
van de hele oorspronkelijke invasiemacht maar ook tot het gehele verlies van een 
tweede macht die was uitgezonden om de eerste in zijn hachelijke positie bij te 
staan. De Atheners, hierdoor danig verzwakt, zagen tenslotte ook hun overwicht 
ter zee in eigen wateren teloor gaan nadat de erfvijand Perzië hun tegenstanders 
met ruime financiële hulp had verschaft. Door blokkade uitgehongerd werden 
de bewoners van Athene tenslotte gedwongen zich over te geven.

Nadat Alexander de Grote bij zijn invasie van Perzië bij de eerste veldslag 
aan de Granicus in  v.Chr. de overwinning had behaald, bleek hoezeer hij 
de afhankelijkheid van galeien van havens besefte. In plaats van meteen dieper 
door te stoten in het Perzische gebied begon hij zich eerst meester te maken van 
de havensteden langs de kust. Zijn maritieme aanvoer over zee zag hij namelijk 
bedreigd door de sterkere Perzische vloot. Niet door deze ter zee te bevechten, 
maar door deze te land van haar bases te beroven schakelde hij de vijandelijke 
vloot uit. Tegenover dit voorbeeld van overwicht op zee door actie te land levert 
de Tweede Punische oorlog, een voorbeeld van de invloed van overwicht op zee 
op acties te land. Deze oorlog die duurde van – v.Chr. wordt ook door de 
bekende marinehistoricus Alfred Thayer Mahan aangehaald als voorbeeld om zijn 
these van de invloed van de macht ter zee voor het verloop van de geschiedenis 
te ondersteunen. Aangezien de Romeinen de zeeverbindingen beheersten was 
de Carthaagse veldheer om te beginnen voor zijn invasie in Italië gedwongen 
een grote omweg te land te maken vanuit Spanje, via Zuid-Frankrijk en tenslotte 
via een spectaculaire tocht over de Alpen. Gedurende de vijftien jaren, die hij 
met zijn leger in Italië verbleef, was hij vervolgens praktisch verstoken van 
aanvoer over zee en verzwakte zijn strijdmacht steeds meer. Ook het leger onder 
Hasdrubal, dat gezonden werd om hem te versterken, moest daarvoor eveneens 
de langdurige mars over land maken. Nadat dit was verslagen voordat zich dat 
bij de troepen van Hannibal had kunnen voegen was de kans voor Carthago 
definitief verkeken Rome te onderwerpen. Wel wist Hannibal zich nog vier jaar 
in Italië te handhaven. Pas toen de Romeinen met een invasiemacht die geland 
was in Noord-Afrika Carthago zelf bedreigden, werd Hannibal teruggeroepen. 
Het maritieme overwicht van de Romeinen, dat de Carthagers dus in de Tweede 
Punische oorlog zozeer had gehinderd, had Rome reeds eerder bevochten in de 
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Eerste Punische oorlog. Deze vond plaats van – v.Chr. Zoals gebruikelijk
toonden de Romeinen zich hierin te land, waarbij het vooral op handgemeen 
aankwam, het sterkst. Ter zee waren de Carthagers met hun quinqueremen, dus 
vijfdekkers in tegenstelling tot de vroegere triremen van Perzen en Grieken, de 
Romeinen de baas. Weliswaar slaagden de Romeinen erin deze quinqueremen
te kopiëren en zelfs in korte tijd een grote vloot te bouwen, maar de kunst in het 
manoeuvreren om de tegenstander te kunnen rammen ontbrak hun. De consul 
Caius Druilius bedacht daarop een technisch hulpmiddel om de ramtactiek te 
kunnen vervangen door een entertactiek en daarmee de rol van het handgemeen 
in de oorlog te land over te brengen op die ter zee. Aan de voorsteven van zijn 
schepen liet hij een klapbrug aanbrengen. Deze, kon behalve naar voren ook 
naar bakboord- of naar stuurboordzijde worden neergelaten en was voldoende 
breed om twee man naast elkaar door te laten. Onder aan deze brug bevond 
zich een pin, die zich bij de val op het vijandelijke schip in het dek daarvan 
boorde. In de zeeslag bij Mylae in  v.Chr. behaalden de Romeinen hiermee 
een beslissende overwinning op de Carthagers waarmee zij de heerschappij 
ter zee op hun tegenstanders vestigden.⁷ De zware en hoge constructie op de 
voorplecht kwam de toch al beperkte zee waardigheid van de galeien echter niet 
ten goede, zodat de enterbrug na de oorlogen tussen Carthago en Rome weer 
in onbruik geraakte.

Na de val van het West-Romeinse Rijk, waarvoor in de geschiedschrijving 
gewoonlijk het jaar  wordt aangehouden waarin de Germaanse troepen van 
Rome de keizer Romulus Augustulus afzetten en hun eigen aanvoerder Odoacer 
tot koning uitriepen die echter geen erkenning vond, geraakten de landen rond 
de Middellandse zee in toenemende verwarring. Slechts het Byzantijnse rijk, als 
opvolger van het Romeinse, wist zich zelfs tot  te handhaven, maar verloor al 
spoedig elke greep op het Middellandse zeegebied. Deze greep verkregen echter 
wel de Arabieren, na de dood in  van de stichter van de Islam, Mohammed. In 
korte tijd expandeerden de aanhangers van het nieuwe geloof over de gebieden 
der Antieke beschaving. Het is daarbij moeilijk deze expansie alleen als een 
soort nationaal Arabisch imperialisme te beschouwen. Het is juister deze als 
een ideologische usurpatie van de Antieke Wereld te bezien, waarin deze een 
vergaande gedaantewisseling onderging. Aan deze usurpatie hadden niet slechts 
volken van Arabische oorsprong, maar ook van Ottomaanse of andere origine 
deel. De Islam als een godsdienst met een sterk ideologische inslag vormde 
hierbij een stuwende factor. Pas bij Poitiers werd door Karel Martel in  een 
verder opdringen gestuit, terwijl in Italië geen vaste voet werd verworven. Door 
deze ontwikkeling werd West-Europa echter wel voor lange tijd afgesneden van 
het verkeer met de landen van het Middellandse zeegebied van waaruit het 
belangrijke impulsen voor zijn beschaving had ontvangen. Voor de Belgische 
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historicus Henri Pirenne is dit zelfs een reden geweest om niet het jaar  als 
het begin van de Middeleeuwen aan te merken. Hij beschouwt daarentegen de 
usurpatie van het Middellandse zeegebied door de Islamieten en de omstandig-
heid dat West-Europa daarmee van de bronnen van de Antieke beschaving werd 
afgesneden als het begin van deze periode.⁸

.. Maritieme ontwikkelingen in de Middeleeuwen. Zeilende oorlogsschepen
en de tactische consequenties daarvan. Verschillen tussen de strijd te land
en die ter zee. De slagen bij South Foreland en Sluis

Niet alleen de temporele afbakening van het tijdperk der Middeleeuwen, ook de 
aanduiding op zichzelf is een discussiepunt in de geschiedkunde. Niet zonder 
ironie ontmoet de term juist bij vele mediaevisten negatieve kritiek. Nu wordt een 
periodeaanduiding eerst gegeven, wanneer men een cesuur in het tijdsverloop 
heeft ervaren. Die cesuur werd gevoeld door de Italiaanse humanisten van de 
 eeuw. Zij beschikten weer voor het eerst sinds lange tijd over de oorspronke-
lijke teksten der Antieken. Zij kenden weer Grieks en maakten weer kennis met 
het klassieke Latijn. Dit was voor hen aanleiding de periode, die tussen henzelf 
en die der Antieken lag te beschouwen als een barbaarse tussenperiode, waarin 
men zich van een Latijn van slechte kwaliteit had bediend. Ofschoon in later tijd 
de waardering voor dit tijdperk is gestegen, is de term bewaard en wordt deze in 
overdrachtelijke zin ook wel op andere culturen toegepast. Voor West-Europa 
was het in de periode tot circa  een duistere tijd, door Engelse historici als 
de “Dark Ages” aangeduid. Volken, in de bekende trek over land van oost naar 
west,⁹ overspoelden West-Europa of stroopten daar het land af, zoals bijvoorbeeld 
de Magyaren. In het bijzonder had de regio in de periode van circa – te 
leiden onder de invallen van zeevaarders afkomstig uit Scandinavië. Deze werden 
Vikingen genoemd mogelijk naar het woord “vikar”, wijkplaats. De Vikingen of 
Noormannen, die uit Noorwegen en Denemarken kwamen, ondernamen vooral 
plundertochten in Brittannië en langs de westkust van Europa en drongen tot 
in Sicilië door. De Vikingen afkomstig uit Zweden, vielen de Baltische gebieden 
binnen en bereikten langs de Dnjepr en de Wolga zelfs de Bosporus en de Zwarte 
Zee. Sommigen van hen stichten nederzettingen als Smolensk en Novgorod 
en werden door de Slavische bevolking met de naam “Rus” aangeduid. Deze 
overgang van een strooptocht tot een duurzame vestiging in een gebied waarin 
men was binnengevallen kwam bij de Vikingen vaker voor. Een bekend geval is 
wel de “Noormannenvestiging” in wat nog altijd “Normandië” heet en door de 
Franse koning “in leen” werd gegeven aan de plunderaars om van hun verdere 
attenties verschoond te blijven. Het zijn deze Normandiërs geweest die in  
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naar Engeland zijn overgestoken en een blijvend stempel op de geschiedenis 
van dat land hebben gedrukt. Het is in maritiem opzicht van belang met wat 
voor vaartuigen de Vikingen hun expedities hebben ondernomen. Zeker hebben 
zij ook IJsland daarmee bezocht en het is een vraag of zij ook Amerika ermee 
zouden hebben bereikt. Uit afbeeldingen op de Gotlandstenen, op die van het 
Tapis de Bayeux, dat de Normandische invasie van Engeland verbeeldt, en uit 
archeologische vondsten van schepen blijkt dat de Vikingschepen lange open 
schepen zijn geweest, zo’n  tot  meter lang en circa , à  meter breed. Zij 
hadden een mast met één razeil en telden, afhankelijk van de grootte,  tot 
 roeiers. Deze zaten verdeeld over beide boorden in één laag achter elkaar met 
één man per riem. De schilden waarmee wij ze gewoonlijk zien afgebeeld zullen 
wel alleen bij kalm weer daar zijn opgehangen, terwijl bij wet de drakenkoppen 
afgenomen moesten worden bij nadering van de eigen kust.¹⁰ De schepen waren 
niet voorzien van een ram en, op uitzonderingen na, niet uitgerust voor het 
zeegevecht. Zij waren echter met hun geringe diepgang en lage boorden zeer 
geschikt voor het uitvoeren van landingen en het bevaren van binnenwateren. 
Ofschoon zij wel vooral langs de kust zullen hebben gevaren wekt het bij de 
huidige beschouwer verwondering hoe deze lage schepen zonder bovendek zulke 
grote afstanden over open zee in de noordelijke wateren hebben kunnen afleggen. 
Aan de stuurriem was, evenals ook al bij eerdere schepen het geval was geweest, 
een dwarshout bevestigd. Dit vergemakkelijkte als voorloper van de helmstok 
het sturen. De afwezigheid van een bovendek en de vrij lage boorden maakten 
schepen van een dergelijk type bij een confrontatie op zee echter kwetsbaar voor 
een aanval van boven af. Afbeeldingen van schepen na de tijd van de Vikingen, 
zoals op de zegels van havensteden zijn te zien, tonen dan ook schepen die op 
de voorplecht en de achterplecht niet alleen van een simpel platform, maar 
van een houten kasteeltoren zijn voorzien. Deze werden daarom als voor- en 
achterkasteel aangeduid.
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Het boven afgebeelde schip geeft een trend weer die in de meer noordelijke 
wateren sinds circa  in toenemende mate zichtbaar wordt. In de ruwe wateren 
van die streken werd niet langer alleen bij koopvaarders, maar in vele gevallen ook 
bij oorlogsschepen in hoge mate gebruik gemaakt van het zeil voor de voortstu-
wing. Aangezien het vuurgeschut nog ontbrak was bij een gevecht tussen zeilende 
schepen de enige mogelijkheid om een beslissing te bereiken de vijand aan boord 
te klampen en diens schip door handgemeen te veroveren. Bij een zeilend schip 
is men echter voor de keuze van zijn positie eveneens afhankelijk van de wind 
in tegenstelling tot een strijd tussen galeien waarin de roeiriem vrijheid van 
positiekeuze toelaat. Deze omstandigheid leidde tot een wijziging in de tactiek. 
Een vloot van galeien werd voor het gevecht in een slagorde opgesteld waarbij de 
schepen geleken op legerafdelingen. Zij vormden linies waarbij men probeerde
de tegenstander te omvatten of formeerden zich in blokken of wiggen om de 
vijandelijke slagorde te doorbreken. Zoals men te land een vleugel kan dekken 
door deze te laten aanleunen tegen een natuurlijke of kunstmatige hindernis, zo 
hadden de Grieken bij Salamis als de zwakkere partij hun flanken gedekt door 
gebruik te maken van de kustlijnen. Zeker bij een gevecht in open zee was het 
raadzaam een reserve aan te houden om een dreigende doorbraak of omvatting
van de eigen slagorde te voorkomen dan wel om die bij de tegenpartij uit te 
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buiten. De schepen vertoonden daarbij meer overeenkomst met cavalerie- dan 
met infanterieeenheden door hun mogelijkheden om individueel te bewegen 
en door hun afhankelijkheid van de aanval als de beste vorm van verdediging. 
Nu geldt als een belangrijk principe bij oorlogvoering om op de juiste plaats en 
op een geschikt moment een meerderheid van eigen strijdkrachten tegen een 
minderheid van die van de tegenstander te kunnen inzetten. Men spreekt dan 
wel van “mass” of van “concentration”. Hiervoor is het vaak nodig op andere 
plaatsen met ‘minder’ er ‘meer’ van de vijand te kunnen binden. Dit heet in het 
jargon “economy of force”. Om de gewenste verrassing, “surprise”, te bereiken 
is misleiding, “deception”, nodig. Te land is het mogelijk troepenverplaatsingen 
te maskeren door gebruik van natuurlijke objecten als heuvels of bossen, maar 
op zee wordt de visuele waarneming hierdoor niet beperkt. Zoals we hebben 
gezien zijn voor een zeilende vloot bovendien de mogelijkheden tot manoeuvre 
beperkt. Aanval met de hele vloot of althans met een groot deel daarvan op 
een deel van de vijandelijke zonder dat de rest tussenbeide kon komen zou dan 
ook een lastige opgave voor de admiraals uit het zeiltijdvak gaan betekenen. De 
geëigende vorm om dit effect toch met zeilende schepen te bereiken was gelegen 
in de verwerving van de ‘positie aan de loefzijde’. 

De ‘loefzijde’ wil zeggen de zijde van het schip waar de wind op staat in tegen-
stelling tot de ‘lijzijde’ als de kant van het schip dat van de wind is afgekeerd. De 
positie aan de loefzijde betekent daarbij dat men de tegenstander aan de lijzijde 
van het eigen schip of van de eigen formatie heeft. Deze biedt het voordeel dat 
men vrij is in de keuze van het moment waarop men een aanvalsbeweging wil 
inzetten en in de keuze van het deel van een vijandelijke formatie waarop men 
de aanvalsbeweging wil richten. Bij een juiste keuze van dat deel, bijvoorbeeld 
de middentogt of de achterhoede is een deel van de vijandelijke vloot niet in 
staat aan het gevecht deel te nemen totdat het is omgekeerd en teruggekeerd. 
Om de koersverandering te bereiken moeten de schepen echter gewoonlijk ‘door 
de wind gaan’ of, als deze manoeuvre voor een minder geoefende bemanning 
te lastig is, ‘halzen’. Bij het door de wind gaan loeft een schip op totdat het met 
de kop door de wind draait en de wind over een andere boeg in het zeil valt. Bij 
vierkant getuigde schepen moesten daarbij de ra’s vaak worden tegengebrast, 
dat wil zeggen zodanig gedraaid om de mast dat de wind van voren in het 
zeil kwam te vallen en vervolgens opnieuw gebrast om in de gewenste nieuwe 
vaarrichting te zeilen. De uitvoering van deze manoeuvre kon wel een halfuur 
bij een groot schip vergen. Bij het halzen werd de wending bereikt door van de 
wind af te draaien, wat echter aanzienlijk meer tijd kostte. Gezien de beperkte 
communicatiemogelijkheden tussen schepen en vlooteenheden door middel van 
vlagseinen kon er bovendien ook nog tijd verloren gaan tot de orders voor een 
dergelijke koersverandering een ieder hadden bereikt of ondercommandanten 
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zelf het nodige initiatief hadden genomen. Het plaatselijke overwicht bij een 
aanval vanaf de loefzijde was dus voor geruime tijd gegarandeerd en bood de 
kans, bij terugkeer van de vijandelijke schepen die niet aan het gevecht hadden 
deelgenomen, de vijand bij gedeelten te verslaan. In tegenstelling tot een gevecht 
tussen galeien heeft het aanhouden van een reserve hier geen zin maar gaat het 
erom de volle gevechtskracht zoveel mogelijk tegelijk in te kunnen zetten. De 
partij aan lijzijde is lijdelijk onderworpen aan het initiatief van zijn tegenstander. 
Hij kan slechts kiezen tot het opvangen van de aanvalsbeweging of zijn schepen 
laten afvallen en daardoor onttrekken aan het gevechtscontact. Hierbij heeft hij 
echter in overdrachtelijke zin het veld moeten ruimen en kunnen zijn schepen 
worden blootgesteld aan achtervolging. Deze omstandigheden verklaren de lange 
duur van sommige zeeslagen uit later tijd, zoals de Vierdaagse zeeslag in , 
waarbij beide partijen langdurig manoeuvreerden om de begeerde loefzijde te 
bereiken dan wel te behouden.
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Deze tactiek, zo geliefd bij de liniegevechten uit de  en  eeuw is voor het 
eerst in de geschiedenis al gedemonstreerd in de slag bij South Foreland in . 
De politieke oorzaken van het conflict gingen uiteindelijk zelfs terug tot de invasie 
van Engeland in  door Willem de Veroveraar waarmee deze het koningschap 
over Engeland verwierf. Tegelijk echter was hij, waar het Normandië betrof, for-
meel een leenman van de koning van Frankrijk. Door dynastieke ontwikkelingen 
en verervingen daarbij ontstond er, zeker vanaf , een situatie waarin koningen 
van Engeland in feite over grote gebieden in Frankrijk zeggenschap kregen. Dit 
was tot begrijpelijk ongenoegen van de Franse koningen zelf. Hiermee was een 
situatie van rivaliteit geschapen die geleid heeft tot een reeks van conflicten 
die historici uit de  eeuw hebben samengevat onder term de “Honderdjarige 
oorlog”. Hoewel men als begin van deze oorlog, of liever reeks van oorlogen met 
tussenpozen, het jaartal  pleegt aan te houden was de slag bij South Foreland 
een gebeurtenis uit een voorafgaande episode, waarbij het Engelse koningschap 
door een erfgenaam van de Franse troon bedreigd werd. De toenmalige koning 
van Engeland, die Jan zonder Land genoemd werd omdat hij als jongste zoon 
van Hendrik  uit het huis van Plantagenet in tegenstelling tot zijn oudere 
broers geen apanage¹¹ uit de bezittingen op het vasteland had verkregen, had 
met zijn aanvallen van razernij en met zijn militaire tegenslagen alle sympathie 
in het land verspeeld. Een samenzwering van edellieden had daarom de Engelse 
troon aangeboden aan Prins Lodewijk, die tevens de erfgenaam van de Franse 
troon was. Deze was met behulp van een vloot onder leiding van de beruchte 
zeeschuimer Eustatius de Monnik, zo geheten op grond van een eerdere kerkelijke 
carrière, met succes overgestoken en liet zich in Londen tot koning uitroepen. 
Toen Jan zonder Land echter in  plotseling overleed keerden de Engelsen 
zich eensgezind tegen Lodewijk ten gunste van Hendrik . Lodewijk geraakte 
hierdoor in moeilijkheden en vroeg om versterkingen uit Frankrijk. Deze gingen, 
weer onder leiding van de bij de Engelsen zo gehate Eustatius, scheep in Calais 
op weg naar Engeland. Slechts een kleine en geïmproviseerde zeemacht onder 
leiding van Hubert de Burgh voer de vloot van Eustatius tegemoet en riep de 
lachlust van diens bemanningen op. De Engelsen leken dan ook een confrontatie 
te vermijden en langs de vloot van Eustatius in de richting van het overigens zwaar 
verdedigde Calais te gaan zeilen. Deze laatste was het daarbij echter ontgaan 
dat Hubert zich van de loefzijde had verzekerd. Toen de Engelse vloot die van 
Eustatius bijna was gepasseerd liet Hubert plotseling de steven wenden en viel 
de diep geladen schepen van de Franse achterhoede aan. Het voordeel van de 
hogere ligging van zijn schepen had hij nog verder uitgebuit door, eveneens als 
noviteit, op de kastelen van zijn schepen boogschutters te plaatsen. Tenslotte 
was het door die hogere ligging voor zijn manschappen tevens mogelijk om 
vanuit het want hun tegenstanders te verblinden door hen ongebluste kalk in het 
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gezicht te werpen.¹² Door de maritieme nederlaag van hulp verstoken, was de 
positie van Lodewijk onhoudbaar geworden en kon hij alleen nog een eervolle 
aftocht bereiken. De kans op vereniging van Frankrijk en Engeland onder Franse 
suprematie bleek definitief verkeken. Nog meer dan de slag bij South Foreland 
bewijst de zeeslag bij Sluis het verschil tussen de strijd ter zee en die te land 
waar het de verhouding tussen aanval en verdediging betreft. In de strijd te 
land is een beslissing van de slag gewoonlijk alleen te bereiken door de aanval, 
maar is de verdediger meestal in het voordeel bij het gevecht. Bij de strijd ter 
zee kan niet alleen maar de aanval de beslissing van de slag opleveren, maar is 
de verdediger daarbij ook nog in het nadeel bij het gevecht. Dit is te verklaren 
vanuit de mobiliteit als de belangrijkste kwaliteit van een oorlogsvloot. De zeeslag 
bij Sluis, die geleverd werd in , hing samen met een grootscheepse expeditie 
die de Franse koning Philips  had voorgenomen tegen Engeland. De schepen 
hadden sinds South Foreland nog maar weinig veranderingen ondergaan. Het 
waren veelal tweemasters. Ofschoon men voor oorlogvoering meestal gebruik 
maakte van koopvaarders hadden de specifiek voor het gevecht bestemde schepen 
boven aan de hoofdmast een ronde gevechtsmars gekregen. Dit vormde dus een 
extra platform dat met boogschutters kon worden bemand en door zijn hoge 
ligging weer de kastelen domineerde. Aan vindingrijkheid ontbrak het de strijders 
niet. Behalve het gebruik van ongebluste kalk om de tegenpartij te verblinden 
kon met het oog op entergevechten een scheepsdek worden besprenkeld met 
zachte zeep of talk om de vijand te laten uitglijden. Met paalmessen kon men 
zijn stagen doorsnijden zodat het schip niet meer kon varen en zijn verdedigers 
door de tuigage werden bedekt. Er bestonden zelfs al specialisten die vanaf een 
schip doken om gaten te boren in de romp van een tegenstander.¹³ De Franse 
vloot bestond grotendeels uit geïmproviseerde schepen met een bijeengeraapte 
bemanning, maar telde ook een aantal galeien uit het Middellandse zeegebied 
en vijf grote schepen, die eerder op de Engelsen waren buitgemaakt en door de 
Fransen zelfs al van kanons waren voorzien. De schepen hadden de havens van 
Boulogne en Calais verlaten en zich verzameld in de monding van de Schelde 
nabij Sluis. Als admiraal voor deze vloot werd Quiéret aangewezen. Hoewel de 
term admiraal, die uit Arabisch afkomstig is, in die tijd meer een administratieve 
functie aanduidde dan een maritiem commando, werd Quiéret nu echter ook 
met de leiding van de vloot belast. Toch begreep hij maar weinig van het verschil 
tussen de strijd te land en die ter zee. Beducht voor een Engelse aanval op zijn 
vloot in het verzamelgebied besloot hij zijn schepen te gebruiken als een soort 
drijvende versterking om de Engelsen de toegang tot de Schelde te ontzeggen. Hij 
formeerde daartoe zijn vloot in drie opeenvolgende linies waarin hij de schepen 
verankerde, met kettingen aan elkaar bond en met barricades van planken en 
rondhouten versterkte. De enkele met kanons bewapende schepen plaatste hij 
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op de linkerflank even voor de voorste linie zodat zij de gehele slagorde met 
enfilerend vuur konden bestrijken. Hoewel door een Genuese onderbevelheb-
ber hiervoor gewaarschuwd gebeurde er wat verwacht kon worden. De Engelse 
vloot, bovendien nog begunstigd door tij en wind, voer de volgende dag met een 
verblindende ochtenzon in de rug ten aanval. Het Franse scheepsgeschut richtte 
daarbij weliswaar de nodige schade aan, maar dit stond in geen verhouding tot 
het voordeel aan Engelse zijde. De opeenvolgende verdedigingslinies van Quiéret 
werden stuk voor stuk uitgeschakeld, hoe dapper de Fransen ook vochten. 
Doordat zij hun schepen volstrekt immobiel hadden gemaakt was het voor de 
eenheden van een meer naar achteren gelegen linie onmogelijk geworden de 
eenheden van de voorste, die in gevecht was verwikkeld, te hulp te komen. De 
Engelsen daarentegen konden hun volle gevechtskracht steeds tegen slechts een 
derde deel van de Franse strijdmacht inzetten. De les van het tactische voordeel 
van een varende vloot tegenover een vloot voor anker of tegenover een vloot, die 
getransformeerd was tot een drijvende versterking, is in de krijgsgeschiedenis 
nog enige malen herhaald, zoals bijvoorbeeld in  bij Aboukir ofwel in de slag 
bij de Nijl en in  bij Kopenhagen het geval is geweest.

.. De slag bij Lepanto als apotheose van de galei.

Ofschoon Arabieren en Turken, bezield door het heilig vuur van de Islam wat ety-
mologisch overigens “vrede” betekent, met geweld vaste voet hadden verkregen 
langs de boorden van de Middellandse zee was hun suprematie in die regio niet 
voor altijd verzekerd. Zoals de invallen van nomadische ruitervolken in West-
Europa waren gevolgd door een beweging in omgekeerde richting zoals de “Drang 
nach Osten”, zo vormden ook de Kruistochten, in de Arabische geschiedschrijving 
als “De Frankische invallen” bekend, een beweging in omgekeerde richting. Het 
gold hier echter een beweging die minder economische motieven dan wel een 
religieuze ijver of ook wel avontuurzucht verried. Deze Kruistochten waren in 
het algemeen militair georganiseerde ondernemingen tegen allerlei groeperingen, 
die door de Kerk als vijanden werden beschouwd. Hieronder vielen niet alleen 
Islamieten, maar konden ook Albigenzen, Hussieten en anderen vallen. Toch 
werden in engere zin de Kruistochten vooral gezien als gewapende pelgrimages 
naar plaatsen in Palestina, die voor de Christenen als heilige plaatsen golden 
maar waartoe hun de toegang op een zeker moment door de Islamieten werd 
ontzegd. De strijd ging daarbij echter niet slechts om de heilige plaatsen in directe 
zin, maar vaak om steden of gebieden ook buiten Palestina, zoals in Egypte, die 
men als steunpunten voor de Islamitische macht beschouwde en waarvan de 
uitschakeling in indirecte zin als noodzakelijke voorwaarde voor het uiteindelijke 
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doel werd gezien. De Kruistochten, gericht tegen de Islamieten, vonden plaats 
van de  tot de  eeuw en brachten in sommige gevallen de noodzaak tot 
omvangrijke expedities over zee met zich mee. Grote hoeveelheden troepen, 
paarden, uitrusting en proviand moesten over grote afstanden worden verscheept. 
Een indruk van de vorderingen op het gebied van het maritieme transport valt 
te verkrijgen door een vergelijking van een schip van Willem van Normandië uit 
 met een transportschip ten behoeve van de Derde Kruistocht uit , zoals 
weergegeven in afbeelding  (p. ). Het waren met name de Venetianen en voor 
een deel ook de Genuezen, die in de benodigde scheepsruimte wisten te voorzien 
en er flink aan verdienden. Hoewel vooral zeilschepen gebruikt werden voor het 
transport, bleef men in het Middellandse zeegebied met zijn verraderlijke winden 
maar vaak kalmere zeespiegel dan in de noordelijke wateren echter vertrouwen 
op de galei voor het voeren van het zeegevecht. Zoals we hebben gezien in de 
zeeslag bij Sluis viel de galei toch ook wel aan te treffen in de noordelijke wateren. 
Deze heeft daar ook nog een rol gespeeld in de Tachtigjarige Oorlog, die liep van 
–. In de wateren van de Oostzee heeft de galei zich als oorlogsschip zelfs 
nog lange tijd daarna gehandhaafd. Hoewel de aanvankelijke resultaten van de 
Kruistochten weer teniet werden gedaan brokkelde door een aantal oorzaken, 
waaronder onderlinge onenigheid, de macht van de volgelingen van de Islam in 
de Middellandse zee af en nam die van vooral Venetië toe. Na de ondergang van 
het Byzantijnse rijk met de val van Constantinopel in  vormde de expansie 
van het Turkse rijk echter opnieuw een toenemende bedreiging voor de landen 
rond de Middellandse zee en ook voor die van de Balkan. Om het gevaar te 
keren riep Paus Paulus  de Christenheid weer te wapen en vormde hiertoe een 
Heilige Liga. Deze beperkte zich eerst tot Filips  van Spanje, Napels en Genua. 
Nadat echter de Turken Cyprus op Venetië hadden veroverd hadden zij zich 
vervolgens opnieuw, zoals dit vroeger dan ook in de volksmond heette, “als Turken 
gedragen”. Het bloedbad dat zij, in tegenstelling tot hun toezeggingen, op Cyprus 
aanrichtten was voor Venetië de reden zich aan te sluiten bij de Liga. Deze gang 
van zaken kreeg zijn culminatiepunt in de Turkse nederlaag in  in de zeeslag 
bij Lepanto. Hiermee was het met de maritieme macht van de Islamieten in het 
Middellandse zeegebied gedaan al zouden piraten daar nog lang een probleem 
blijven. Behalve door zijn gevolgen valt deze slag ook op door zijn omvang als 
een treffen van ongeveer  galeien. Aangezien het zeilende oorlogsschip, in 
de noordelijke wateren reeds van zoveel belang, na  ook in de Middellandse 
zee het geroeide oorlogsschip zou gaan verdringen, is het gebeuren bij Lepanto 
te beschouwen als het einde van de glorietijd van de galei. Een glorierijk einde, 
omdat de galeien die bij Lepanto waren gebruikt een zodanige perfectie hadden 
bereikt, dat de latere galeien in hoofdzaak geen nieuwe ontwikkelingen meer 
hebben vertoond.
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Zoals reeds in de zeeslag bij Sluis was gebleken had het vuurgeschut ook al op 
schepen zijn intrede gedaan. Bij de galeien uit de  eeuw, die dienst deden bij 
Lepanto, had ook de voortstuwing een verandering ondergaan. In plaats van een 
verhoging van het aantal riemen door deze in lagen boven elkaar te plaatsen, zoals 
in de Oudheid, was gekozen voor minder riemen met meer roeiers per riem. Deze 
bedroegen bij grote schepen wel vijf per riem. Deze riemen lagen ook niet langer 
in groepen van drie bij elkaar, zoals soms bij eerdere galeien het geval was geweest 
maar rustten op regelmatige afstanden van elkaar op een lange balk, de apostis 
geheten. Gelet op het meervoud aan roeiers per riem behoefden deze schepen 
wat meer breedte wat tevens meer ruimte opleverde voor het geschut. De kanons, 
drie of soms wel vijf stukken, stonden aan de voorzijde naast elkaar opgesteld en 
vuurden recht vooruit. Het middelste stuk, dat veruit het zwaarste was, had een 
terugloop soms tot aan de voorste mast toe. De slagvloot van de Christelijke Liga 
bij Lepanto telde behalve een groot aantal galeien ook een zestal Venetiaanse 
galjassen. Een galjas was een scheepstype dat eigenschappen van een zeilend 
en een geroeid oorlogsschip in zich verenigde. Het was een driemastzeilschip, 
groter, hoger en zwaarder dan een galei. Het was echter evenals een galei uitgerust 
met een ram en over de hele lengte aan beide boorden bezet met riemen. Het 
grote ronde of halfronde voorkasteel vormde een soort kazemat voorzien van 
schietgaten naar verschillende zijden voor zwaar geschut. De bredezijden waren 
bezet met enkele stukken lichter geschut. Deze stonden opgesteld achter een 
verschansing en waren geplaatst op een dek, dat zich uitstrekte boven de roeiers 
en deze daarmee tevens bescherming bood. Sommige kanons waren draaibaar wat 
de effectiviteit van hun vuur verhoogde. Don Juan van Oostenrijk, een natuurlijke 
zoon van Karel  en belast met de leiding van de Christelijke vloot bij Lepanto, 
had zijn galjassen in paren van twee voor het centrum en de beide vleugels van 
zijn slagorde geplaatst. Zij brachten in die positie de aanvallende Turkse vloot 
zware verliezen toe, zonder dat de Turken de galjassen zelf van nabij durfden 
aan te vallen. Dit detail zegt al iets over het toegenomen belang van geschut in 
een zeeslag. Op initiatief van Don Juan stond de slag bij Lepanto verder echter 
vooral in het teken van het entergevecht. Met het oog hierop had hij zelfs de 
ramkoppen, die het verste uitstaken, tevoren van zijn schepen laten verwijderen 
en order gegeven om het vuur met de handvuurwapens pas te openen wanneer 
de schutter door het bloed van zijn tegenstander kon worden bespat. Hiermee 
wilde hij meer voordeel trekken van de lichaamsbepantsering en de haakbussen 
van zijn Spaanse manschappen.¹⁴

Ook lang na Lepanto handhaafde Lodewijk  tot in het einde van de  eeuw 
de galei als de ruggengraat van zijn vloot in de Middellandse zee. Hij deed dit 
tegen de adviezen van zijn admiraals in, die wezen op de superioriteit van het 
linieschip met zijn batterijen aan de bredezijden boven de gevechtskracht van 
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de galei. Het is echter mogelijk dat zijn voorkeur voor het geroeide oorlogsschip 
minder op militaire dan op penitentiaire gronden berustte. De roeibank van een 
galei vormde immers een bekende plaats, eerst voor slaven maar later ook voor 
veroordeelden. Met name toen de vrijheden, hun toegezegd bij het Edict van 
Nantes van , in de  eeuw door Lodewijk  hun geleidelijk weer werden 
ontzegd, vonden vele Hugenoten hier een strafplaats voor hun geloofsovertuiging. 
De opvolging van de galei niettemin door het zeilende oorlogsschip hing samen 
met twee oorzaken, waarvan de effecten met elkaar bleken samen te hangen. 
De eerste oorzaak werd gevormd door technologische ontwikkelingen van het 
zeilschip. De tweede bestond uit de opkomst en verbetering van het vuurgeschut. 
Voor dit geschut bleek juist het nieuwe zeilschip een uitgebreid mobiel platform 
met groot draagvermogen te bieden. Het is niet alleen zinvol eerst aandacht te 
schenken aan dit oorlogsschip maar ook aan het gepantserde, door machines 
voortbewogen oorlogsschip, alvorens een terugblik te werpen op de galei. Pas 
door vergelijking van deze drie soorten oorlogsschepen, die in de opeenvolging 
van de geschiedenis op zo verschillende wijze zijn voortbewogen, komt de eigen 
aard van elke van de drie soorten het best tot zijn recht. Het axiale model vormt 
hiervoor weer een geschikt instrument.

.      .   
        , –

.. Scheepsbouw en tuigage bij de overgang naar de Moderne Tijd en de
invloed daarvan op de maritieme expansie van Europa

De technologische veranderingen van het zeilschip in West-Europa leken zich 
geleidelijk vanaf de  eeuw te voltrekken en hadden in de  eeuw een moment 
bereikt, waarna het zeegaand schip tot aan de tijd van de stoomvaart geen we-
zenlijke vernieuwingen meer zou ondergaan. Een eerste verbetering vormde de 
uitvinding van het stevenroer die vermoedelijk ergens in de loop van de  eeuw 
heeft plaats gevonden. Een tweede verandering vormde de toepassing van de 
karveelbouw ofwel de gladboord bouw ook voor de zeeschepen uit de noordelijke 
wateren. Tot dusverre had men zich daar verlaten op de stevige overnaadse 
bouw,¹⁵ die echter slechts een schip van beperkte afmetingen toestond. Mogelijk 
werd de karveelbouw bevorderd door een betere afdichting tussen de naden. Deze 
had bijvoorbeeld bij de Griekse galeien ontbroken waardoor deze geregeld op het 
land moesten worden getrokken om te drogen. Grotere schepen betekende meer 
vracht, meer ruimte voor het meenemen van proviand, dus een mogelijkheid 
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tot langer verblijf op zee en, voor oorlogvoering van belang, meer gelegenheid
voor de opstelling van geschut. De ‘kastelen’, die we zagen op het zegel van 
Winchelsea,¹⁶ werden vaste onderdelen van de romp. Na een laag voorgedeelte, 
het galjoen waarboven de boegspriet uitstak, bevond zich een hoog gedeelte, de 
bak, gevolgd door een lager deel, de kuil, waarna het achterste deel van het schip 
weer omhoog rees eindigend bij de kampanje, zoals te zien op afbeelding . 

A 
Scheepsportret van

het Nederlandse
schip Geloof uit 

door Willem van
de Velde de Jongere
(National Maritime

Museum Greenwich)
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Uit deze afbeelding blijkt dat bij het -eeuwse schip de bak en ook het hoge 
achterschip al meer in de romp verzonken liggen dan bij het -eeuwse schip 
en zeker vergeleken met de kastelen bij het schip op afbeelding . Deze tendens 
heeft zich in de  eeuw voortgezet waarbij het oorlogsschip steeds meer een 
varend artillerieplatform werd. Bij een vergelijking tussen beide afbeeldingen valt 
daarnaast op dat men voorheen schepen vaak niet in de juiste verhoudingen en 
volgens geijkte tradities weergaf. In de latere scheepsportretten, zoals die van 
de beide Van de Veldes, probeerde men daarentegen een schip zo nauwkeurig 
mogelijk uit te beelden. 

Een groter zeilschip behoefde ook meer zeil. Om dit hanteerbaar te houden 
waren niet alleen meer zeilen aan één mast maar ook meer masten op één schip 
nodig. Na ondervindingen ook met viermastschepen bleek voor een groot schip 
een aantal van drie masten tot het midden van de  eeuw de beste oplossing. 
Zoals onderstaand op afbeelding  te zien is werden de fokkenmast en de grote 
mast met razeilen getuigd terwijl de bezaansmast op het achterschip een groot 
latijnzeil droeg. 

A 
Een scheepsportret
van het Engelse schip
Britannia, mogelijk
, door Willem van
de Velde de Oude
(National Maritime
Museum Greenwich)
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In de  eeuw begon men ook stagzeilen tussen de masten te voeren. Het 
geschut, dat aanvankelijk alleen over de verschansing of door ronde poorten 
in de scheepswand kon vuren, kreeg een aanzienlijke uitbreiding van de mo-
gelijkheden tot opstelling door de uitvinding van de kanonpoort met valpoort 
omstreeks  door Descharges, een scheepsbouwer uit Brest.¹⁷ Deze opstelling, 
die ook al waar te nemen was op de afbeeldingen  en , maakte het mogelijk 
de kanonpoorten af te dichten tegen binnendringend water bij zware zeegang 
of bij sterk overhangen van het schip. Hierdoor konden ook lager gelegen dek-
ken met geschut worden bezet en de bewapening van het schip dus verhoogd. 
Door de kanonlopen te affuteren op rolpaarden werd de hoogte van de stukken 
beperkt en konden de dekruimten laag worden gehouden. Men onderscheidde 
daarbij wel tweedekkers of driedekkers, afhankelijk van het aantal dekken, die 
doorliepen over het gehele schip en op regelmatige afstanden met geschut waren 
bezet. Mede gerekend de kanons op de niet-doorlopende bovendekken en de 
naar voren of naar achteren gerichte “jaag-” en “retraitestukken” voerde een 
tweedekker wel  en een driedekker soms ruim  stukken. Een en ander is 
zichtbaar op afbeelding . Hierbij wordt tevens duidelijk dat men met het oog 
op de stabiliteit van het schip uitging van het principe: hoe zwaarder het stuk, 
des te lager het dek waarop dit geplaatst werd. Wanneer men bedenkt dat de 
bemanning in hangmatten tussen de dekken sliep kan men zich de benauwdheid 
in deze ruimten voorstellen. Tijdens het gevecht werden deze nog gevuld met 
de damp van een kruit dat toen nog niet rookzwak was. Uit afbeelding  is ook 
iets af te lezen over de stevige constructie van het schip, die het een groot incas-
seringsvermogen verschafte. Dit gold zowel waar het de kracht van het beuken 
van de golven als de uitwerking van kanonvuur betrof.
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Al deze verbeteringen verschaften aan het Europese zeilschip een actieradius, 
een laadvermogen en een gevechtscapaciteit, die een expansie van de Europese 
landen over de gehele wereld hebben mogelijk gemaakt. Het begin hiervan is 
al te vinden in de ontdekkingsreizen van mensen als Vasco da Gama en van 
Columbus in de  eeuw. De ontdekking in  van Amerika door Columbus 
wordt bij indelingen van de geschiedenis vaak als het eindpunt van de Mid-
deleeuwen en het begin van de Moderne Tijd aangemerkt omdat hiermee de 
expansie van Europa over de verdere wereld begint. Deze heeft weer geleid tot 
een mondialisering van het verloop van de geschiedenis. Een mondialisering die 
immers pas mogelijk is wanneer volken over de technische middelen beschikken 
en de behoefte gevoelen om met de andere volken op aarde in contact te treden. 
Het nieuwe zeeschip vormde het middel en de behoefte werd gevoed door een 
verlangen naar winst bij de handel in nieuwe artikelen uit andere landen in een 

A 
Dwarsdoorsnee van
een zeventiende-
eeuws schip
(uit Diekerhof,
De oorlogsvloot 
in de zeventiende 
eeuw, )
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moordende en vaak gewelddadige concurrentie van Europeanen met Europeanen 
uit andere landen. Columbus, allereerst aangekomen op een der eilanden van de 
Bahama’s, meende zelf op dat moment dat dit eiland behoorde tot de eilanden 
benoorden van het Japan waarover Marco Polo had gesproken. Verder varende 
zag hij het vasteland dat hij ontwaarde abusievelijk aan voor India, een vergis-
sing waaraan de oorspronkelijke bewoners nog altijd de naam van Indianen te 
danken hebben. Zijn ontdekkingstocht is overigens minder uniek dan dikwijls 
wordt aangenomen.

Eerder dan de West-Europeanen beschikten reeds de Chinezen over geavan-
ceerde schepen. Zo maakten zij in de  eeuw gebruik van gepantserde rader-
boten uitgerust met tredmolens en van diverse soorten van drijvende forten, 
die zij bij de verdediging van rivieren sneller konden concentreren dan hun 
infanterielegers. De Ming-dynastie beschikte in  zelfs over een totaal van 
. schepen waaronder een vloot van  schepen, die bestemd waren voor 
langdurige tochten over de oceaan en waarvan de grootste waarschijnlijk een 
waterverplaatsing hadden van  ton.¹⁸ Dit wil zeggen vijfmaal zoveel als de  
ton van het vlaggeschip van Vasco da Gama waarmee deze in  vanuit Portugal 
in de Indische Oceaan was gearriveerd. De behoefte aan overzeese expedities was 
bij de Chinezen ontstaan omdat het net van rivieren en kanalen ontoereikend 
was om alle delen van het uitgestrekte China te bereiken zodat dit over zee soms 
beter te doen was. Deze tochten nodigden echter uit tot lucratieve expedities 
naar andere gebieden ver over zee en wellicht is dit een reden geweest om deze 
zeeschepen als “schatschepen” te betitelen. Deze overtroffen de contemporaine 
schepen uit Europa in laadvermogen, bemanning en bewapening en evenaarden 
deze in zeewaardigheid. De admiraal Zheng He, in angelsaksische bronnen 
wel aangeduid als Cheng Ho, doorkruiste met zijn schatschepen de zeeën van 
Borneo en Maleisië tot Ceylon en zelfs daar voorbij tot de kusten van de Rode 
Zee en die van Afrika om handel te drijven en soms schatting op te leggen.¹⁹ Aan 
zijn ondernemingen kwam echter plotseling een einde door een wantrouwen 
aan het hof tegen zijn afkomst en persoon, maar vermoedelijk vooral tegen zijn 
invloed. Door uitbreiding van het interne kanalennet verdween vervolgens de 
behoefte aan regionaal transport over zee en de gebruikelijke argwaan van de 
conservatieve bureaucraten tegen de kooplieden droegen de rest bij tot een 
verwaarlozing van de vloot. China veranderde in een introverte landstaat. Het 
verliet, zich beroepend op vroegere tradities, het principe van de markteconomie 
waaraan het zijn welvaart te danken had gehad. Het verloor door een verstarring 
van zijn cultuur zijn initiatief op het gebied van de technologie en kwam met dit 
alles op een achterstand te staan vergeleken met het Westen, waarop het zo’n 
voorsprong had bezeten. In West-Europa daarentegen riep een breuk in de Kerk, 
die in de Reformatie tot uitdrukking kwam, een halt toe aan de dominantie van 

Proefschrift Guy def.indd   322 1-5-2006   20:38:14



    

een kerkelijke overheid of aan die van een priesterstand. Een kritische instelling 
tegenover overgeleverde waarheden werkte daar een secularisatie in de hand. 
Deze bevorderde daarbij een markteconomie en stelde de wetenschappen in staat 
zich aan het kerkelijk leergezag te ontworstelen. Hierdoor konden deze zich vrij 
ontwikkelen en nieuwe technologie mogelijk maken. Een centrale monarchie of 
ander systeem, waarbij de macht van de adel in toom werd gehouden, schiep de 
mogelijkheid de hulpbronnen van het land meer te concentreren en daarmee 
effectiever aan te wenden. De eertijds zo machtige wereld van de Islam en de 
eens zo bloeiende landen in het Verre en Nabije Oosten, lieten hun culturen 
echter verstarren onder de repressie van religieuze of conservatieve leiders en 
ontnamen daarmee zichzelf de kans op economische, wetenschappelijke en 
technologische vernieuwing. De ontwikkeling van het zeeschip in West-Europa, 
waarover in het voorgaande is gesproken, verschafte de landen in het Westen 
het transportmiddel om hun ontstane overwicht ook in andere delen van de 
wereld te doen gelden.

.. De maritieme competitie van de Europese staten in het tijdvak van
het zeilschip. Tactische moeilijkheden voor de Britse marine om de
heerschappij ter zee af te dwingen. De slag bij Trafalgar als oplossing voor
haar problematiek

In de politieke structuur van West-Europa hadden zich vanaf de  eeuw een 
aantal wijzingen voorgedaan, die in de daarop volgende eeuwen steeds meer 
het profiel aan nationale staten zouden verschaffen. Belangrijke factoren hierbij 
waren de onderwerping van de adel aan de monarchie en de afgenomen invloed 
van de Kerk als internationaal bindend element. Europa ontwikkelde zich hierbij 
tot een conglomeraat van staten, die in een voortdurende competitie met elkaar 
verkeerden. De kleinere werden hierbij overspeeld door de grotere. Wanneer 
er echter één alle andere dreigde te domineren vond deze al gauw een coalitie 
tegenover zich om het machtsevenwicht te handhaven. Zowel het Frankrijk 
van Lodewijk  en dat van Napoleon Bonaparte als ook het Duitsland van 
Wilhelm  en dat van Hitler hebben dit ondervonden. De competitie gold niet 
slechts de verhoudingen op het Europese continent, maar strekte zich voor de 
aan zee gelegen staten ook uit tot de handel overzee. In aansluiting daarop ging 
het daarbij om handelsposten en om de invloedssferen in andere werelddelen. 
De gebieden waar deze invloed werd uitgeoefend begonnen gaandeweg steeds 
meer het karakter van koloniën te vertonen. Het voortouw hierbij werd genomen 
door de Portugezen, gevolgd door de Spanjaarden. De eersten konden zich 
echter niet handhaven tegen de Engelsen en Nederlanders. De Spanjaarden, 
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die slechts belangstelling toonden voor edel metaal, hadden voor het transport 
hiervan slechts weinig schepen nodig en verzuimden daarom de bouw van een 
handelsvloot. Tot hun ergernis bemerkend hoe gemakkelijk hun “zilverschepen” 
ten prooi vielen aan met name Engelse kaperkapiteins besloten zij tot een 
grootscheepse expeditie tegen Engeland. Door de thuisbases van de kapers aan 
te grijpen hoopten zij een einde aan de praktijken van deze te kunnen maken. Al 
maakt het voor de slachtoffers op het eerste gezicht weinig uit, vanuit juridisch en 
krijgskundig oogpunt is het wel van belang bij dergelijke praktijken onderscheid 
te maken tussen zeeroof en kaapvaart. Zeeroof wordt beoefend door zeerovers, 
ook wel aangeduid als piraten en in West-Indië boekaniers genoemd. Zoals het 
woord al aangeeft is kaapvaart een zaak van kapers. In het eerste geval gaat het 
om kapiteins en bemanningen, die slechts uit zijn op hun eigen gewin waartoe zij 
zich met geweld meester proberen maken van de schepen en lading van anderen. 
Zij stellen zich daarbij echter buiten de wet en worden daardoor als vogelvrij 
voor ieder beschouwd. Kapers daarentegen zijn houders van een kaperbrief 
of ondergeschikten van deze. Een kaperbrief was een document afkomstig 
van een regering, met daarin de toestemming dan wel de opdracht de hand te 
leggen op schepen en ladingen toebehorende aan een vijandelijke mogendheid 
met het doel daarmee afbreuk te doen aan diens oorlogsinspanning. Uiteraard 
hield dit tevens in de schepen van de eigen mogendheid of die van bevriende 
mogendheden met rust te laten. Ofschoon kapers het met dit laatste niet altijd 
even nauw namen hadden zij dus formeel de status van belligerenten en konden 
aanspraak maken op steun van de eigen oorlogsvloot. In tegenstelling daarmee 
vormden piraten een potentieel doel van ieder oorlogsschip. Uit dit onderscheid 
blijkt dat activiteiten van de Engelse kapers tegen Spaanse handelsschepen door 
de Spaanse regering als oorlogshandelingen werden beschouwd, die dan ook een 
aanval op het moederland van de kapers wettigden.

Hiertoe rustten zij in  een “Armada”, letterlijk een “Gewapende” vloot 
uit, die zij als “invincibile”, dat wil zeggen als onoverwinnelijk beschouwden. 
De bedoeling was dat deze vloot zich naar de Britse wateren zou begeven om 
daar een invasievloot te begeleiden, die vanuit Duinkerken zee zou kiezen 
met een leger aan boord onder Parma. Door de oorlog tegen de opstandige 
Noordelijke Nederlanden bevonden zich in de Zuidelijke Nederlanden immers 
al aanzienlijke troepencontingenten ter plaatse. De maritieme opzet van de 
expeditie bleek echter minder solide dan de juridische onderbouwing ervan. 
Aangezien de Spaanse scheepsconcepten echter nog teveel op het entergevecht 
berustten, bleken zij met hun hoge logge schepen in het nadeel tegen de lagere 
schepen der Engelsen die de nodige afstand bewaarden en waren ingesteld 
op een artillerieduel. Waren de Spaanse schepen al minder geschikt voor de 
herhaalde treffens met de Engelse vloot, ook de hantering van hun vloot liet te 
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wensen over. Door plotseling overlijden van de admiraal Santa Cruz, die voor 
het commando gedacht was, werd, tegen eigen zin in, het bevel nu gevoerd 
door de hertog Medina Sidonia. Deze toonde van het zeewezen geen verstand 
te hebben. Bovendien bleek de hele opzet van de onderneming tot mislukking 
gedoemd doordat de Hollanders en Zeeuwen met hun schepen de haven van 
Duinkerken blokkeerden. Parma, reeds geplaagd door geldgebrek om de nodige 
troepen bijeen te krijgen, kon daarom geen zee kiezen. Zonder invasieleger was 
dus de vloot overbodig. Overdag geteisterd door het geschut en ’s nachts door 
branders van zijn ankerplaatsen verdreven, durfde Medina Sidonia zijn vloot niet 
langs dezelfde route terug te voeren en leidde hij deze in een grote omweg om 
het noorden van Schotland heen terug naar Spanje. Slecht bekend met de om-
standigheden in die wateren leden de Spanjaarden veel grotere verliezen door het 
geweld van de elementen dan door dat van hun tegenstanders. Ofschoon Spaanse 
scheepsbouwers veel later voortreffelijke schepen hebben afgeleverd betekende 
deze expeditie het einde van Spanje als grote zeevarende natie. Een toelichting 
bij de gevechtshandelingen verdient echter nog het gebruik van ‘branders’. Dit 
was vaak een wat kleiner schip uit de eigen voorraad of een buitgemaakt schip, 
op het bezit waarvan minder prijs werd gesteld. Het werd volgestouwd met 
brandbaar materiaal en extra buskruit. Soms onbemand of van een minimale 
bemanning voorzien, die gereed was om het schip tijdig te verlaten, werd het, 
reeds al dan niet brandend, naar een vijandelijk schip gedirigeerd. Hoe dreigend 
branders ook konden lijken, in de praktijk was het effect minder groot omdat 
de meeste branders werden gespild tengevolge van het feit dat het schip, dat het 
doelwit vormde, de aanvaring meestal wist te ontwijken. Al betekende  een 
keerpunt in de strijd ter zee omdat het entergevecht plaats moest maken voor 
het artilleriegevecht, de tactiek voor het artillerieduel moest nog verder worden 
ontwikkeld. Deze tactiek kreeg pas duidelijk gestalte bij de Britse vloot gedurende 
de zeeoorlogen tussen Engeland en de Nederlanden tijdens de  eeuw. Zij werd 
door de Engelse marine vastgelegd in de Fighting Instructions van . Deze 
werden heruitgegeven in  in een vorm, die in  jaar niet werd veranderd. 
Op afwijking van deze instructies stonden strenge straffen. Van belang bij deze 
tactiek was het bezit van de positie aan loefzijde. Deze werd al eerder genoemd 
met betrekking tot de slag bij South Foreland vanwege het voordeel van initiatief, 
dat daardoor werd geboden.²⁰ Zolang de kapiteins hun schepen echter nog naar 
eigen goeddunken in het gevecht hadden gehanteerd was de mogelijkheid tot 
concentratie van de vuurkracht van de vloot gering en splitste het gevecht zich al 
gauw in verwarde mêlees, waarin de eigen schepen hun vuur konden maskeren. 
Juist in deze euvels probeerden de instructies te voorzien. Hiertoe schreven zij 
voor dat bij het gevecht alle schepen van een eskader op één lijn met de leider en 
op hun vaste plaats in de linie bij elkaar moesten blijven. Een slagvloot bestond 
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daarbij uit drie eskaders, de voorhoede, de middentogt of middenlinie, die de 
hoofdmacht vormde en de zwaarste schepen omvatte, en de achterhoede, die 
soms de zwakste schepen van de formatie telde. De middentogt werd geleid door 
de commandant van de vloot, de voorhoede door zijn eerste ondergeschikte en 
de achterhoede door de schout-bij-nacht. Bij de Franse marine is in de  eeuw 
wel geëxperimenteerd met de opstelling van de commandant in een fregat buiten 
en naast de linie. Hierbij zou in de kruitdamp deze zelf een beter overzicht over 
zijn formatie en zijn vloot een beter zicht op zijn seinen kunnen houden. Hierop 
werd echter weer teruggekomen zodat hij zijn plaats in de linie herkreeg. Hoewel 
de eskaders zich als aparte divisies naast elkaar konden verplaatsen werden zij 
voor het gevecht op het vlaggensein “Ga in kiellinie” tot één enkele kiellinie in 
slagorde geformeerd. Zolang het sein van kiellinie van het vlaggeschip wapperde 
waren alle andere seinen vervallen. De schepen voeren daarbij op een afstand 
van een kabellengte ofwel  meter achter elkaar.²¹ Om een indruk te krijgen 
van de omvang en dichtheid van een dergelijke formatie moet men bedenken 
dat de lengte van de grootste linieschepen gewoonlijk ongeveer  tot  meter 
besloeg, de boegspriet niet meegerekend. De omvang van vloten uit de  eeuw 
telden bij actie, zoals bijvoorbeeld in  bij Schooneveld, aan Nederlandse zijde 
 en aan Britse zijde  schepen. Door de uitbreiding van de koloniale expansie 
in de  eeuw beperkten de vlootoperaties zich echter niet langer in hoofdzaak 
tot de Europese wateren en die van de Middellandse zee maar strekten deze 
zich in principe uit over de gehele wereld. Het was dan ook niet langer mogelijk 
praktisch de hele vloot aan linieschepen in te zetten voor een enkele operatie of bij 
een enkele actie maar de admiraliteiten moesten hun potentieel zien te verdelen 
over de verschillende gebieden waar hun maritieme aanwezigheid vereist was. De 
latere zeeslagen werden dan ook uitgevochten tussen kleinere formaties dan die 
uit de  eeuw. Aan een zo belangrijke zeeslag als die bij Trafalgar in  namen 
dan ook aan Britse zijde slechts  linieschepen deel tegenover  aan Franse en 
Spaanse zijde, waarvan er echter overigens lange tijd  buiten actie bleven. 

Terwijl de infanterie uit de  en de  eeuw eveneens zijn vuurkracht pro-
beerde uit te buiten door zich te ontplooien in linie waarbij de as van destructie 
coaxiaal was aan de as van beweging, stond bij de slagvloten de as van destructie 
dus haaks op de as van beweging. Evenals bij de legers uit de  en uit de  eeuw 
speelde ook bij de vloten uit die tijd het element van manoeuvre een belangrijke 
rol. Te land ging het daarbij vooral om het uitmanoeuvreren van de tegenstander 
teneinde, met bescherming van de eigen operatielijnen, die van de vijand zodanig 
te bedreigen dat deze het veld moest ruimen en van zijn oogmerken afzien. Ook 
al vonden er soms toch grote veldslagen plaats, deze werden bij voorkeur verme-
den omdat men de uitkomst van gevechten onzeker achtte en de soldaten als te 
kostbaar wilde sparen. Ter zee was, wanneer visueel contact tussen partijen was 
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ontstaan, de manoeuvre gewoonlijk gericht op het verwerven dan wel behouden 
van de positie aan loefzijde, die van zoveel belang was bij het gevecht. Door 
verandering van weer of wind kwam een volledige slag soms echter niet eens 
tot stand. Zoals de Pruisische infanterie in de  eeuw bewondering afdwong 
door de precisie waarmee de evoluties van colonne naar linie of van linie naar 
carré werden uitgevoerd, zo wekte de Engelse vloot bewondering door de wijze 
waarop zij niet alleen de kiellinie kon innemen, maar deze vooral met behoud 
van de strakke koers en regelmatige afstanden wist te handhaven. Hadden oor-
logsschepen door hun individuele mobiliteit voorheen overeenkomst vertoond 
met cavaleristen, door de coördinatie van hun bewegingen met het oog op een 
lineaire concentratie van hun vuurkracht vertoonde een vloot nu dus weer meer 
overeenkomst met infanterie. Beide liniesystemen kenmerkten zich echter niet 
alleen door precisie maar ook door rigiditeit. Zij bleven alleen succesvol tegen 
een tegenstander die dezelfde tactiek volgde maar er minder bedreven in was. 
Zij faalden wanneer de tegenstander een andere tactiek ging toepassen. 

Tegenover de Pruissen was dat de tactiek van het leger van Napoleon. Dit 
ontregelde met zijn tirailleurschermen de evolutie van de Pruisische troepen, die 
vervolgens, zonder kans hun juiste formatie in te nemen al door de aanvalcolon-
nes onder de voet werden gelopen. Bij een vergelijking van de linietactiek te 
land met die ter zee is het tevens van belang om aandacht te schenken aan de 
strategische concepten waarbinnen zij werden gehanteerd. Stonden de operaties 
te land zoals wij hebben gezien tijdens de  eeuw nog in het teken van een 
‘manoeuvrestrategie’, Napoleon bracht hierin een radicale verandering. Hij richtte 
al zijn operaties op één doel namelijk de vernietiging van de hoofdmacht van 
de tegenstander. Dit zag hij als de voornaamste voorwaarde voor het bereiken 
van al zijn verdere doelstellingen. Hiermee introduceerde hij wat latere Duitse 
schrijvers “Niederwerfungstrategie” zouden noemen. Hoewel toen nog niet 
onder die term bekend was een dergelijke strategie ook de achtergrond van de 
Britse operaties ter zee vanaf /. De opvatting dat de vernietiging van de 
vijandelijke slagvloot in een beslissende zeeslag of hoogstens enkele daarvan de 
hoofdopgave van een marine was werd aangeduid als de “Decisive Battle Theory”. 
Het doel dat daarbij voor ogen stond was de zeewegen open te houden voor de 
eigen handels- en oorlogsvloot en tegelijk die wegen aan de vijand ontzeggen.
Volgens Mahan was hiermee op zee de voorwaarde geschapen om de tegenstan-
der tenslotte ook te land de eigen wil op te kunnen leggen. Het bewijs hiervan 
zag hij in de geschiedenis van Engeland vanaf het midden van de  eeuw tot en 
met de Napoleontische Oorlogen.²² De kiellinie, waarin elk eigen schip tot taak 
had het tegenovergelegen schip van de vijand aan te vallen, was hiertoe volgens 
de Royal Navy de geëigende formatie. Hierbij werd liefst op zeer korte afstand 
een maximum aan kanonvuur afgegeven op de romp van het vijandelijke schip. 

Proefschrift Guy def.indd   327 1-5-2006   20:38:15



  

De bedoeling hiervan was niet om dit tot zinken te brengen maar wel om zoveel 
mogelijk van diens kanons uit te schakelen en daarbij zodanige verliezen aan 
het personeel toe te brengen dat de tegenstander ertoe gebracht werd de vlag te 
strijken. Efficiënte bediening van het eigen geschut en extra hulpmiddelen bij het 
gebruik daarvan moesten voorzien in een superieure vuursnelheid en daardoor 
in het gewenste vuuroverwicht.²³ De strakke formatie van de schepen en de 
hardnekkigheid van hun bemanningen zouden de rest dan wel doen. Toch was 
het juist die strakke formatie die het vuur over de vijandelijke slaglinie zodanig 
verdeelde dat een duidelijke beslissing vaak uitbleef. Zeker kon men proberen 
door de vijandelijke linie heen te breken en plaatselijk een overwicht zien te 
bereiken, zoals eerder gesuggereerd bij diagram .²⁴ Dit bleef echter een moeilijke 
manoeuvre, die het leidende schip tevens bloot stelde aan het volle vuur van de 
passerende schepen van de vijand. Bovendien kon de tegenstander een doorbraak 
zien te voorkomen door de afstand tussen zijn schepen te verkleinen en daarmee 
het risico op botsing bij inbraak te scheppen. Mocht de doorbraak wel gelukken 
dan had de aanvaller het voordeel om met de gehele doorgebroken formatie het 
vijandelijke schip, dat voor het punt van inbraak voer, via de kwetsbare achter-
plecht over de volle lengte te enfileren. Dit betekende een slachting onder de 
betreffende kanonbemanning. Diverse zeeslagen bleven echter na een langdurig 
artillerieduel van schip tegen schip uit de opponerende linies onbeslist tot de wind 
of de opgelopen averij de vloten weer uit elkaar dreef. De problemen om met 
de kiellinieformatie de beslissing af te dwingen om daarmee de heerschappij ter 
zee te verwerven of te behouden werden voor de Britse vloot nog vergroot door 
een gewijzigde tactiek die de Franse marine in de tweede helft van de  eeuw 
perfectioneerde en in toenemende mate begon te volgen. Deze tactiek verstond 
zich ook beter met het strategische concept dat de Franse marine in tegenstelling 
tot het Britse volgde. Niet de algehele heerschappij ter zee als uiteindelijk doel en 
de vernietiging van de vijandelijke slagvloot als voorwaarde daarvoor stonden de 
Fransen voor ogen. Zij onderscheidden twee typen van oorlogvoering ter zee de 
“Guerre de Course” en de “Grande Guerre”. De eerste, de kaapvaart, was gericht 
tegen de vijandelijke handelsvloot en werd uitgevoerd door fregatten of ook wel 
kleinere schepen. De tweede was een zaak van de slagvloot, dus van de liniesche-
pen. Deze had echter niet zozeer de taak zich te meten met de linieschepen van 
de Britten als hun voornaamste tegenstanders. Met dergelijke krachtmetingen 
hadden zij overigens bij eerdere gelegenheden vaak slechte ervaringen opgedaan. 
Hun linieschepen hadden daarom niet langer tot taak gekregen de schepen van de 
vijand bij contact uit te schakelen maar deze van zich af te houden. De inzet van 
de slagvloot was strategisch dan ook niet gericht op de algehele heerschappij ter 
zee maar op “objets ultérieurs”, verder gelegen doeleinden, die gewoonlijk doelen 
te land betroffen. Behalve de beveiliging van eigen handelskonvooien valt daarom 
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ook te denken aan het bezetten of aan het bevoorraden van steunpunten, of aan 
het scheppen van mogelijkheden tot het uitvoeren van invasies waaronder die 
van Engeland zelf. De operaties van de Franse slagvloot waren er derhalve vooral 
op gericht om de aandacht van de hoofdmacht van de tegenstander zodanig af 
te leiden dat in het beoogde zeegebied op een beslissend moment een dermate 
overwicht werd bereikt dat interventie voor de vijand onmogelijk werd. De slag 
bij de Chesapeake Bay in  en vooral de langdurige en vergeefse achtervol-
ging waartoe de Franse admiraal De Grasse zijn tegenspeler Graves daarna 
wist te verleiden is een van de meest succesvolle voorbeelden van een dergelijk 
optreden. Dit had tot gevolg dat zowel de blokkade van Yorktown zelf als ook 
de aanvoermogelijkheden voor de belegeraars ervan in stand bleven. Hierdoor 
werden de Engelse verdedigers van de stad gedwongen te capituleren waarmee 
de strijd om de onafhankelijkheid van de Noord-Amerikaanse koloniën in feite 
beslist bleek. Terwijl de Fransen tijdens Napoleon te land de manoeuvrestrategie 
van de  eeuw hadden vervangen door een Niederwerfungstrategie bleven zij 
dus ter zee een manoeuvrestrategie volgen tegenover de Niederwerfungstrategie 
van de Royal Navy.

Deze verschillende strategische concepten werden op het niveau van de tactiek 
vertaald in verschillend optreden. Wanneer de partijen elkaar hadden waargeno-
men namen de Britse schepen als gewoonlijk de kiellinie aan en probeerden de 
loefzijde te verwerven. De Fransen ontplooiden eveneens in kiellinie maar namen 
dikwijls met de lijzijde genoegen. In tegenstelling tot de Britse schepen waarvan 
het geschut meer geschikt was voor het gevecht op korte afstand voerden de 
Fransen zwaarder geschut, dat meer berekend was voor het gevecht op grotere 
afstand. De Engelsen, die hun vuursnelheid ten tijde van de Napoleontische 
Oorlogen nog hadden verhoogd door hun kanons van vuursteensloten in plaats 
van lontontsteking te voorzien, gaven bij voorkeur vuur af op korte afstand 
met massieve kogels, roundshot. Dit bleven zij laag richten op de romp van de 
tegenstander om deze zijn vuurkracht te ontnemen en door personele verliezen
tot overgave te dwingen. De Fransen daarentegen openden hun vuur op lange 
afstand. Zij richtten dit hoog op de tuigage van de tegenstander door gebruik 
van kettingkogels en andere typen projectielen om het andere schip in letterlijke 
zin “af te tuigen”. Hiermee probeerden zij de bewegingsmogelijkheden van de 
tegenstander aan te tasten opdat deze zijn destructievermogen niet tot gelding 
kon brengen. Hun eigen mobiliteit gebruikten zij om te ontwijken door af te vallen 
zodra de ander aanviel. Bij voorkeur probeerden zij dit groepsgewijze te doen 
waarbij de ene groep met vuur de manoeuvre van de andere dekte, zoals dit ook 
nog heden het geval is bij het gevecht te land wanneer een partij probeert ordelijk 
terug te gaan tijdens gevechtscontact. Tegen dergelijke ontwijkingstactieken 
konden de Engelsen weinig doen, zolang zij aan een tactiek bleven vasthouden 
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van een gevecht van linie tegen linie op bij voorkeur parallelle koersen. De Britse 
marine wist echter niet beter totdat zij advies kreeg van onverwachte zijde, John 
Clerk, een landrot uit Edinburgh die zijn levenlang al met bootjes gespeeld had 
en op zijn huiskamertafel met miniatuurscheepjes tactische vlootbewegingen 
uitprobeerde. Op deze wijze ontdekte hij einde  eeuw opnieuw wat Hubert 
de Burgh reeds in  bij South Foreland had begrepen: de betekenis van 
concentratie tegen een deel van de vijandelijke vloot. Zeker waren ook bij 
latere gelegenheden na algehele invoering van de linietactiek wel eens pogingen 
ondernomen door vloten om met de eigen linie door die van de tegenstander te 
breken en daarmee een deel van de vijandelijke formatie te isoleren. Door het 
accent dat de Britse Admiraliteit echter legde op de handhaving van een correcte 
linieformatie wat ook bij het oordeel van een krijgsraad een belangrijk criterium 
vormde, waren dergelijke doorbraakpogingen zeldzaam geworden. In een studie 
bedoeld als tekstboek voor marineofficieren, Essay on Naval Tactics, adviseerde
Clerk om niet beslist met een gehele linie door de vijand zien te breken maar 
doorbraak ter isolatie van een deel van de tegenstander met een concentratie van 
de eigen macht te stellen boven de handhaving van een vaste formele slagorde. De 
formatie van de gehele vloot in één kiellinie had volgens hem slechts zin zolang 
de tegenstander meewerkte door dezelfde slagorde te kiezen. Hij beval aan niet 
langer een gevecht van schip tegen schip te voeren maar bijvoorbeeld een aanval 
met de hele macht op de achterhoede te ondernemen voordat de voorhoede 
overstag kon gaan om tijdig te hulp te komen.²⁵ De Britse Admiraliteit, met zijn 
afkeer van de oncontroleerbare, min of meer willekeurige clashes van groepen 
schepen uit het verleden, toonde aanvankelijk weinig interesse. Clerk echter bleef 
zijn ideeën hardnekkig aanprijzen. Zij werden door Rodney, zij het nog onwillig 
en onder invloed van Douglas de kapitein van zijn vlaggeschip, met groot suc-
ces in  in praktijk gebracht in de slag bij Iles des Saintes, een eilandengroep 
gelegen tussen Dominica en Guadeloupe.²⁶ Een getrouwe volgeling van Clerk 
zou echter Nelson blijken. Zijn toepassing van Clerks principes leidde in  bij 
Trafalgar tot het “Britannia rules the waves”. De Fransen hadden hun defensieve 
houding waarbij hun slagvloot in verschillende havens lag opgesloten onder 
blokkade door de Royal Navy laten varen. Zij waren uitgebroken en hadden met 
langdurige operaties over de wijde vlakte van de Atlantische Oceaan gepoogd 
de Britse vloot weg te lokken uit de thuiswateren om een invasie van Engeland 
mogelijk te maken. Nadat deze pogingen reeds grotendeels waren mislukt was 
de kans op een tijdelijk numeriek overwicht geheel verkeken toen Nelson er in 
slaagde het voornaamste contingent, gevormd door Franse en Spaanse schepen 
onder de zuidkust van Spanje, in de buurt van Kaap Trafalgar te onderscheppen 
en te vernietigen. Zoals hij van plan was en ook tevoren openlijk had verkondigd 
paste hij daarbij een nieuwe tactiek toe, die bekend zou worden onder de naam 
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van “The Nelson touch”. De Franse admiraal Villeneuve, die zich door Nelson 
de pas zag afgesneden, liet zijn vloot wenden in een vergeefse poging terug te 
keren tot de Spaanse haven waaruit hij tevoren was vertrokken. Nelson volgde 
hem met zijn eigen vloot, in twee divisies in kiellinie naast en op enige afstand 
van elkaar. De Engelse vloot bevond zich daarbij aan loefzijde en op een koers 
parallel aan die van de vijand. De linker divisie stond onder leiding van Nelson 
zelf, de rechter onder die van zijn tweede man, Collingwood. In plaats van op hun 
gebruikelijke plaats in een linie bevonden de beide admiraals zich nu met hun 
schip vooraan in de formatie. Villeneuve bezat enige voorsprong op de Britten 
maar had grote moeite zijn minder geoefende vloot in een slordige kiellinie te 
formeren. Er stond weinig wind en alleen door alle zeilen bij te zetten wisten 
de Engelsen langzaam in te lopen op hun vijanden. Eenmaal opzij van de Frans-
Spaanse vloot gekomen liet Nelson zijn beide formaties  graden zwenken naar 
stuurboord en vrijwel voor de wind loodrecht op de vijandelijke linie aansturen. 
De divisie van Nelson brak de vijandelijke linie in het centrum kort achter de 
voorhoede. Aangezien Collingwood zich dichter bij de vijand bevond trof hij 
de linie eerder, maar meer naar achteren bij de achterhoede vlak achter het 
centrum. De beide leidende schepen werden daarbij blootgesteld aan het volle 
vuur van de tegenstander. De eerste salvo’s hiervan lagen echter op verkeerde 
afstanden. De Britse verliezen, door de volgende salvo’s geleden, werden meer dan 
goedgemaakt door de vernietigende uitwerking van het enfilerend vuur van de 
aanvallende formaties op de plaatsen van inbraak. De voorhoede, die ongemoeid 
was gebleven, vervolgde ondanks de seinen van Villeneuve zijn koers, om pas 
om te keren toen het te laat was.

Nelson Collingwood Villeneuve
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Zoals destijds het spelen met loden figuren op een tafelblad als represen-
tanten van echte soldaten Maurits had geholpen een remedie te vinden tegen 
de superioriteit van de Spaanse tercio’s waarmee hij de overgang van een colon-
netactiek naar een linietactiek had ingeluid,²⁷ zo had nu Clerk, spelend met zijn 
miniatuurscheepjes op tafel, een nieuwe tactiek voor het zeegevecht ontwikkeld. 
Het ‘tabletop wargame’, tegenwoordig vooral als hobby bekend, had dus zowel 
te land als ter zee innoverend gewerkt op de ‘real business of war’. Ofschoon 
door Napoleon na Trafalgar herbouwd, speelde de Franse slagvloot verder 
geen rol meer van betekenis. Zonder dekking van een slagvloot, die de invloed 
van die van de tegenstander neutraliseerde, kon een ‘Guerre de Course’ weinig 
invloed uitoefenen en werden de kapers van jagers tenslotte zelf de gejaagden. 
Nu de Britse marine gehoor had gegeven aan de tactische adviezen van Clerk 
was voorlopig ook een einde gekomen aan de maritieme competitie tussen de 
Europese staten. Landen als Zweden, Denemarken en later ook Rusland bezaten 
wel oorlogsschepen maar speelden in die strijd geen belangrijke rol. Zij bezaten 
ook geen koloniën overzee, die een twistappel vormden. Portugal en Spanje 
waren al spoedig uitgerangeerd zodat als belangrijkste rivalen de Noordelijke 
Nederlanden, toen vooral bekend als de Republiek, Engeland en Frankrijk over-
bleven. De omvang van de Nederlandse handel, die de jaloezie van de Engelsen 
had opgeroepen, had reeds in de  eeuw tot drie zeeoorlogen tussen Engeland 
en de Republiek geleid. Toch was het niet dankzij hun oorlogen tegen, maar door 
hun bondgenootschappen met de Republiek dat de Engelsen erin slaagden deze 
concurrent te overtroeven. De oorzaken hiervan zijn dus eerder gelegen op het 
terrein van de politiek dan dat van de tactiek. Omdat het hier echter tevens om 
een Nederlandstalige studie gaat, wordt aan de achtergronden hiervan toch enige 
aandacht besteed. De grondoorzaak is te vinden in de geografische ligging in com-
binatie met de economische oriëntatie van de Noordelijke Nederlanden. Gelegen 
op het vasteland van Europa waren zij door hun specifieke ligging en door de 
mentaliteit van hun bewoners voor hun bestaan in belangrijke mate aangewezen 
op zee. Te land werden zij bedreigd door Lodewijk  van Frankrijk. Deze was 
eveneens jaloers op de bloei van de handel van de Nederlanders en strekte daarom 
zijn toch al aanwezige zucht tot territoriale expansie gretig uit tot hun gebieden. 
Deze directe dreiging te land hield een indirect gevaar voor hun positie ter zee 
in. Elke vloot, ook een handelsvloot, is immers voor haar bases aangewezen op 
land. De Nederlandse stadhouder Willem  probeerde deze Franse dreiging te 
keren door een politiek van bondgenootschappen tegen Frankrijk om daarmee 
een ‘balance of power’ te creëren. Hierbij was hij echter aangewezen op de steun 
van Engeland. Het feit, dat hij als zoon van Mary Stuart aanspraak kon maken op 
de Engelse troon, en de afkeer die de Engelsen tegenover de rooms-katholieke 
Jacobus  koesterden, leidden ertoe dat hij bij de ‘Glorious Revolution’ van 
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 het koningsschap over Engeland verwierf. Deze omstandigheid steunde 
hem in zijn politiek. Ook na zijn dood, kort voor het uitbreken van de Spaanse 
Successieoorlog in , bleef de samenwerking tussen Engeland en de Republiek 
gedurende deze hele oorlog in stand. Ofschoon de landstrijdkrachten van beide 
landen daarbij onder het Britse opperbevel van Marlborough stonden, was 
het de Republiek, die veruit het grootste contingent hiervoor leverde. Voor de 
vlootstrijdkrachten moest de Republiek dan een derde van de schepen leveren. 
Gezien de kosten voor de oorlog te land bleek zij hiertoe echter nauwelijks of niet 
meer in staat. Deze verdeling van lasten resulteerde dus gemakkelijk in een Britse 
suprematie ter zee, terwijl Engeland, gezien zijn insulaire ligging ook minder op 
grondtroepen was aangewezen. Bovendien verwierf Engeland bij de vrede van 
Utrecht in  belangrijke handelsvoordelen en versterking van zijn koloniale 
positie. Voor de Republiek bleven dergelijke voordelen gering. Het resultaat 
van de oorlog leidde in latere stadia van moeizaam onderhandelen slechts tot 
het recht van de Republiek garnizoenen te leggen in een aantal steden in de 
Zuidelijke Nederlanden om daarmee een zogenoemde ‘Barrière te vormen tegen 
Frankrijk. Terwijl de defensieve waarde van deze ‘barrièresteden’ in de praktijk 
vrijwel nihil bleek, had Engeland ter zee de Nederlanders definitief van hun plaats 
verdrongen. De enig overgebleven rivaal Frankrijk had door zijn voortdurende 
aandacht voor zaken op het continent maar bij tijd en wijlen belangstelling 
voor het maritieme gebeuren getoond. De ontwikkeling in de koloniën lieten 
de Fransen soms ook meer aan particuliere initiatieven over dan dat de over-
heid er zich mee bemoeide. Door hun defensieve houding op zee lieten zij hun 
kwalitatief vaak betere schepen gemakkelijk door de Engelsen opsluiten in de 
havens. In het tijdperk van het zeilschip bleek de slag bij Trafalgar daarbij als 
de genadeslag voor hen te hebben gewerkt. De frustraties op zee ondervonden, 
inspireerde in Frankrijk wel tot vernieuwingen op maritiem gebied, zoals vaker de 
verliezer geneigd is tot innovatie en de overwinnaar tot conservatisme. Eenzelfde 
verschijnsel is ook aan te treffen te land wanneer men bijvoorbeeld de ontwik-
keling na de Eerste Wereldoorlog van het Duitse leger vergelijkt met die van het 
Franse. Zoals wij zullen zien bleven de maritieme veranderingen ook niet lang 
uit waarbij Frankrijk in een aantal opzichten als koploper fungeerde. Nog meer 
dan reeds bij de strijd te land het geval was geweest, gaf de ontwikkeling van de 
technologie in de loop van de  en in het begin van de  eeuw aan de strijd 
ter zee een ander aanzien. 

Deze was gevoerd met houten schepen, die, voortgestuwd door de wind, 
fungeerden als varende batterijen met zoveel mogelijk stukken geschut in vaste 
opstellingen, die hoofdzakelijk met massieve kogels vuurden. Dit type oorlogschip 
zou plaats maken voor schepen beschermd door pantserplaten, voortbewogen 
door machines en vurend met granaten. Het eerste hiervan was het pantserschip 

Proefschrift Guy def.indd   333 1-5-2006   20:38:16



  

deGloire, dat te water werd gelaten in . Hoewel ontworpen als een gewoon 
linieschip en nog gebouwd in hout werd het op de waterlijn en gedeeltelijk naar 
boven tot bij de batterij beschermd door pantserplaat van  cm.²⁸ Al was het 
nog voorzien van masten en zeilen, in de voortstuwing werd toch voornamelijk
voorzien door een stoommachine. Hiermee was definitief de trend gezet naar 
het gepantserde en het mechanisch voortbewogen oorlogsschip. 

A 
Zwaar kanon en

munitievoorziening
op een slagschip
(uit Harding ed.,
Encyclopedie van 

wapens, )
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.      


.. De technologische ontwikkeling. Van de Gloire () tot de Dreadnought
() en van torpedoboot tot onderzeeër

De technologische ontwikkeling, die het oorlogsschip in de loop van de  eeuw 
en het begin van de  eeuw doormaakte betrof al zijn aspecten: de bewapening, 
de bouw, de voortstuwing en de mogelijkheden tot verbinding en waarneming. 
De bewapening onderging een belangrijke verandering door de invoering van het 
reeds eerder genoemde granaatkanon van Paixhans.²⁹ In zijn boek Nouvelle Force
Maritime van  had deze het gebruik van mortiergranaten in vlakbaangeschut 
bepleit. Hiermee had hij reeds in  proeven genomen. De nieuwe zware 
kanonnen, die hij voor zijn doel vervaardigde, werden in  ingevoerd bij de 
Franse marine en dwongen reeds in  na een vernietigend bombardement 
het sterke Mexicaanse fort San Juan d’Ulloa bij La Vera Cruz tot overgave. 
Hoewel het een hoogst ongewone prestatie was voor schepen op zee om een 
duurzame kustversterking alleen met geschutvuur uit te schakelen verkreeg 
het granaatkanon pas alle aandacht na de slag bij Sinope in . Een Russisch 
eskader van zes zware linieschepen, die voor een deel waren bewapend met het 
nieuwe kanon, had daarbij een Turks eskader van zeven fregatten en wat kleinere 
schepen in de haven van Sinope verrast en slechts ten koste van  eigen doden 
geheel vernietigd. Deze gebeurtenis vormde de aanleiding tot de technologische 
competitie tussen vuurkracht en pantsering ofwel tussen het destructie- en het 
incasseringsvermogen. In deze wedloop nodigde de toenemende pantsering weer 
uit tot geschut met een groter doordringingsvermogen en krachtiger explosieve 
werking. Als gevolg van deze behoefte aan geschut met een steeds toenemend 
pantserdoorborend vermogen veranderde ook de aard van de bewapening. Niet 
langer werd de gevechtskracht van een oorlogsschip voornamelijk bepaald door 
het aantal kanons, zoals bij het linieschip het geval was geweest, maar door de 
zwaarte van de stukken. Het nieuwe slagschip droeg daarbij minder stukken, 
maar van een zwaarder kaliber dan bij de vroegere linieschepen het geval was 
geweest. Eerder nog dan bij de meeste legers maakte bij de vloot het voorlaad-
geschut plaats voor achterlaadgeschut. Met het oog op de kwetsbaarheid aan 
boord werd dit echter vaak niet met één patroon geladen. De cordietlading 
voor de voortstuwing en de granaat voor de beoogde destructie werden daarom 
gescheiden opgeslagen om pas vlak voor het afvuren gezamenlijk in de kulas te 
worden geplaatst. Zoals eerder vermeld³⁰ had men in de  eeuw opgemerkt 
dat, gezien de snellere verbrandingstijd van het kruit, met kortere kanonlopen 
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kon worden volstaan. De gewichtsbesparing daarbij was de mobiliteit van het 
veldgeschut ten goede gekomen. Gezien de langere verbrandingstijd van het 
cordiet voor het moderne scheepsgeschut en het gegeven dat de snelheid meer 
dan het gewicht van het projectiel bijdroeg tot het doorborend vermogen was het 
nu echter gewenst de getrokken lopen een kleinere diameter en grotere lengte te 
geven. De toename van het gewicht van het stuk hierdoor was voor een mobiel 
platform als een schip geen bezwaar, zolang de stabiliteit er maar niet door in 
gevaar werd gebracht. Al deze omstandigheden hadden op hun beurt weer invloed 
op de opstelling van de kanons. Op de linieschepen hadden deze, voorzover 
zij zich niet op open dek bevonden, in lange batterijen in kazematopstellingen 
gestaan. De kazematopstelling aan de bredezijden was ook bij de Gloire het geval 
en bleef nog lang gehandhaafd. Deze opstelling maakte echter geleidelijk en 
tenslotte geheel plaats voor een opstelling van het voornaamste geschut op het 
bovendek in de lengteas van het schip. De mogelijkheid hiertoe werd bevorderd 
doordat de vele voorzieningen aan dek, benodigd voor de zeilvoering, gaandeweg 
verdwenen. De vrijgekomen ruimte kon nu worden benut voor de opstelling van 
geschut en voor een opbouw met ruimtes die een ruimer overzicht over het schip 
toelieten voor besturing en commandovoering. Het oorlogsschip bleef nog wel 
masten behouden. Deze dienden tenslotte echter niet langer voor het voeren 
van zeilen, maar als dragers van posten voor waarneming, vuurleiding, seinen 
en eventueel andere verbindingsmiddelen. De hoofdbewapening werd in enkele 
maar gewoonlijk in dubbele of nog andere meervoudige opstellingen van kanons 
geplaatst. Dit gebeurde in barbettes, of in torens. Barbettes waren oorspronkelijk 
platformen voor geschut, voorzien van een borstwering waarover de loop van 
een kanon heen kon vuren. Voor verandering van vuurrichting werd de affuit 
van het geschut, maar niet het platform zelf gedraaid. Doordat bovendekking 
ontbrak stonden stuk en bemanning blootgesteld aan scherfwerking van boven 
af en aan de werking van ander verticaal inkomend vuur. Om aan dit bezwaar 
tegemoet te komen werden de barbettes met pantserplaat overhuifd. Op den 
duur maakten de barbettes echter plaats voor torens, die in hun geheel met het 
geschut meedraaiden en aan alle kanten waren beschermd. De naam barbette ging 
nu over van het geschutsplatform zelf op een stalen pantserkoker, die vast in het 
schip was gemonteerd. Deze diende zowel om ondermeer de munitieliften onder 
in het schip te beschermen als ook om de toren te helpen dragen. De inrichting
van kanon en munitievoorziening is weergegeven op afbeelding .

Behalve de lange getrokken lopen droeg vooral de krachtige cordietlading 
ertoe bij dat de dracht van het scheepsgeschut van enkele honderden meters 
zich zou uitbreiden tot enkele tientallen kilometers. Zo was de effectieve dracht 
van het geschut in de zeeoorlogen tussen Engeland en de Nederlanden in de 
 eeuw beperkt tot circa  meter, terwijl in  bij Tushima de Russische 
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slagschepen het vuur al openden op  meter en de eerste treffers boekten op 
 meter. Deze vergroting van het bereik leidde tot een gevecht op afstanden 
waarop de partijen elkaar zonder gebruik van apparatuur niet langer konden 
waarnemen en gericht onder vuur nemen. Met het oog op dit laatste maakten 
met name de afstandsmeters een zo snelle ontwikkeling door dat deze door de 
gebruikers soms niet meer te volgen waren. De vergroting van de afstand ten 
opzicht van de vijand leidde tevens tot vergroting van de afstand tussen de eigen 
schepen. De toegenomen afmetingen van de schepen van de slagvloot stelden 
ook nieuwe eisen aan de mogelijkheden tot communicatie op de schepen zelf. De 
radio, de draadloze telegraaf en het gebruik van elektrische seinlampen kwamen 
aan deze eisen tegemoet. De slagschepen voerden eerst nog een zeer gemengde 
bewapening waar het verschillende kalibers van het geschut betrof maar bij de 
Britse marine begon behoefte te worden gevoeld aan een schip met een hoofdbe-
wapening van zoveel mogelijk zware kanons. Deze waren immers niet alleen 
nodig voor de doorboring van het vijandelijke pantser maar ook met het oog op 
de noodzaak tot het gevecht op grote afstand gezien het torpedogevaar. Daarbij 
was het wenselijk dat zoveel mogelijk van deze kanons op eenzelfde doel konden 
worden gericht. Verder was dan nog alleen een secundaire bewapening van 
lichte stukken nodig, bestemd voor het afslaan van torpedobootaanvallen. Aan 
al deze behoeften werd voldaan in de Dreadnought dat het model voor alle latere 
slagschepen vormde en alle voorgaande slagschepen als “pre-dreadnoughts” deed 
verouderen. Gebouwd in een recordtijd volgens een nieuw concept, liep het in 
 van stapel. Het was tevens het eerste grote oorlogsschip met turbines. Deze 
rotatiemachines waren technisch superieur aan de zuigermachines. Daarnaast 
boden zij het voordeel dieper in het schip te kunnen liggen en minder lang te 
zijn dan de zuigermachines met cilinders in lijn. Hierdoor vroegen zij weer over 
een korter deel van de scheepslengte om bescherming door zware bepantsering. 
Het schip was bewapend met  kanons van , cm opgesteld in vijf tweelingto-
rens. Drie hiervan stonden midscheeps en de van de resterende twee bevond 
er zich een aan stuurboord- en een aan bakboordzijde, zoals weergegeven op 
afbeelding .

A 
De geschutopstelling
op de Dreadnought
(uit Landström,
Het Schip, )
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Met zes kanons kon dus vuur worden uitgebracht naar voren of naar achteren en 
met acht naar een bredezij. Naast deze hoofdbewapening voerde het schip nog 
 kanons van  inch op voetstukken. Deze stonden op de torens, de bovenbouw 
en verdeeld over het dek opgesteld voor de afweer van torpedoboten. In verband 
met de terugkeer tot de linietactiek werd bij de ontwerpen voor latere slagschepen 
uitgegaan van de mogelijkheid tot maximale vuurafgifte aan de bredezijden door 
alle hoofdtorens midscheeps te plaatsen wat ook de stabiliteit bevorderde.

De verbetering van het staal, die in de  eeuw tot het stalen geschut had 
geleid, maakte niet alleen de pantsering van schepen mogelijk maar kwam ook 
de bouw ten goede. Weliswaar was door het aanbrengen van ijzeren verster-
kingen de tonnage verhoogd van  ton van het vlaggeschip van Nelson bij 
Trafalgar, de Victory, tot bijna  ton, de natuurlijke afmetingen van het hout 
sloten verdere vergroting uit. Deze verdere vergroting werd mogelijk door de 
houten rompen geheel door metalen rompen van ijzer of staal te vervangen. Zo 
bedroeg de lengte van steven tot steven bij de Victory  meter, bij de met pantser 
beklede maar nog houten romp van de Gloire ,, maar bij de Dreadnought
al , meter. Een wijziging in de bouw, die de stijfheid van de constructie 
en het behoud van het drijfvermogen van het schip bij plaatselijke doorboring 
onder de waterlijn ten goede kwam, was een verdeling in schotten volgens een 
soort honingraatsysteem. 

De overgang van wind op stoom als energiebron voor de voortstuwing hield 
tevens veranderingen in voor de overbrenging van de energie voor voortbeweging 
en wending van de schepen. Niet langer de energie van de wind, opgevangen in 
de zeilen en via masten, schoten en brassen overgebracht op de romp, stuwde het 
schip door het water. Voordat het zeilschip was verschenen waren eens de eerste 
schepen voortbewogen door pagaaien. Daarna door de trekkracht van de mens 
aan de steel van een roeiriem via een dol volgens een hefboomprincipe om te 
zetten in de duwkracht van het blad van de riem tegen het water in een richting 
omgekeerd aan de koers van het schip. Zo werd nu opnieuw gebruik gemaakt 
van het duwen, nu van schoepen of van schroefbladen, tegen een watermassa. 
De schoepen waren in een krans om een draaiende as geplaatst bij de rader-
boot. Dankzij de roterende beweging bleef, in tegenstelling tot het pagaaien of 
roeien, het watercontact gehandhaafd. Voor de vereiste energie werd een beroep 
gedaan op de stoomdruk van een stoommachine. Hiermee was men niet langer 
afhankelijk was van de beperkte kracht van spieren of van de ongewisheid en 
de richting van de wind. Door de stoomdruk werd een zuiger in een cilinder in 
een heen en weergaande beweging gebracht die werd omgezet in de draaiende 
beweging van een as. Bij de raderboot begon men het schoepenrad achter in 
het schip te vervangen door twee schoepenraden in grote raderkasten elk aan 

Proefschrift Guy def.indd   338 1-5-2006   20:38:16



    

weerszijden van de romp. Deze brachten echter een groot volume en gewicht 
met zich mee. Voor oorlogsschepen vertoonden zij nog extra nadelen. De grote 
schoepenraden vormden kwetsbare doelen. Daarbij ontnamen zij met hun kasten 
ruimte voor het opstellen van geschut. De admiraals bleven dan ook liever trouw 
aan het zeilschip als oorlogsbodem. Dit veranderde door de ontwikkeling van 
de scheepsschroef. De as hiervan staat niet dwars op het schip maar draait in de 
lengterichting daarvan, waarbij de radialen van de bladen zich bevinden in een 
vlak loodrecht op de as van het schip. De bladen zelf zijn onder een bepaalde 
hoekinstelling, de ‘spoed’, via een naaf op de as geplaatst. Zij zijn veel kleiner 
dan de schoepen bij de raderboot. Door de draaisnelheid van de as te vergroten 
door een andere transmissie met behulp van tandwielen en door de aangrijping
met de zijkanten van de bladen op het water is een veel grotere draaisnelheid 
mogelijk dan bij het schoepenrad. Bij het draaien van de scheepsschroef, die 
zich in tegenstelling tot het schoepenwiel geheel onder water bevindt ontstaat 
een omstroming van de bladen door het water. Deze veroorzaakt niet alleen een 
druk aan de achterzijde maar tevens een zuiging aan de voorzijde wat leidt tot 
extra stuwkracht. Voordelen van de schroef zijn dat deze veel minder volume en 
ruimte vergt en door zijn positie onder water geen plaats aan het dek ontneemt. 
Een punt van discussie bleef echter welk apparaat nu het meeste stuwkracht 
opleverde het grote schoepenrad of de veel kleinere schroef. Om dit probleem op 
te lossen organiseerde de Britse admiraliteit in  een wedstrijd touwtrekken 
bij kalm weer tussen een raderboot en een schroefstoomboot. Beide vertoonden 
slechts een gering tonnageverschil en bezaten een gelijk machinevermogen. 
Hierbij trok de schroefboot zijn opponent met een vaart van , knopen ofwel 
bijna  meter per uur met zich mee.³¹ De Gloire en de oorlogsschepen daarna 
waren dan ook van een scheepsschroef voorzien. Hoewel de zuigermachine 
nog wel bij koopvaardijschepen en passagiersschepen bleef gebruikt werd voor 
oorlogsschepen, zoals opgemerkt bij de Dreadnought, bij voorkeur overgegaan 
op turbines. Hierbij werd een stoomstraal gespoten op de schoepen van een wiel 
dat daarbij dus rechtstreeks een as in draaiende beweging kon brengen. Naast de 
voordelen van onafhankelijkheid van de wind voor voortbeweging en de vrijheid 
van vaarrichting en positiekeuze, zoals bij het geroeide schip, had stoom als 
belangrijkste nadeel ten opzichte van zeil de afhankelijkheid van brandstof voor 
de noodzakelijke verhitting. Behalve voor de machines vroeg ook de opslag van 
brandstof ruimte in de romp en droeg bij tot het gewicht van het schip. Zoals 
bij de galei het verblijf op zee beperkt was geweest door de benodigde voorraad 
spijs en drank voor de relatief grote bemanning vereist voor de bediening van 
riemen, zo was in mindere mate ook het stoomschip beperkt in zijn verblijf op 
zee en afhankelijk van bases.

Behalve verandering van geschut verkreeg in de tweede helft van de  eeuw 
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de bewapening van oorlogsschepen een uitbreiding door de invoering van de 
torpedo. De Latijnse benaming verwijst naar de sidderaal of naar de sidderrog, die 
bij aanraking van hun prooi deze met een lichte elektrische stroomstoot kunnen 
verlammen. Aanvankelijk sloeg het woord op een zeemijn voor het eerst door 
de Russen in de Krimoorlog gebruikt. Later, in de Amerikaanse Burgeroorlog, 
kwam de ‘spartorpedo’ in gebruik. Deze bestond uit een lange staaf waarvan het 
ene uiteinde boven water aan de boeg van een schip was bevestigd. Het andere 
uiteinde stak onder water en was van een explosieve lading voorzien. Deze lading 
moest met een vijandelijk schip in aanraking en vervolgens tot ontploffing ge-
bracht. Zo vertoonde de spartorpedo dus overeenkomst met de ram. De opvolger 
van de spartorpedo was de ‘vistorpedo’, die meer met de brander overeenkwam. 
Door de Oostenrijkse marineofficier Luppis ontwikkeld, in  door de Schotse 
ingenieur Whitehead met een diepteroer tot een bruikbaar wapen gemaakt en 
in  door de Oostenrijker Obry met een koersregelaar vervolmaakt, is deze 
torpedo het prototype gebleven voor latere torpedoversies. Hij bestaat uit een 
langgerekt sigaarvormig lichaam dat zelfstandig wordt voortgestuwd door twee 
schroeven die tegen elkaar indraaien en waarvan de assen worden aangedreven 
door samengeperste lucht. Behalve de ruimte voor voortstuwing is er een kamer 
voor de besturing en een kop met de explosieve lading. Vanuit een buis bevestigd 
aan of in een schip wordt de torpedo gelanceerd om aan of liefst onder het 
wateroppervlak zijn slachtoffer te naderen, zich slechts verradende door een 
bellenbaan als teken van ontsnappend gas. Pas in de Tweede Wereldoorlog wisten 
de Duitsers dit spoor te vermijden door elektrische voortstuwing met gebruik 
van batterijen. Hoewel aanvankelijk alle oorlogsschepen, ook een slagschip 
als de Dreadnought, met torpedobuizen werden voorzien, ontwikkelde men 
speciale ‘torpedoboten’ voor de aanwending van dit wapen. Het waren kleine, 
smalle, weinig comfortabele en weinig zeewaardige boten. Door hun geringe 
afmetingen en grote snelheid konden zij echter gemakkelijk naderen en een 
moeilijk te treffen doel vormen. Als goedkoop instrument met groot vernieti-
gend vermogen betekenden zij een ernstige bedreiging voor de kostbare zware 
schepen, waartegen weer een remedie moest worden gevonden. Deels werd dit 
defensief gezocht door de zware schepen ruim van licht snelvurend geschut te 
voorzien en op ankerplaatsen te beschermen met torpedonetten. Vooral werd 
daarnaast een offensief antwoord gegeven in een nieuw scheepstype de ‘torpe-
dobootjager’. Even snel als de torpedoboot kon de torpedobootjager, dankzij een 
groter omvang, geschut voeren om de torpedoboot mee uit te schakelen. Hierin 
bleek het nieuwe scheepstype zo succesvol dat de torpedoboot uit het arsenaal 
begon te verdwijnen om eerst na de opvolging van de stoommachine door de 
dieselmotor in de scheepvaart weer als ‘motortorpedoboot’ terug te keren. De 
uitvoering van torpedoaanvallen was inmiddels als taak van de torpedoboot door 

Proefschrift Guy def.indd   340 1-5-2006   20:38:17



    

zijn bestrijder, de torpedobootjager overgenomen, die daarbij vaak als ‘destroyer’ 
werd aangemerkt. De destroyers verkregen tenslotte ook taken bij verkenning en 
escorte, die vooral een aangelegenheid van de moderne kruisers waren geworden 
als opvolgers van de fregatten uit het zeiltijdperk. Deze moderne kruisers waren 
snelvarende schepen met een grote actieradius, met kanons van  tot  inch op 
voetstukken en nauwelijks enige pantsering.

Zij konden veel effectiever zijn bij verkenning dan de fregatten uit het zeil-
tijdperk omdat zij beschikten over verbindingsmiddelen waarmee zij hun be-
vindingen als ‘ogen van de vloot’ direct konden overbrengen naar het brein van 
de admiraal. Dit maakte hen bij uitstek geschikt voor blokkade op afstand. Door 
hun afhankelijkheid van brandstof en daarmee van bases waren zij bij hun 
voorgangers in het nadeel wanneer het om verstoring van de handel van de te-
genstander ging. Evenals er eerder onderscheid had bestaan tussen zware en 
lichtere fregatten bestonden er ook zwaardere varianten van kruisers zoals de 
pantserkruiser. Even snel als de kruiser door zijn grote machinevermogen en 
relatief nauwe bouw kon deze in verdere afmetingen die van een slagschip na-
deren. Met een pantser half zo dik als dat van een slagschip kon een pantser-
kruiser gemakkelijk het vuur van een kruiser doorstaan en met het eigen geschut, 
opgesteld als op een slagschip, een kruiser uitschakelen. De pantserkruiser 
maakte geleidelijk plaats voor de slagkruiser, die volgens het ‘Dreadnought-
principe’ was bewapend. Terwijl de Engelsen hun slagkruisers bleven pantseren 
als pantserkruisers maar voorzagen van zwaarder geschut, pantserden de Duit-
sers hun slagkruisers eerder vergelijkbaar met slagschepen en bewapenden deze 
met wat minder zwaar geschut dan de Engelsen. Behalve kleinere schepen, 
waaronder de kanonneerboot, door zijn zwaar geschut, geringe diepgang en 
vermogen troepen aan land te zetten zo geschikt voor koloniale acties en de 
monitor voor kustverdediging, deed een geheel nieuw scheepstype zijn intrede, 
de onderzeeboot. In tegenstelling tot het slagschip, dat reeds in de Tweede 
Wereldoorlog als scheepstype verouderd was, is tot in de huidige tijd toe de 
onderzeeboot van duurzame betekenis gebleken. Om deze reden wordt aan de 
bespreking van de onderzeeboot hier wat meer aandacht geschonken. De romp 
van het schip, dat gezien de beperkte afmetingen van de eerste exemplaren 
blijvend als ‘boot’ is aangeduid, vertoont een vorm die enigszins overeenkomt 
met die van een sigaar met enige uitstulpingen. Deze romp bestaat uit een lang-
gerekte cilinder van hoogwaardig staal, de ‘drukhuid’ geheten. Deze benaming 
slaat op zijn vermogen om de druk te kunnen weerstaan die een lichaam onder-
vindt naarmate het zich dieper onder het wateroppervlak bevindt. Aan weers-
zijden van deze cilinder bevinden zich een aantal drijftanks, de ‘hoofdballasttanks’. 
De drukhuid wordt ondersteund met spanten en bevat het woonverblijf voor de 
bemanning alsmede de ruimten voor de machines en voor de hoofdbewapening. 
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Door de beperkte werkruimte heeft in principe elke opvarende zicht op de 
werkzaamheden van de ander en vormt de bemanning een nauwe leefge-
meenschap. Gezien de geringe ruimte aan boord en het periodieke verblijf onder 
het wateroppervlak bevindt deze zich in een sterk isolement ten opzichte van 
zijn omgeving. Hierin verschilt de sfeer op een onderzeeboot sterk van die van 
de grote schepen waar een meer formele hiërarchie bestaat en de werkplekken 
van de bemanning meer gescheiden zijn. Wanneer aan de oppervlakte wordt 
gevaren zijn de hoofdballasttanks gevuld met lucht en verlenen daarmee aan de 
boot een positief drijfvermogen. In de voortstuwing wordt dan voorzien door 
dieselmotoren. Als inwendige verbrandingsmotoren vergen zij minder plaats 
dan de stoommachines met hun ketels en verdere voorzieningen als uitwendige 
verbrandingsmotoren. Ofschoon het rendement van een benzinemotor of dat 
van een dieselmotor hoger is dan dat van een stoommachine was het vermogen 
aanvankelijk minder groot, zodat de meeste schepen voorlopig nog aangewezen 
bleven op de stoommachine. Voor de voertuigen te land was daarentegen de 
inwendige verbrandingsmotor de krachtbron bij uitstek, uitgezonderd de loco-
motieven of andere voertuigen, die voor de verplaatsing van zware lasten waren 
bestemd. Om onder het wateroppervlak te geraken laat men de lucht uit de 
hoofdballasttanks stromen en de tanks vollopen met zeewater. Door een hulpbal-
lasttank gedeeltelijk te vullen met water zodanig dat het gewicht van de boot 
gelijk wordt aan die van het gewicht van het verplaatste water komt de boot in 
een zweeftoestand. Deze afstemming heet het ‘trimmen’ van de boot. Hiertoe 
behoort ook het aanbrengen van een balans in de lengterichting van de boot 
door het gewichtszwaartepunt op de juiste plaats te brengen ten opzichte van 
de opwaartse kracht. Hiertoe worden een voor- en achtertrimtank gebruikt, 
terwijl de boot verder van diepte- en richtingroeren is voorzien. Om weer aan 
de oppervlakte te komen worden met samengeperste lucht de hoofdballasttanks 
weer gedeeltelijk leeggeblazen. Voor de voortstuwing onder water schakelt men 
van de dieselmotoren over op elektromotoren, die worden gevoed door batterijen. 
Als nadeel daarbij geldt dat met de elektromotoren onder water een veel geringe-
re snelheid kan worden bereikt dan met de dieselmotoren bij oppervlaktevaart. 
Bovendien dienen de batterijen door hun beperkte stroomvoorziening regelma-
tig te worden opgeladen. De boot moet daarvoor aan de oppervlakte komen om 
dit met behulp van de dieselgenerator te doen. Ook voor verversing van de 
zuurstof voor de bemanning is regelmatige terugkeer aan de oppervlakte vereist. 
Pas bij de latere boten in de Tweede Wereldoorlog kon ook onder water op de 
dieselmotoren worden gevaren, waarbij tevens de batterijen konden worden 
opgeladen voor de eigenlijke aanval op het doel. Dit was een gevolg van een 
vinding uit  van de Nederlandse marineofficier Wichers, als de ‘snuiver’ of 
onder de naam ‘getrimd dieselsysteem’ bekend. Deze bestond uit een pijp voor 
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de luchttoevoer en een pijp voor de gasafvoer bestemd voor de dieselmotoren. 
Deze pijpen staken bij de vaart onder water boven het wateroppervlak uit, be-
schermd door zelfsluitende kleppen tegen binnendringend zeewater.³² Door de 
Duitsers op Nederland buitgemaakt in  pasten deze in  de vinding in 
een sterk verbeterde vorm toe op hun U-boten onder de naam ‘schnorchel’, die 
bewaard is als ‘snorkel’. Eerst veel later, bij de toepassing van kernenergie, is het 
mogelijk geworden desnoods wekenlang met een onderzeeboot onder het wa-
teroppervlak te verblijven, waarbij de zuurstofvoorziening in de vorm van 
luchtzuivering plaats vindt. Op het dek van de onderzeeboot bevindt zich een 
kleine commandotoren voorzien van een periscoop, die bij onderwatervaart 
voldoende boven het water uitsteekt om oppervlakteschepen te kunnen waar-
nemen. Voor waarneming van andere schepen kan daarnaast gebruik worden 
gemaakt van geruisdetectie in de vorm van de hydrofoon. Als hoofdbewapening 
bevinden zich binnen de drukhuid een aantal buizen waarmee zowel aan als 
onder het wateroppervlak torpedo’s gelanceerd kunnen worden. Slechts in de 
vorm van gewoonlijk een enkel licht kanon aan dek beschikt de boot over een 
secundaire bewapening uitsluitend voor gebruik boven water. De onderzeeboot 
kent een lange voorgeschiedenis, maar heeft zich pas met de voorstuwing door 
diesel- en elektromotoren en met de bewapening door vistorpedo’s tot een ef-
ficiënt wapensysteem ontwikkeld. Nieuw in het arsenaal van de zeestrijdkrach-
ten was ook de zeemijn, die voor het eerst op grote schaal in de Krimoorlog van 
– werd gebruikt en, evenals de onderzeeboot, tot in de huidige tijd toe 
in gebruik is gebleven. De zeemijn is een bol of cilindervormig lichaam dat met 
explosieven is gevuld en aanvankelijk door aanraking met een scheepshuid tot 
detonatie kwam. Bij latere mijnen, afhankelijk van het type, is dit ook mogelijk 
door het scheepsmagnetisme dat in een stalen schip aanwezig is, door de geluids-
trillingen, die een schip opwekt, of door de drukverschillen, die bij de passage 
van een schip optreden. Ook is het mogelijk een zeemijn van een klok te voorzien 
om pas op een bepaalde tijd na activering tot detonatie te geraken. De zeemijnen 
worden vaak verankerd, maar kunnen ook los in het water op de zeebodem 
worden gelegd. Zoals de vinding en ontwikkeling van de torpedo ook weer tot 
nieuwe scheepstypen voor toepassing en afweer had geleid, zo was dit ook bij 
de zeemijn het geval. Zo ontstonden de ‘mijnenlegger, met als zijn tegenhanger 
eerst de ‘mijnenveger’ en later ook de ‘mijnenjager’. 
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.. De tactische ontwikkeling. Bij gebrek aan relevante ervaring extrapolatie
uit technische gegevens als belangrijke leiddraad voor de tactiek

De oorlogsschepen waarvan de Engelsen zich hadden bediend tegen de Armada 
verschilden slechts in enige technische details van die waarmee zij bij Trafalgar 
hun heerschappij ter zee hadden verzekerd. De talrijke en vaak grote zeegevechten 
in die tussentijd hadden ruimschoots ervaring geboden om de meest wenselijke 
tactische toepassing te zoeken voor het technisch beschikbare wapensysteem, 
al was die gelegenheid niet altijd ten volle benut. Hoezeer verschilde de situ-
atie in deze periode echter van die in de periode die er op was gevolgd. In de 
ongeveer vijftig jaren, gelegen tussen de verschijning van de Gloire en die van 
de Dreadnought en de onderzeeboot, had zich een stormachtige technologische 
ontwikkeling voltrokken. In diezelfde tijd vonden er slechts een klein aantal 
maritieme confrontaties plaats. De eventuele tactische lessen, die daaruit zouden 
getrokken kunnen worden, verloren bovendien al snel hun mogelijke betekenis 
door de ingrijpende veranderingen die de schepen en hun bewapening inmid-
dels weer hadden ondergaan. Hoewel ook de strijd te land in dezelfde tijd in 
de ‘Tweede Industriële Revolutie’ door de technologie van nieuwe en vooral 
verbeterde wapens was voorzien, was daarmee in verschillende grote conflicten 
een ervaring opgedaan, die ook later bruikbaar kon zijn. Het toenemend effect van 
de handvuurwapens was reeds in de Amerikaanse Burgeroorlog gebleken en in 
de Frans–Pruisische oorlog van , de Boerenoorlogen en de Russisch–Japanse 
oorlog bevestigd. In de laatste oorlogen was ook de invloed van de brisantgranaat 
en het gebruik van prikkeldraad duidelijk geworden. Dat de betekenis van dit 
alles niet voldoende tot de belligerenten uit de Eerste Wereldoorlog was doorge-
drongen lag niet aan een gebrek aan ervaringsgegevens maar aan de heersende 
interpretratie daarvan. 

In het maritieme denken daarentegen begon men bij het gebrek aan rele-
vante ervaring deze te vervangen door speculatie. Zo had de komst van de tor-
pedo, die zich al snel van de primitieve spartorpedo en van de weinig handzame 
getrokken torpedo tot de efficiënte vistorpedo van Whitehead had ontwikkeld, 
vooral in Frankrijk tot een omslag geleid. De ‘Jeune École’, een gezelschap van 
jongere marineofficieren onder leiding van de admiraal Aube en de journalist 
Charmes, wees vanaf  enthousiast op de kwetsbaarheid van het slagschip 
tegenover de nieuwe wapens zoals mijnen, torpedo’s en onderzeeboten. De 
beheersing van de zee door de Engelsen zou daarmee teniet gedaan worden. De 
blokkade van de Franse havens uit het verleden zou de blokkadeschepen bloot-
stellen aan de aanvallen van torpedoboten. Kruisers konden de handel, waarvan 
Engeland zo afhankelijk was, bedreigen omdat de Royal Navy zou inboeten aan 
slagkracht. De zware schepen moesten zelf immers worden beschermd tegen de 
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nieuwe wapens. In  minister van Marine geworden, wist Aube deze ideeën 
in praktijk te brengen. Van nieuwe slagschepen werd afgezien en een massale 
bouw van torpedoboten ter hand genomen. Ook in andere landen als Duitsland, 
Oostenrijk en Rusland werden programma’s voor de bouw van slagschepen 
geschrapt. Hoewel de torpedo een bedreiging bleef, kreeg de mening de overhand 
dat het slagschip zich met een escorte van lichte kruisers en destroyers tegen 
torpedo’s kon beveiligen en met zijn eigen zware geschut de beslissing op zee 
kon afdwingen. Mede omdat in politiek opzicht de tegenstellingen tussen Enge-
land en Frankrijk begonnen te verminderen en omdat de bescherming van de 
Franse belangen in de Middellandse zee er om vroeg, werd in  het slagschip-
schipprogramma in Frankrijk weer hervat. Een beeld dat ook de andere landen 
te zien gaven. Bleef dus het slagschip als de voortzetting van het linieschip het 
belangrijkste schip in het maritieme denken, de vraag was nu hoe dit het beste 
kon worden ingezet. Hoewel bij Lissa in  een Oostenrijkse vloot een ster-
kere Italiaanse vloot een zware nederlaag had toegebracht door de Italiaanse 
schepen te rammen met een formatie, die als bij de galeien meer in de breedte 
dan in de diepte was geformeerd, toch werd het resultaat uiteindelijk meer 
toegeschreven aan het initiatiefrijke optreden van de Oostenrijkse admiraal 
Tegetthof dan aan diens ramtactiek. De problemen die deze tactiek met zich mee 
konden brengen bleken in  in de slag bij de rivier de Yalu waarin de Chine-
zen grote moeite hadden hun Japanse tegenstanders met de ram te treffen. Alleen 
tegenover onderzeeboten leken rampogingen wel geschikt en ofschoon de gele-
genheid daartoe beperkt leek slaagde bijvoorbeeld in  de Dreadnought er in 
een Duitse onderzeeboot door rammen tot zinken te brengen. Evenals voor het 
linieschip werd voor het slagschip echter het artilleriegevecht als geëigend be-
schouwd. Hierbij dacht men weer aan een verplaatsing in divisies naast elkaar 
met een ontplooiing in een enkele kiellinie voor gevecht. De plaats voor de 
commandant was echter niet meer in het midden zodat hij zijn schepen beter 
kon overzien en omgekeerd zijn seinen beter konden worden waargenomen. 
Met zijn mogelijkheden zijn gedachten direct in bevelen te kunnen omzetten 
zonder aangewezen te zijn op tevoren afgesproken seinen, werd zijn plaats 
voorin volgens het principe van ‘follow me’. Het gevecht werd ook nu verwacht 
zich meest op evenwijdige koersen te zullen voltrekken. Als ideaal zag men 
evenwel een manoeuvre waarbij de eigen linie loodrecht zou langsvaren voor de 
linie van de tegenpartij. Zo zouden alle eigen schepen hun vuur kunnen concen-
treren op de vijandelijke voorhoede. Hiervan konden dan alleen de voorste 
schepen, en dan nog slechts met een deel van hun kanons, dit vuur beantwoor-
den. Deze manoeuvre, wel bekend onder de naam ‘crossing the ’, is eerder op  
in diagram  (p. ) aangegeven. De ‘Nelson touch’ had bij Trafalgar alleen 
kunnen werken tegen een vijand in een slordige formatie en met zwak artillerie-

Proefschrift Guy def.indd   345 1-5-2006   20:38:18



��� �����������

�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ����� ����������� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ��� ��������� ����������� ������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������� �������������������



    

en gelijke kwaliteit zouden deze elkaar dus lineair uitputten en het eindresultaat 
zou gelijk zijn aan het oorspronkelijke verschil tussen beiden. Het vuur van de 
hele linie kan immers niet worden geconcentreerd, alleen het vuur van de af-
zonderlijke schepen telt. Dit verklaart mede waarom een beslissing vaak moeilijk 
werd verkregen. Bij de moderne linie maken de wendbaarheid van het geschut 
en de betere communicatiemogelijkheden tussen de schepen vuurconcentratie 
mogelijk. Niet langer het vuur van de schepen, maar dat van de linie als geheel 
werpt het gewicht in de schaal. Met het nieuwe maar nog niet in de strijd ge-
teste materieel en met theorieën, die niet uit ervaring waren geïnduceerd maar 
uit mathematische vergelijkingen waren gededuceerd, togen de vloten van 
Duitsland en Engeland in  ten strijde. Numeriek de mindere maar technisch 
van beter materieel voorzien ontliep de sterkte van de ‘Hochseeflotte die van de 
‘Grand Fleet’ minder dan verwacht. Toch wist de Royal Navy al spoedig een 
einde te maken aan de kaapvaart van de Duitse kruisers. Na een tactisch succes 
bij Jutland bleef de Duitse oppervlaktevloot verder inactief in haar havens. De 
Britse vloot daarentegen legde Duitsland een blokkade op, die dit land tenslotte 
mede gezien het uitblijven van succes te land op de knieën bracht. Toch werd 
ook Engeland zelf langs maritieme weg door uitputting bedreigd. Niet het 
slagschip maar de onderzeeboot was hiervan de oorzaak. Ofschoon de scheeps-
verliezen aanvankelijk de scheepsbouwproductie overtroffen slaagde Engeland 
in  moeizaam er in het tij te doen keren. De herinvoering van het konvooi-
systeem en de escorte door destroyers, met dieptebommen bewapend, deden 
de verliezen dalen en de tol aan onderzeeboten verhogen. De Duitsers, op deze 
wending niet bedacht, hadden inmiddels met hun onbeperkte duikbootoorlog 
het risico genomen de Verenigde Staten in de oorlog te betrekken. Tegen de 
stroom van manschappen, die dus toch bleek de oceaan over te kunnen steken, 
waren zij niet opgewassen.

.. De rol van vloten en de mogelijkheden tot het uitvoeren van landingen

Bij alle technologische veranderingen en de invloed die deze hadden op de tactiek 
zien wij dat de rol van de vloten door de tijd niet was gewijzigd. Voortgekomen 
uit de bestrijding van kapers was een eerste taak de bescherming van de eigen 
handel en van de eigen maritieme verbindingen. Omgekeerd was ook de aantas-
ting van de handel en van de maritieme verbindingen van de tegenstander een 
taak voor een vloot. Daarnaast kon een vloot een grote logistieke steun voor een 
leger betekenen, zoals ook Xerxes had gezien. Als geëigend middel voor al deze 
taken werd dikwijls de verwerving van de heerschappij ter zee gezien. Zowel de 
Romeinen in de Punische oorlogen als de Engelsen in hun zeeoorlogen wisten 
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hierin te slagen. Vlooteenheden werden ook wel gebruikt als instrument om 
diplomatieke pressie uit te oefenen, zoals bij de zogeheten ‘Gunboat diplomacy. 
Zeer bekend in alle tijden waren ook overvallen op de vijandelijke kust. Hiervan 
bedienden bijvoorbeeld de Atheners zich graag tegen de Spartanen, in antwoord 
op de strooppartijen door Sparta van het Atheense platteland. Dergelijke raids 
kregen soms het karakter van complete invasies. Zo teisterden de ‘zeevolken’ 
Egypte en de Vikingen Europa. Deze operaties konden zo makkelijk worden 
ondernomen en op grote schaal worden uitgevoerd door twee omstandigheden. 
De eerste was de geringe mobiliteit van landstrijdkrachten om snel in voldoende 
getale te worden geconcentreerd tegen een tegenstander die al was geconcen-
treerd. Door de moeilijkheden tot detectie van de invaller genoot deze bovendien 
bijna altijd het voordeel van de verrassing. De tweede omstandigheid lag in het 
gebruikte scheepstype. Zowel de galei als het Vikingschip waren betrekkelijk 
ondiepe vaartuigen, die gemakkelijk op het strand konden lopen of op land 
worden getrokken. Met hun lage boorden konden de manschappen gemakkelijk 
worden ontscheept. Ofschoon de eerste omstandigheid bleef heersen, veranderde 
de tweede toen in de Middeleeuwen het grote en hoge zeeschip zijn intrede 
begon te doen. Ontscheping vergde zeker voor de schepen uit de  en  eeuw 
meer havenfaciliteiten. Voor landingen dienden de manschappen in sloepen 
of barkassen te worden overgeladen. Afgezien van de tijd hiervoor nodig en 
de moeilijkheden eventueel veroorzaakt door zeegang, waren de troepen voor 
effectieve inzet in toenemende mate aangewezen op zware uitrusting in de vorm 
van geschut en de logistieke voorzieningen daaraan gepaard. Een landing werd 
een complexe aangelegenheid, die dan ook alleen nog maar op beperkte schaal 
werd ondernomen. Na het midden van de  eeuw leken landingen alleen nog 
maar moeilijker. De landstrijdkrachten waren mobieler geworden door transport 
per spoor of per vrachtauto. De communicatie was verbeterd. De dracht van het 
geschut was vergroot, de mijnen vormden een gevaar voor de schepen. De lan-
dingsmiddelen in de vorm van sloep of barkas waren maar nauwelijks verbeterd. 
Een stoommachine voor voortstuwing vergde relatief veel plaats maar bovendien 
misten deze boten de laadcapaciteit voor de steeds meer noodzakelijke zware 
uitrusting. De Britten en Fransen ondervonden dit alles maar al te duidelijk bij hun 
poging de Dardanellen te forceren in de Eerste Wereldoorlog. Het waren echter 
vooral de Amerikanen, die in de periode tussen de beide wereldoorlogen maar ook 
tijdens de Tweede Wereldoorlog nieuwe en veel doelmatiger vaartuigen zouden 
ontwerpen, speciaal als landingsvaartuigen bedoeld. De Tweede Wereldoorlog 
is dan ook mede gekenmerkt door een veelvuldiger en grootschaliger amfibisch 
optreden dan tot dusverre was gezien. Een intensieve samenwerking tussen leger 
en vloot was hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Tegen de verwachting
van vele marineexperts in, bleek het slagschip in de Tweede Wereldoorlog niet 
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langer het beslissende scheepstype te zijn. Zijn positie als ‘capital ship’ zou het 
moeten afstaan aan het vliegkampschip. De samenwerking tussen vliegtuigen en 
schepen beperkte zich echter niet alleen tot de strijd ter zee in slagen zoals die 
bij Midway in . De vele amfibische acties gingen ook gepaard met intensieve 
luchtsteun, zodat vooral hierbij een geïntegreerd optreden van leger, marine en 
luchtmacht vereist bleek.

.    

.. De geschiedenis van de strijd ter zee in vergelijking met die te land

Het gegeven overzicht van de strijd ter zee verschilt reeds op het eerste gezicht 
sterk van die te land. De beschikbaarheid van bronnenmateriaal gaf aanleiding 
om als eerste treffen te land de slag bij Megiddo in  v.Chr. te kiezen. Hoe-
wel er alle reden bestond om het begin van gevechten ter zee veel eerder te 
verwachten, werd, op grond weer van bronnenmateriaal, de slag bij Salamis, 
 jaren later, als eerste treffen ter zee genoemd. Toch is niet de duur van de 
beschreven periode de voornaamste reden van de veel grotere omvang aan tekst, 
die aan de landoorlog werd gewijd. Het was zeker het geval dat technologische 
ontwikkelingen, die voor beide krijgsmachtdelen van belang waren, bij de strijd te 
land werden behandeld omdat deze als eerste aan de orde kwam. Toch geeft ook 
dit geen voldoende verklaring voor de discrepantie in ruimte van behandeling. 
Deze is ook niet zozeer gelegen in een verschil in aantallen gebeurtenissen binnen 
beide ruimtelijke sferen, maar een gevolg van de structuur van zeestrijdkrachten 
in combinatie met een structurele benadering van hun ontwikkeling. Zoals wij 
hebben gezien is de mens, die van nature op het land thuishoort en daar alleen al 
een natuurlijk platform aan ontleent, voor zijn verblijf op zee op een kunstmatig 
platform aangewezen. Dit bepaalde in de gedaante van het schip de aard van 
de oorlogvoering op zee. Trager dan bij de oorlog te land ontwikkelden zich 
maritieme eenheden gespecialiseerd voor verschillende taken als verkenning, 
het voeren van schermmutseligen, pojectielgevecht op afstand of nabijgevecht 
om een beslissing af te dwingen. Pas einde  eeuw komen verschillen in functie 
in de scheepsbouw goed tot uitdrukking. Zo is in de  eeuw een fregat voor 
verkenning of kaapvaart te beschouwen als een kleinere, rankere en lichter 
bewapende versie van een linieschip van de eerste klasse. Een brik in gebruik 
voor berichtendiensten telt alleen een mast minder, een schoener is wat meer 
langscheeps getuigd. Een onderscheid tussen verschillende wapens als infanterie, 
cavalerie en artillerie en een onderwerp als vestingbouw, dat bij de behandeling 
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van de strijd te land werd gevolgd, gaat bij de marine niet op. Er zijn wel aan 
boord verschillende functies te onderscheiden maar het schip als geheel vormt 
het eigenlijke gevechtselement. Het bevat in zichzelf alle elementen van het 
axiale model. In de technologische ontwikkeling zijn achtereenvolgens slechts 
drie dominante scheepstypen naar voren gekomen, waarvan alleen het laatste 
heeft geleid tot grotere scheepsbouwtechnische en tactische mogelijkheden. 
Tegenover de veelheid aan onderwerpen bij de strijd te land kon dus de strijd 
ter zee tot een behandeling aan de hand van die scheepstypen beperkt blijven. 
Deze drie typen waren, zoals we hebben gezien de galei, het zeilschip en het 
mechanisch voortbewogen schip. 

.. De strijd ter zee bezien in het licht van het axiale model

Uit de verschillen in bewegingsbron tussen galei, zeilschip en mechanisch 
voortbewogen schip en in hun bewapening zijn aan de hand van het axiale model 
alle verdere verschillen in tactisch gebruik af te leiden. Dit geldt van het enkele 
schip tot en met de eenheid, ja tot het hele vlootverband toe. De galei bezat tot 
aan het gebruik van vuurgeschut als voornaamste destructiemiddel de ram. Met 
uitzondering van een gebruik zoals door de Corinthiërs bij Syracuse,³⁴ was het 
de gewoonte om de tegenstander met de ram in een zijkant op, of even onder de 
waterlijn, van zijn schip te treffen en dit daarmee tot zinken te brengen. Hoewel 
de wijdheid van het zeeoppervlak dikwijls voldoende ruimte tot manoeuvre biedt, 
pasten de partijen er gewoonlijk wel voor op als formatie in een flank te worden 
aangegrepen zoals bijvoorbeeld bij de Spartaanse flankmanoeuvre te land het 
geval was geweest.³⁵ De vloten voeren dus meestal en masse rechtstreeks op elkaar 
af of naderden elkaar in een formatie die geleek op die van landstrijdkrachten. 
Het gevolg was altijd een mêlee. Hierin moesten de afzonderlijke vaartuigen zien 
te zwenken om in een gunstige positie tot rammen te geraken. Daarbij liep een 
schip het gevaar zelf door een ander vijandelijk schip te worden geramd waaraan 
het, door te zwenken, een zijkant had blootgesteld. De as van beweging moest 
dus coaxiaal worden gebracht met de as van destructie, terwijl de multiaxialiteit 
van de waarneming moest worden gebruikt om tevens de as van incassering in 
de gaten te houden. Een grote wendbaarheid was vereist door het tijdig halen 
en strijken van riemen. De Phoeniciërs en de Carthagers waren hierin zeer 
bekwaam. Het ging dus bij een strijd tussen galeien om de mobiliteit, waarbij 
in het bijzonder de wendbaarheid, van het afzonderlijke schip. Dit vocht min of 
meer individueel binnen een vlootverband dat slechts een beperkte articulatie 
en geringe wendbaarheid vertoonde.

Het zeilende oorlogsschip bracht hierin verandering. Door het gebruik van 
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vuurgeschut dat aan de bredezijden was opgesteld stond de as van destructie im-
mers haaks op de as van beweging. Voor ontplooiing van de volledige vuurkracht 
van een vloot was een formatie van de schepen in een enkele kiellinie vereist 
zodat de schepen elkaars vuur niet maskeerden. Door de starre opstelling van de 
kanons was het echter niet mogelijk het vuur van de hele formatie of grote delen 
daarvan op een enkel doel te concentreren. Dit kon alleen door een manoeuvre 
waarbij men een groter deel van de eigen schepen tegen een kleiner deel van die 
van de tegenstander wist te brengen. Hoewel dikwijls geprobeerd bleef dit een 
moeilijke opgave. Afhankelijk als men was van de wind en daarbij gepreoccupeerd 
door de positie aan loefzijde, zagen we al dat zeegevechten zich soms over dagen 
konden uitstrekken. Het ging niet meer om de wendbaarheid van het enkele 
schip in een mêlee, maar om de wendbaarheid van hele eskaders en vloten in 
linie. De opstelling van de schepen diende daarbij zo star mogelijk te zijn om het 
vlootverband te handhaven. Die discipline wisten de Engelse scheepskapiteins 
onder het regime van de Fighting Instructions het beste op te brengen. Evenals 
bij de gevechten te land blinkt een linietactiek niet uit in articulatie maar leidt tot 
een uitputtingsgevecht waarin de verhouding tussen de aangebrachte destructie 
en de ondergane incassering de doorslag geeft. Discipline en moreel zijn daarbij 
van groot belang. Gevoegd bij het onzekere bewegingsvermogen door afhanke-
lijkheid van de wind en de beperkte waarneming door rook, droeg dit ter zee 
echter niet bij tot het bereiken van een beslissing. 

Een verandering kwam weer hierin door het schip dat door mechanische 
krachten werd bewogen en daarna van beweegbare geschutstorens, die in de 
lengteas van het schip stonden opgesteld, was voorzien. De as van destructie was 
door die opstelling dus toch haaks op de as van beweging gebleven en daarbij 
ook de linie als meest wenselijke formatie voor het gevecht. De vrijheid van 
positiekeuze en van bewegingsrichting van de galei was dus weer teruggekeerd 
maar dan wel met de mogelijkheid tot meer mobiliteit van de hele formatie en 
van een volgehouden bewegingscapaciteit. Het granaatkanon dwong daarbij tot 
een wedloop tussen vuurkracht en pantsering ofwel tussen het vermogen tot 
destructie en dat tot incassering. Daarnaast zou ook het vermogen tot accurate 
waarneming van betekenis blijken, zoals de slagkruisers van Beatty bij Jutland 
ondervonden. Het mechanisch voortbewogen schip heeft echter nog meer 
veranderingen met zich meegebracht. Als nieuw wapen deed de torpedo zijn 
intrede met een destructief vermogen, weer zoals de ram van de galei, coaxiaal 
aan de as van beweging. De zware schepen moesten nu door een scherm van 
lichte schepen of door een hoeveelheid licht snelvuurgeschut hiertegen worden 
beschermd. Meer secundaire bewapening kwam evenwel de primaire bewape-
ning niet ten goede. De torpedo bleek echter vooral van belang bij een nieuw 
schip, de onderzeeboot. Als guerrillero’s van de zee wisten deze op een veel 
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ingrijpender wijze dan de kaapvaarders op het politiek-strategische niveau de 
logistieke voorzieningen te bedreigen van de tegenstander. Deze werd gedwongen 
tot een ‘asymmetrische oorlogvoering’ van het konvooi met destroyers versus 
onderzeeboten, die individueel of groepsgewijze in een ‘Rudeltaktik’ werden 
ingezet. Toen de ‘snorkel’³⁶ het de onderzeeboot mogelijk had gemaakt ook 
onder water zijn dieselmotoren te gebruiken bleek het vliegtuig met superieure 
technische waarnemingsmogelijkheden, de onderzeeboot met diens zwakke 
incasseringsmogelijkheid toch de baas. Een laatste variant op het mechanisch 
voortbewogen schip vormt het vliegdekschip. Zoals eerder opgemerkt heeft 
dit schip zich tot op heden een plaats als ‘capital ship’ verworven. Dit dankt 
het aan de multiaxialiteit zowel van het waarnemingsvermogen als van het 
grote destructieve vermogen van zijn lading. Hier is aan toe te voegen de grote 
mobiliteit en actieradius van platform en lading. Naast het vliegdekschip als 
capital ship is de onderzeeboot gekomen, die door kernenergie voortgedreven 
vrijwel onbeperkt onder water kan vertoeven. Vanuit die veilige positie kunnen 
zijn raketten op grote afstand een groot destructief vermogen ontwikkelen, met 
name op vaste doelen op het land.
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