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Voor de Eerste Wereldoorlog verschenen nogal wat boeken waarin 
veldslagen en oorlogen beschreven werden. Het apologetische karak-
ter van die werken kwam de geloofwaardigheid ervan niet ten goede. 
Toen de historici in de 19de eeuw de geschiedenis probeerden te orde-
nen, deden zij een beroep op de data waarmee oorlogen begonnen of 
afgesloten werden. In het geschiedenisonderwijs – zeker op de basis-
school – bleven dikwijls alleen die cijfers over. Het beeld van de ge-
schiedenis werd op die manier uiteraard vertekend. De reactie kon niet 
uitblijven: de histoire bataille werd verworpen. Vandaag de dag komt 
de krijgsgeschiedenis helemaal niet meer aan bod in het curriculum 
van de Belgische universiteiten.
 Toch denken wij dat de studie van de krijgsgeschiedenis en de daarbij 
horende data belangrijk is. Oorlogen vormen cesuren. Ze zijn vaker dan 
andere gebeurtenissen van beslissende aard. Trouwens, geschiedenis 
zonder data is niet mogelijk. Natuurlijk moet het militaire in een bredere 
context bestudeerd worden. Alle beschavingen zijn uit oorlogen voort-
gekomen, hoe paradoxaal dat ook moge klinken. De studie van de oor-
log in zijn militaire aspecten heeft ook een intrinsieke waarde en kan ge-
zien worden als een afzonderlijk specialisme, dat echter tegelijk deel 
uitmaakt van de studie van internationale relaties. Die relaties bestude-
ren zonder oorlogen in kaart te brengen houdt geen steek. Bovendien 
laat elke oorlog blijvende sporen na bij wie hem meemaakte. Tijden van 
oorlog zijn immers tijden van extreme emoties: haat en liefde, agressie 
en vergeving, verdriet en vreugde... Dergelijke ervaringen worden een 
heel leven lang meegedragen. Een aantal mensen zal er nooit over willen 
spreken, wat evenwel niet betekent dat die mensen ermee in het reine 
komen. De recente gebeurtenissen, vooral sinds het einde van de Koude 
Oorlog, onderstrepen het belang van het krijgsgebeuren. Een vernieuw-
de studie van dit fenomeen leek ons dan ook meer dan ooit actueel.
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 Heel wat mensen dachten dat klassieke oorlogen, zeker in Europa, 
verleden tijd waren. In West-Europa hebben wij ons zo goed als ont-
wapend en schuilen onder de Amerikaanse nucleaire paraplu binnen 
het kader van de NAVO. Maar zullen we elk conflict nucleair beant-
woorden? Recente gebeurtenissen bewijzen dat een klassieke agressie 
nog altijd actueel is. We moeten ons opnieuw voorzien van tanks, zwa-
re artillerie, brugslagmaterieel...Een leger kan zich niet alleen beperken 
tot humanitaire missies.
 Het boek biedt een aantal beknopte bibliografieën met goede en es-
sentiële werken die de nieuwsgierigheid extra prikkelen. De kaartjes 
zijn doelbewust niet overladen. Het didactische nut kreeg voorrang op 
de volledigheid.
 Deze studie is echt een product van de leerstoel. Het eerste hoofd-
stuk vat aan met een aantal bepalingen. Om in overeenstemming te 
blijven met de huidige terminologie in de tactiek hielpen kolonel sbh 
lic. Luc Du Four en kolonel. lic. Jan Abts mee. De tekst over de princi-
pes en de regels van de krijgskunst werd deels geformuleerd door kolo-
nel. SBH dr. Kris Quanten.
 Prof. em. dr. Etienne Rooms hielp bij het bespreken van de voor-
naamste militaire theoretici. Prof. em. dr. Jean-Michel Sterkendries 
werkte mee aan de verschillende manoeuvres.
 Ook de repetitoren majoor lic. Ruben Verbist, luitenant lic. Chris-
tophe Marquez en majoor dr. Tom Simoens droegen bij tot de afwer-
king van dit boek. Voor de kaartjes waren Luc Preudhomme en Jean-
Paul Paermentier actief en Maria De Winter verzorgde het typwerk.
 In dit boek is ook de evolutie van het westerse krijgsgebeuren weer-
gegeven. Het derde hoofdstuk beschrijft zes veldslagen, één uit de mid-
deleeuwen, één uit de nieuwe tijd en vier uit de hedendaagse tijd. Ook 
een beleg uit de nieuwe tijd komt aan bod. Voor het vierde gedeelte, 
over de media, kon ik rekenen op de medewerking van voormalig 
VRT-journalist en gastdocent aan KU Leuven Peter Verlinden.
 Dank voor de hulp. Voor eventuele fouten en tekortkomingen ben 
ikzelf uiteraard de enige die verantwoordelijk is.
 Het spreekt vanzelf dat we geprobeerd hebben om vakjargon te ver-
mijden. Toch kunnen we bepaalde militaire termen niet vermijden, 
zoals objectief en dispositief. We beseffen ten volle dat sommige taal-
deskundigen deze woorden zullen verwerpen, maar het zijn nu een-
maal de militaire termen voor een doelwit en een opstelling!
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Doorheen de krijgsgeschiedenis bestuderen we de evolutie van het 
krijgsgebeuren. De krijgsgeschiedenis is een onderdeel van de geschie-
denis van de internationale relaties.
 Zoals in elk beroep is er een professioneel aspect. Het summum is 
het talent. Daarom spreekt men beter over krijgskunst dan van krijgs-
kunde.
 De colleges krijgsgeschiedenis hebben naast een waarde in se, de 
studie van het militaire verleden, ook een didactische waarde. Zij 
moeten aantonen dat, behalve een grondige voorbereiding (de op-
bouw van een leger), allerlei andere aspecten zoals zin voor initiatief 
enorm belangrijk zijn tijdens de strijd. Bovendien leren ze ons dat het 
krijgsgebeuren afhankelijk is van de algemene evolutie qua bewape-
ning, industrie, infrastructuur, politiek, sociologie, economie, men-
selijke opvattingen, naast van bijna onveranderlijke factoren zoals het 
terrein. Wij denken dat de colleges kunnen bijdragen tot een beter in-
zicht in de huidige organisatie en tactiek. De geschiedenis herhaalt 
zich natuurlijk niet, panta rei, maar de studie van het militaire verle-
den laat toe te leren door analogie. De studie van de achtergrond, de 
militaire chefs, de cultuur... kan bepaalde reacties, die irrationeel lij-
ken, helpen verklaren. De studie van het ver leden geeft een lijn die in 
beperkte mate een projectie naar de toekomst mogelijk maakt. We 
mogen zeker niet de vorige oorlog voorbereiden. Toch is plannen van 
essentieel belang. Als men over een probleem rustig heeft nagedacht, 
zal men beter reageren onder stress, ook indien het probleem zich niet 
exact voordoet zoals verwacht. Geschiedenis leert denken in de tijd en 
dat is essentieel om plannen te maken.
 Geschiedenis is de laatste jaren opnieuw aan een opmars bezig. Of 
het nu gaat om een documentaire op televisie of een grootschalig eve-
nement (‘Nacht van de geschiedenis’, Open Monumentendag, Erf-
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goeddag...), de interesse is groot. Het aantal studenten geschiedenis 
aan de Vlaamse universiteiten neemt toe. Daarnaast is er ook nog de 
zogeheten historische sensatie, het plezier om weg te dromen in een 
andere tijd. Voor anderen is het verleden dan weer een houvast, waar 
de onrust en onzekerheid van de hedendaagse maatschappij afwezig 
zijn. De vn-commissie voor de Mensenrechten wil ondertussen steeds 
meer het recht op de historische waarheid als een mensenrecht vastleg-
gen.
 Bij de studie van het militaire verleden moeten we altijd beducht zijn 
voor legenden, mythen, nationalisme. Immers, wat is overmacht: meer 
tegenstanders of slimmere tegenstanders?
 Het krijgsgebeuren werd zelden goed te boek gesteld. De militairen 
die het krijgsgebeuren bestudeerden, waren meestal onvoldoende his-
torisch geschoold, de ‘burgers’ begrepen de operaties niet. Dit boek is 
veel verschuldigd aan onze illustere voorgangers, generaal Raoul Van 
Overstraeten en de professoren Henri Bernard en Jean-Léon Charles. Is 
krijgsgeschiedenis geen ‘oervak’ in de kms? Wordt er niet naar geallu-
deerd door allegorische figuren op het fronton van de kms?
 De studie van oorlogen heeft zo zijn eigen moeilijkheden. Heel dik-
wijls ontbreken de nodige documenten. Dankzij het terrein, de kennis 
van doctrines, tactische procedés, bewapening, memoires... kunnen 
we het verleden toch reconstrueren. Voor de recentste periode zijn er 
dan weer te veel documenten in te veel verschillende talen. Ook dat is 
een probleem.
 Mogen deze colleges aanzetten tot permanente studie. Alleen uit 
studie en reflectie komen originele ideeën. Uiteindelijk zijn het origi-
nele ideeën die de overwinning zullen brengen. Routine en kazernele-
ven doden alle creativiteit.
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bePaLingen

a. Strategie en tactiek: een inleiding

Elke studie van de militaire geschiedenis veronderstelt de voorafgaande-
lijke kennis van een minimum aan militaire terminologie. Een eerste 
reeks precies te definiëren begrippen handelt over strategie en tactiek.

De algemene strategie – door de Britten en de Amerikanen ook wel de 
Grand Strategy genoemd – is, voor een staat, de kunst van het gebruik 
en de tewerkstelling van zijn machtsmiddelen om de algemene politie-
ke doeleinden te verwezenlijken (meestal de overhand behalen op een 
potentiële rivaal). Sinds de hedendaagse tijd spreekt men steeds vaker 
over geopolitiek (zie verder) als leidraad voor de Grand Strategy. Som-
mige auteurs noemen de algemene strategie ook weleens de politieke 
strategie; anderen zien de politieke strategie echter als een onderdeel 
van de algemene strategie, net zoals de diplomatieke strategie, de eco-
nomische strategie, de militaire strategie... Wij houden het bij die laat-
ste benadering. Omdat er vele overlappingen mogelijk zijn tussen de 
verschillende deeldomeinen van de algemene strategie, kunnen we 
ook spreken van de politiek-economische strategie, de politiek-mili-
taire strategie, enzovoort. In de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld 
werd de algemene strategie vastgelegd op het niveau van de staatshoof-
den en regeringsleiders (Roosevelt, Churchill, Stalin): zij bepaalden de 
oorlogsdoeleinden, onder meer door middel van conferenties. Zo be-
slisten ze dat Duitsland vóór Japan verslagen moest worden, en dat de 
Duitse overgave onvoorwaardelijk moest zijn.
 In deze optiek beschouwen we de militaire strategie dus als een onder-
deel van de algemene strategie. We kunnen de militaire strategie definië-
ren als de kunst van het uitdenken van het gebruik en van de tewerkstel-
ling van de machtsmiddelen om, door het gebruik van of door de 


