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strategie in de late Middeleeuwen
of het zonderlinge geval van de afwezige militaire genieën

Indien men u, lezer, zou vragen de tien grootste veklheren aller tijden op te noemen, wie
zouden er in uw opsomming prijken? Ongetwijfeld komen zonder aarzeling bij u op Illustere
namen als Alexander, Hannibal, Caesar, Dzjengis Khan, Frederik en Napoleon. En afhankelijk
van de diepgang van uw kennis - en uw nationaliteit - zult u daar misschien nog aan kunnen
toevoegen de namen van een Gustaaf Adolf, Marlborough, De Saxe en, zo u wilt, Maurits van
Nassau. Men zou natuurlijk kunnen twisten over elk van de laatste namen, maar hoe het ook
zij, één ding lijkt vrij zeker: dat u geen Europees veldheer uit de Middeleeuwen kunt noemen die
waardig is in het voornoemde gezelschap opgenomen te worden.

JAN WILLEM HONIG Toch moet het bevreemding wekken dat uit onze Middeleeuwen
kennelijk geen militair genie is voortgesproten; zeker waneer
wij ons realiseren dat deze periode niet bepaald om haar
vreedzaamheid bekend staat. Aan een gebrek aan carrièremogelijkheden kan het dus niet gelegen hebben. Waaraan dan
wel? Is het fenomeen van de afwezigheid van een groot generaal
missschien te wijten aan bepaalde tekortkomingen in de
Middeleeuwse mens zelf?
Nemen wij de klassieke literatuur aangaande de krijgskunst in
de Middeleeuwen door, dan lijkt het antwoord inderdaad in deze
richting gezocht te moeten worden. Het meest uitgesproken
worden de geestelijke vermogens van de Middeleeuwse
veldheren in twijfel getrokken in het werk van Sir Charles
1 Sir Charles Oman, A History of the Oman.[l] Zo verklaart hij zichzelf onmachtig een duidelijk
Art of War in the Middle Ages, 2 vol. rationeel gedrag te ontwaren bij de Engelse initiatiefnemer,
(London 1978 [oorspr 1924]).
koning Edward in, in één van de bekendste episodes van de
Honderdjarige Oorlog: de campagne van 1346 die uitmondde in
de slag bij Crécy. De enige verklaring met een zweem van
rationaliteit die hij kan vinden, luidt dat de veldtocht een vorm
van pesterij was die de Franse koning moest tergen. Naar zijn
mening werd dit wat minimalistische doel, dat zijn gelijke vindt
in haast ontelbare andere veldtochten, ingegeven door de
heersende ridderlijke mentaliteit. Het is deze geesteshouding die
als geen andere zaak verantwoordelijk moet worden gehouden
voor de donkere dagen die de krijgskunst doormaakte in de
2. Ibid. II, 131. vergelijk ook B.H. Middeleeuwen. [2]
Liddell-Hart, Strategy (New York
Een andere beroemde krijgshistoricus, Hans Delbrück, ging
1974 [oorspr 1967]) 55-59, in het
weliswaar niet zo ver om het ridderlijke gedrag, zoals Oman,
bijzonder 55 waar hij zegt dat "the
spirit of feudal chivalry was inimical
van twijfelachtige rationaliteit te noemen, maar hij meende wel
to military art".
dat deze mentaliteit de doorslaggevende factor was in het
verhinderen van kunstig gevoerde, op overwinning gerichte
oorlogen. Zoals hij zegt: "De ridder is te zeer persoonlijkheid
om leiding te accepteren..." en daarmee wordt planmatig en
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3. Hans Delbrück, Geschichte der
Kriegskunst im Rahmen der
politischen Geschichte, Bd.lV:
Neuzeit (Berlin 1962[oorspr 1920])
126. zie ook ld., Bd.lll: Das Mttelalter
(Berlin 1964 [oorspr1923]) 339 e.v.
4. Het lelt dat voornoemde werken
vrij recent herdrukt zijn en
bovendien nog steeds verkrijgbaar,
duidt daar al op. Moderne werken
waarin vergelijkbare meningen naar
voren worden gebracht zijn er teveel
om op te rmemen; maar zie
bijvoorbeeld RA. Preston S S.F.
Wise, Man in Arms. A History ol
Warlare and lts Ineterrelationships
with Western Society (New York
1979) 81; J. Keegan, The Face ol
Balde (London 1976) 329; en M.
Howard, War in European History
(Oxford 1977) 27.
S. Delbrück, o.c. III, 343.

6. J.F. Verbruggen, De krijgskunst in
West-Europa in de Middeleeuwen
(IXe tot begin XlVe eeuvif) (Brussel
1954) 488.

7. Delbrück, o.a. III. 342-343.

systematisch opgezette oorlogvoering vrijwel onmogelijk. [3]
Kortom, in de ogen van deze beide historici leidde een bepaalde
mentaliteit tot een bijna irrationeel of incompetent militair
gedrag. Dergelijke meningen vinden nog steeds een willig
gehoor en verdere verbreiding. [4]
Hiernaast, dat moet gezegd, wordt hier en daar gewezen op
materiële belemmeringen die de strategie in de weg stonden;
maar dit heet bijna steeds een bijkomende factor. Delbrück
noemt in dit verband de combinatie van de sterkte van de
verdediging (en met name de kunstmatige versterkingen) en de
zeer kleine en zwakke legers. [5] J.F. Verbruggen, schrijver van
het onvolprezen en nog niet geëvenaarde werk De Krijgskunst
in West-Europa in de Middeleeuwen, acht de materiële factor
daarentegen wel doorslaggevend: daaraan is de afwezigheid van
kunstige of (in zijn termen) "grootscheepse" strategie volgens
hem geheel te wijten. Overigens sluit Verbruggen zich in zijn
definitie van deze strategie geheel aan bij Oman, Delbrück cum
suis. Net als zij speurt hij dus naar veldslagen - immers hèt
kenmerk van strategie - en komt met lege handen thuis, hoezeer
ook tegen zijn zin.[6]
Nu betekent dit alles niet noodzakelijkerwijs dat bij
Middeleeuwse veldheren de kennis voor het ontwerpen van een
winnende strategie per se ontbrak; enkel dat de eventueel
aanwezige kennis niet in actie omgezet kon worden. En
inderdaad draagt Delbrück een aantal voorbeelden aan waaruit
blijkt dat die kennis, dat wil zeggen in de door hem verwachtte
vorm, voorhanden was.[7] Ogenschijnlijk is daarmee het
probleem opgelost Grote veldheren hadden in de Middeleeuwen
weinig kans van bestaan omdat de ridderlijke mentaliteit of,
zoals Verbruggen wil, materiële belemmeringen geen ruimte
lieten aan het uitvoeren van hun overwinningsplannen, hoe
briljant ze in theorie ook waren.
Toch bevredigt deze oplossing niet helemaal. Vooral omdat in
geen andere situatie zoveel op het spel staat als in een oorlog,
valt het moeilijk te aanvaarden dat een zodanig schreeuwend
defect in de rationaliteit gedurende een zo lange periode niet
verholpen is. Waarom heeft de aanwezige kennis niet
geresulteerd in een veranderde mentaliteit en een aangepast
gedrag?
Voordat we ons echter verliezen in een discussie over de
wederzijdse betrekkingen tussen kennis, rationaliteit en gedrag,
is het zinniger om ons eerst eens af te vragen welke kennis
eigenlijk in het geding is. Wat is door de voornoemde historici
aangemerkt als die kennis die benodigd was om een oorlog te
winnen? Misschien hebben tekortkomingen in de definitie
daarvan er toe geleid dat moderne historici zichzelf misleid
hebben. Misschien zal blijken dat de Middeleeuwse veldheren
andere, meer nuttige kennis bezaten en vooral hanteerden en dus
wel oorlog wisten te voeren en te winnen. In dit korte artikel
zal ik ten eerste een uiteenzetting geven over wat, met name
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door voornoemde historici, als 'hogere' kunst van het
oorlogvoeren - of kortweg strategie - gezien is en wat in die
visie de tekortkomingen zijn. Ten tweede zal ik aan de hand van
een voorbeeld trachten te laten zien welke vernuftige en
doeltreffende strategieën bedacht en uitgevoerd konden worden in
de Late Middeleeuwen. Dit exemplarische geval is de oorlog
van 1425-1428 tussen de hertog van Bourgondië, Filips de
Goede en de gravin van Holland, Jacoba van Beieren.

De weg naar de overwinning

-

Strategie is er in principe op gericht middelen op een doel af te
stemmen. In algemene zin is dit doel, naar de formulering van
Clausewitz, het opleggen van de wil van de ene partij aan de
andere. Over deze uitspraak kan geen verschil van mening
bestaan. Maar wat betreft het operationele doel dat daaruit zou
volgen geldt dat niet Zo waren Delbrück, Oman en vele van
hun navolgers van mening - of zij die nu duidelijk uitspraken of
niet - dat een veldheer de vernietiging van de vijandelijke
strijdkrachten moest beogen, zodat de tegenstander de oorlog
niet meer kon voortzetten, tenzij op het gevaar af volledig
uitgeroeid te worden. Een onvoorwaardelijke overgave was dan
onafwendbaar. Om de vijand te vernietigen, is de veldslag het
middel bij uitstek. Daarom zou het systematisch opdringen van
een veldslag het voornaamste kenmerk van een goede strategie
zijn.

'
.•
•, ;
• • , .

Voor de voornoemde historici heeft deze veronderstelling er toe
geleid dat de geschiedenis van de strategie een geschiedenis van
veldslagen werd. Een analyse van deze dramatische en uniek
beslissende momenten deed hen beschikken over het criterium
om te kunnen onderscheiden tussen goede en slechte strategieën
en strategen. Stuurde een veldheer consequent aan op
vemietigingsslagen, dan toonde hij aan de essentie van strategie
onder de knie te hebben. Gaf hij daarentegen geen blijk van een
dergelijke neiging, dan kon hij nimmer het hoogste doel van
een beslissende overwinning bereiken en waren zijn oorlogen
dus geen voorbeelden van ware krijgskunst.
Voor een juiste waardering van Middeleeuwse strategie heeft
deze benadering uitermate ongelukkig uitgepakt. Niet allen
lijken er toen relatief minder veldslagen te hebben
plaatsgevonden dan in de Oudheid en de Moderne tijd, maar ook
waren degene die zijn uitgevochten verontrustend onbeslissend.
Men hoeft in dit verband maar te verwijzen naar de drie meest
gevierde veldslagen uit de Honderdjarige Oorlog: Crécy (1346),
Poitiers (1356) en Agincourt (1415). Hoewel het eclatante
Engelse overwinningen waren, lijken zij haast het resultaat van
volkomen toeval te zijn geweest en bovendien hebben ze de
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oorlog in geen enkele zin bekort (hij is officieel zelfs nooit
beëndigd en verzandde slechts in een ongemakkelijke status quo
in het midden van de vijftiende eeuw) om van een
onvoorwaardelijke Franse overgave maar te zwijgen. Het zijn
veldslagen als deze die historici als Oman met de handen in het
haar achter laten.
Zou het niet zo kunnen zijn dat een Middeleeuws veldheer een
ander doel voor ogen gestaan heeft dan vemietigingsslagen en
onvoorwaardelijke overgaves? Is het niet al te simpel en zelfs
onrechtvaardig om alleen dergelijke strategieën positief te
benaderen? In dit verband is het goed om zich te realiseren dat
zeer weinig oorlogen uit de geschiedenis daadwerkelijk in een
onvoorwaardeüjke overgave van één der partijen geëindigd zijn.
De meeste hebben als resultaat een vrede gekend die
voortvloeide uit onderhandelingen. Daar zijn twee redenen voor.
Ten eerste is het mogelijTc dat één der partijen niet voldoende
overwicht heeft om de zaak definitief in haar voordeel te
beslechten. Factoren als een relatief gebrek aan troepen,
onvoldoende bevoorrading, een slecht moreel of zelfs
tegenvallend weer en moeilijk terrein, kunnen ieder op zich
voldoende zijn om de vernietiging van het vijandelijk leger tot
een illusoir doel te maken. Daarnaast kan het zijn dat een
veldheer, ofschoon hij daartoe misschien de mogelijkheid bezit,
een onvoorwaardelijke overgave niet als zijn hoogste doel ziet;
met andere woorden, hij kan een meer beperkt doel in gedachten
hebben, zoals de bezetting van een fort of gewest. In beide
gevallen komt de vraag op: waarom zou een generaal dan,
ondanks alles, streven naar en respectievelijk onhaalbaar of niet
noodzakelijk doel? [8] Elke redelijk competente generaal behoort
8. Vergelijk de discussie in R. Aron,
Penser la guerre, Clausewitz, T.1: zich dit voor het begin van een oorlog te realiseren en te
Lége europeen (Parijs 1976) 139 trachten het gebruik van zijn middelen in overeenstemming met
zijn al dan niet beperkte doel te brengen.
Wehiu, als een of ander beperkt voordeel het doel van een
veldheer is - en dit is meestal het geval - wat betekent dit dan
voor de veronderstelling dat vemietigingsslagen het enige
zuivere middel zijn tot het bereiken van een strategisch doel?
Het is zonder twijfel juist dat de vijandelijke strijdkrachten
uitgeschakeld moeten worden om tot een onvoorwaardelijke
overgave te komen. Maar zelfs in dit geval is het de vraag of dat
per se door een werkelijk militair treffen moet gebeuren.
Bijvoorbeeld, zonder enige strijd kan de omsingeling van een
9. Clausewitz, in zijn Worn Kriege (ed.
vijandelijk leger alleen met behulp van troepenbewegingen tot
W. Hahiweg) (18e dnjk, Bonn 1972)
271-272, heeft er de voorkeur aan stand gebracht worden en uiteindelijk, wanneer het omsingelde
gegeven ook dergelijke operalies leger geen uitweg ziet, tot overgave leiden. Het moet evenwel
onder "Getechte" te rangschikken,
benadrukt worden dat gedurende de manoeuvres het
omdat • ook al vonden er geen
werkelijke gevechten plaats - het omsingelende leger ten allen tijde bereid moet zijn tot vechten,
resultaat hetzelfde was als was er ook al komt het er nooit van. [9]
wel gevochten. Dit is waarschijnlijk
waar de hele verwarring, die In deze
paragraaf onder de loep genomen
wordt, zijn oorsprong vindt: vergelijk
Aron, o.c, 138.

Een vergelijkbare opmerking kan gemaakt worden ten aanzien
van oorlogen waarin slechts een beperkt doel vooropstaat. In dat
geval neemt de relatieve waarde van operaties waarin het niet tot
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Strijd hoeft te komen toe. Marsen of manoeuvres - die
mogelijkerwijs de verwoesting en plundering van vijandelijk
gebied met zich mee brengen - en de verovering of plaatsing
van strategisch gelegen kampen en versterkingen kunnen
evenzeCT als middelen aangemerkt worden en hoeven in waarde
10. aausewiu, o.c, 272-273, zeker niet onder te doen voor veldslagen.[10] Maar wederom
beschouwt "M&rsche, Lager und geldt dat de ingezette troepen immer voorbereid moéten zijn op
Ouartiere" dan ook als
"GegenstSnde, welche in einer een eventueel gevecht Een overdreven aandacht voor werkelijk
Beziehung dem Kamp/e selbst gestreden gevechten zal tot een verwaarlozing van dergelijke,
angehören..." mogelijk zeer effectieve operaties leiden.
Om deze reden is het misleidend om veldslagen of zelfs in meer
algemene zin, gevechten, als het middel bij uitstek binnen de
strategie te zien. Klaarblijkelijk heeft dit nogal wat verwarring
veroorzaakt. Troepenbewegingen en -plaatsingen vormen
volwaardige middelen binnen de strategie. Maar tegelijkertijd
moet bedacht worden dat in beide, wat Clausewitz noemt, "die
11 Ibid 273 Idee des Gefechts" steeds aanwezig is.[ll] Misschien is het
daarom beter om als middel binnen de strategie te spreken over
'militaire acties'.
Na deze korte uiteenzetting over wat onder strategie verstaan
behoort te worden, kunnen we nu overgaan tot de nadere
beschouwing van een beperkte oorlog in de Late Middeleeuwen.
Het verhaal van de oorlog tussen Filips van Bourgondië en
Jacoba van Beieren zal duidelijk maken dat de hantering van de
klassieke definitie van goede strategie geen recht doet aan de
kundigheid van één der betrokken veldheren.

B Bourgondische strategie in de oorlog tegen Jacoba van Beieren

?. 27e hiervoor: A.G. Jongkees, 'De
ijd om de erfenis van Wittelsbach,
1417-1433, in: Algemene
;schiedenis der Nederlanden, dl.3
Utrecht 1951) 226-252; T.H.F, van
Riemsdijk, ' De opdracht van het
ruwaardschap in Holland en
Zeeland aan Philips van
lurgondiè', in: Verhandelingen van
de Koninklijke Academie van
Wetenschappen 8 (1906) 1-62.

Het doel dat Filips van Bourgondië voor ogen stond in zijn
oorlog tegen Jacoba van Beieren is niet moeilijk te zien. Het
ging hem om de onbetwistbare leiding in haar graafschappen
Holland en Zeeland. Dit doel en de oorlog die er in 1425 uit
voortvloeit, was de uitkomst van een Bourgondisthe dynastieke
politiek die langzaam, over een periode van veertig jaar, vorm
had gekregen. De eerste stap, oorsprong van de uiteindelijke
aanspraken van Filips, was de huwelijksband geweest tussen
het Bourgondische en het Beierse huis uit 1385. Het voert te
ver om hier alle verwikkelingen die daaruit voortkwamen uit de
doeken te doen.[12] Het moet volstaan dat de deur voor een
direct Bourgondisch ingrijpen in Holland en Zeeland geopend
werd op het moment dat de directe erfgename van de
graafschappen, Jacoba, ruzie kreeg met haar zwakzinnige man
en tevens volle neef Jan van Brabant. Toen zij daarop haar man
verliet en zich wist te verzekeren van steun aan het Engelse hof
(in de persoon van Humphrey van Gloucester, de "zoon, broer
en oom van de koning van Engeland"), zag de bedrogen
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13. R. Vaughan, Philip the Good,
The Apogee of Burgundy (London
1970) 40. Het verdere verhaal van
de oorlog is vrijwel geheel op
bronnenmateriaal gebaseerd, d.v^.z.
ambtelijke bescheiden (Grafelijke en
stadsrekeningen en oorkonden) en
een paar kronieken uit de
behandelde periode. De eerste zijn
bijna allemaal onuitgegeven en
werden hoofdzakelijk in het
Rijksarchief in Den Haag
geraadpleegd. De belangriji^ste
kronieken zijn het anonieme 'Livre
des trahisons de France envers la
maison de Bourgogne' in:
Chroniques relatives é i'histoire de
Belgique sous la domination des
dues de Bourgogne, vol.2, ed.
Kervyn de Lettenhove (Brussel
1873) en het zogenaamde 'Vervolg
op Beke'in: Johannes de Beke,
Crorvken van den Slichte van
Utrecht ende van Hollant, ed. H.
Bruch (Den Haag 1983). Het zou
teveel ruimte vergen om alle
verdere correcte verwijzingen te
geven; Daarvoor zij verwezen naar
rrijn doctoraalscriptie: De
Bourgondische strategie in de
ooriog tegen Jacoba van Beiren
(1425-1428) voltooid aan de
Universiteit van Amsterdam in 1984.

echtgenoot zich uiteindelijk genoodzaakt de hulp van zijn (en
Jacoba's andere) volle neef, Filips van Bourgondië in te roepen.
Deze intervenieerde maar al te graag, maakte snel een einde aan
de Engelse dreiging en nam Jacoba gevangen. Kennelijk uit
dank verkreeg Filips uit handen van neef Jan het bestuur over
Holland en Zeeland. Aldus leek de hertog van Bourgondië zijn
doel verwezenlijkt te hebben. Dat was in juli 1425.
Helaas voor hem ontsnapt Jacoba nauwelijks een maand later,
op 2 september, uit het gevang.[13] Zij toont zichvastbesloten
Filips' nieuw verworven positie met de wapens te betwisten.
De reactie van de hertog is snel en ü^efzeker. Zodra duidelijk
wordt dat Jacoba zich naar Holland spoedt, begint hij zijn
troepen te verzamelen. Reeds op 12 september landt Fihps met
de voorhoede in Rotterdam. Als eerste stap tracht hij zich te
vergewissen van twee zaken: welke is de aard en de omvang van
de dreiging waar hij mee te kampen heeft en op wie kan hij zelf
rekenen in de komende strijd?
Jacoba blijkt haar voornaamste machtsbasis te vinden in het
Utrechts-Hollandse grensgebied, waar de steden Gouda,
Oudewater en Schoonhoven, om de belangrijkste te noemen,
haar als landsvrouwe gehuldigd hebben. Daar verzamelen zich
eveneens de haar trouw gebleven delen van de Hollandse
ridderschap. Jacoba's strategische positie is zeer sterk. Enerzijds
hoeft zij zich, in de rug gedekt door het neutrale bisdom
Utrecht, geen zorgen te maken over haar ravitaillering,
anderzijds vormen deze riviersteden een ideale uitvalspositie
voor strooptochten tegen de Bourgondiërs en hun Hollandse
handlangers (zie kaart 1). Bovendien heeft ze hoge
verwachtingen van hernieuwde Engelse militaire hulp.
De hertog van Bourgondië hoeft zich evenwel niet onmiddelijk
ongerust te voelen. Zijn tegenstander heeft nog slechts een
beperkt gebied in handen. Meer Bourgondische troepen anriveren
dagelijks in Rotterdam. Bovendien kan de hertog op niet
onaanzienlijke steun binnen de graafschappen rekenen. In de
jaren van twist en partijstrijd die voorafgingen aan zijn
aanvaarding van het bestuur uit handen van zijn neef, waren in
de meeste steden hun beiden goedgunstige besturen aan de
macht gekomen. Deze betuigen de hertog nu direct openlijke
steun.
Het zijn de steden, en met name Haarlem, Amsterdam, Leiden,
Delft en Rotterdam, die een kardinale rol gaan spelen in de
strategie die Filips nu ontwikkelt. Dankzij hun muren vormen
zij veilige en vooral sterke operatiebases. En met hun geld kan
een belangrijk deel van de benodigde militaire mankracht en
oorlogsmaterieel bekostigd worden. De eerste activiteit die de
hertog daarom vanuit Rotterdam ontwikkelt, is erop gericht de
voornoemde steden sterker aan zich te binden. Zij moeten de
eerste knopen vormen in een net dat zich langzaam rond Jacoba
gaat sluiten.
In oktober, bij een eigen poging om een blokhuis te bouwen
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1. De belangrijkste steden,
versterkingen en verkeersroutes in
de oortog van 1425-1428.
waterwegen
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• sleden
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2. De oorlogsoperaties, 1425-1428.
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Filips de Goede, Anoniem 15e eeuw.

bij de verkeerstechnischuitermate belangrijke Goudsesluis bij
Alphen, lijden de milities van Leiden, Haarlem en Amsterdam
een ernstige nederlaag. De schok, het gevoel van zwakte, die dit
teweeg brengt, biedt Filips de kans om de steden met
garnizoenen onder door hem benoemde kapiteins op te zadelen.
Hij weet ze er bovendien toe te bewegen dat zij zowel deze
garnizoenen zelf bekostigen als daarbovenop een nieuwe
belasting, het zogenaamde soudij- of soldijgeld, gaan bijdragen.
Daaruit zullen de overige troepen grotendeels betaald moeten
worden. In december voltooit Filips op die manier een eerste
wijde gordel rond Jacoba's vestingdriehoek (zie kaart 2).
Een aantal maanden later, tussen augustus en november 1426,
wordt dit systeem verfijnd met een ring van blokhuizen. Die
worden op tot dan toe onbezette verkeersknooppunten
opgetrokken. Langs de Ussel en bij Leidschendam komen
respectievelijk 80 en 50 man te liggen. Het grootste garnizoen
in heel Holland, 230 man, legert zich in twee blokhuizen aan
weerszijden van de Alphense sluis. Waarschijnlijk verschijnen
rond deze tijd ook twee zogenaamde Icraayers' op de Lek en de
Merwede, ieder bemand met rond de 40 man. Het doel van deze
nauwere ring is de bewegingsvrijheid van Jacoba's handlangers
te beperken. Daarmee zouden steden en platteland beter tegen
hun aanvallen en plundCTingen beschermd zijn en zou tevens het
fourageren van de tegenstander bemoeilijkt worden. Enige
otfensieve actie worat OOK ondemomen: een Bourgondische
compagnie wordt in Woerden gestationeerd met de opdracht
uitvallen in de richting van Jacoba's bases te ondernemen.
In de tussentijd hadden twee crises Filips niet van de wijs
gebracht. De Engelse interventie, waar Jacoba zeer veel van
verwachtte, had in januari plaatsgevonden en was direct
afgeslagen bij Brouwershaven. In de veldslag was eveneens de
verzamelde Zeeuwse oppositie een zo zware klap toegebracht dat
die de herog de rest van de oorlog geen last meer zou geven. De
andere crisis, de opstand van de Noord-Hollandse boeren in het
voorjaar en de zomer van 1426, was met de dreiging van
"zwaard en brand" de I cp ingedrukt
Later, in de volgende winter, moet de hertog zich nog één
afleiding laten welgevallen. Na een vier maanden durend beleg
maakt Filips in april 1427 de stad Zevenbergen, die zich had
ontpopt als roversnest aan de Zeeuwse wateren, onschadelijk;
daarmee is een ernstige bedreiging van zijn verbindingslijnen
met Vlaanderen uit de weg geruimd.
Na de opbouw van de twee versterkingsgordels, één van de
steden en één van de blokhuizen, gaat Filips voort met de
afsluiting van die verkeerswegen die Jacoba nog overbleven als
uitvals- en bevoorradingsroutes. Met de verovering van het slot
Utermeer bij Weesp in augustus 1426 wordt er één, die via de
Vecht, afgesloten. Een verbond met de herog van Gelre in
september 1426 sluit er vervolgens nog twee af, die over de
Veluwe en die via de Rijn en Lek. Alleen de belangrijke route
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via de Eem en Amersfoort, is dan, vanaf de nazomer van 1426,
nog open.
Behalve het genoemde beleg van ZevenbergenrichtenFilips'
overige operaties tot het eind van de oorlog zich op een
blokkade van die ene route. Zonder moeite lukt dit evenwel
niet In maart 1427 verschijnen de eerste schepen, uitgestuurd
door de Noord-HoUandse steden, voor de Eemmonding. De
maand daarop wcrdt de blokkade versterkt met Bourgondische
troepen onder leiding van de prins van Oranje. Maar als
aanhangers van Jacoba de blokkade midden april breken, wordt
die voor het moment opgegeven. Pas in de herfst organiseert
Filips een grootscheepse expeditie. Het doel is "de sleutel van
het Sticht", Amersfoort. Op 30 oktober wordt een bestorming
uitgevoerd, die evenwel mislukt. Na een korte aarzeling laat
Filips de aftocht blazen. Op 16 november is hij terug in
Amsterdam. Niettemin heeft de expeditie een belangrijk
resultaat voor de hertog: tegelijk met het leger is een groot
blokkadeschip, dat in de afgelopen maanden in Amsterdam was
gebouwd, opgevoerd voor de Eem. Amersfoort mag dan wel
niet genomen zijn, maar de Eem is dicht. En zij zal dat blijven
tot het eind van de oorlog. Het net rond Jacoba is gesloten.
Zou dit Jacoba niet tot overgave dwingen dan is er nog meer
één volgende stap mogelijk: een belegering van haar
hoofdkwartier Gouda. Maar zover laat zij het niet komen. In
april 1428 opent de gravin onderhandelingen en op 3 juli komt
de oorlog met de Zoen van Delfttoteen eind. De hertog van
Bourgondië wint daarmee de feitelijke macht in Holland en
Zeeland.
De militaire acties van Filips van Bourgondië kenden dus een
keurige opbouw en zijn, ondanks enkele crises, tot een keurig
einde gevoerd. Met militaire acties, ondersteund door enige
diplomatieke stappen, is Jacoba in een steeds verstikkender
houdgreep genomen, terwijl hulp van buitenaf de pas werd
afgesneden. Zonder één veldslag tussen de hoofdrolspelas
behaalde Filips een duidelijke overwinning.
Filips' strategie is effectief geweest: Jacoba heeft zich
overgegeven. Daarmee was zijn doel bereikt. Maar was zijn
strategie ook efficiënt? Waren er geen andere, betere en snellere
wegen naar de overwinning? Zoals boven is uiteengezet zouden
Delbrück c.s. deze oorlog een waardiger voorbeeld van strategie
hebben gevonden als Filips direct de hoofdmacht van Jacoba had
opgezocht en vernietigd. Filips heeft zo'n aanpak niet gekozen.
Hij heeft een andere, indirecte weg genomen, namelijk een
blokkade van de aanvoerlijnen van de tegenstander.
Waarom koos de hertog geen directe weg? Er is een simpel
antwoord: geldgebrek. In deze oorlog zou een directe weg een
belegering van Gouda, waar zich de hoofdmacht van Jacoba
bevond, betekend hebben. Ervaring leerde echter dat dit een
grootscheepse en langdurige affaire zou worden en dat de dan
benodigde overvloed aan mensen, nog afgezien van
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bevoorrading en materieel zeer veel geld zou kosten. Zoals
iedere andere Middeleeuwse vorst had Filips onvoldoende
financiële middelen om een permanente militaire organisatie
van een voldoende omvang voor dergelijke operaties in het veld
te houden. De lagere graad van staatsvorming, dat wil zeggen de
geringere politieke en economische macht van een Middeleeuws
vorst over zijn onderdanen, verhinderde dat hij een toereikende
geldstroom kon loskrijgen.
Filips moest een andere aanpak kiezen: een goedkopere. Een
aanval op de vijandelijke aanvoerroutes was dat. Begin 1428
hield de hertog de oorlog op gang met iets meer dan 1000 man,
verdeeld over zo'n tien eerstelijns en vijftien tweedelijns
zegel van Jacoba van Beieren, garnizoenen, en een ambulante compagnie van 400 man.
1419.
soldij voor deze macht werd voor een belangrijk deel opgebracht
door het gastland. Het was zo niet alleen een relatief goedkope
manier van oorlogvoeren, maar ook een vrij eenvoudige. Een
garnizoen was gemakkelijk te controleren en te bevoorraden en
bovendien waren slechts weinig mensen voldoende om een
blokhuis, burcht of stad tot een bijna onneembare vesting te
maken. Voor bijzondere operaties, zoals die tegen de NoordHollandse rebellen. Zevenbergen en Amersfoort, had Filips
voor korte tijd een extra 'veldleger' gelicht in zijn
Bourgondische thuislanden, dat door die landen werd
onderhouden. Kortom, gegeven zijn beperkte financiële
middelen, moest Filips wel kiezen voor een aanval op Jacoba's
vitale aanvoerlijnen. Hij heeft dit efficiënt aangepakt: met een
minimum aan troepen, die voor een belangrijk deel door
Holland en Zeeland werden onderhouden.

De ware veldheer

v. '

De strategie van de hertog van Bourgondië kan bijna een
schoolvoorbeeld van systematisch en planmatig oorlogvoeren
worden genoemd. Er is weinig reden om zijn rationaliteit in
twijfel te trekken. Was hij daarmee nu een uitzondering? Was de
meerderheid der Middeleeuwse veldheren, met de Engelse
koningen uit de Honderdjarige Oorlog voorop, wel een
verzameling incompetente onbenullen?
Bedacht moet worden dat de situatie van de meesten vaak niet
veel beter was dan die van Filips. Net als hij waren ze
doorgaans te zwak om hun tegenstander te vernietigen. Sterker
nog, meestal waren ze - anders dan Filips - niet eens in staat
hun opponent langs indirecte weg tot overgave te dwingen. Net
als Jacoba van Beieren namen ze dan hun toevlucht tot militaire
acties, in hoofdzaak raids en plundertochten, die hun
onderhandelingspositie konden versterken. Meer kon hun doel
niet zijn. Irrationeel? Incompetent? Niet echt. Is er dan, als men
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de voorwaarden, mogelijkheden en doelstellingen van deze
veldheren in aanmerking neemt, aanleiding om in algemene zin
te twijfelen aan hun strategisch kunnen? Wat voor nut had dan
de kennis van het belang van vemietigingsslagen en
onvoorwaardehjke overgaves voor hen? Dit kon de weg naar de
overwinning toen niet zijn.
Het lijkt erop dat Delbrück en Oman en hun navolgers op zoek
zijn geweest naar de verkeerde grote generaal. De glansrijke
overwinning van Fiiips toont aan dat er Middeleeuwse
veldheren waren die met volstrekt succes oorlog konden voeren.
Fiiips wist onder gunstige omstandigheden - met name het feit
dat Jacoba's machtsbasis een zo beperkt gebied omvatte - een
Ruiterzegel van Fiiips de Goede, bevredigend doel te bereiken: de overgave van zijn tegenstander.
1433. Zijn beperkte middelen, even beperkt of nog beperkter dan die
van de Engelse koningen, noodzaakten hem tot een aanpak die
moderne strategen niet zo aanstaat, namelijk een indirecte weg.
Zonder één veldslag tussen de hoofdrolspelers, sneed Fihps door
het plaatsen van kleine garnizoenen op strategische punten
Jacoba's aanvoerlijnen af en dwong haar uiteindelijk tot
overgave.
De hertog van Bourgondië heeft zijn doel op een effectieve en
vooral efficiënte manier bereikt En is dat niet het ideaal dat
iedere veldheer voor ogen zweeft? Het mag dan geen machtig en
dramatisch schouwspel zijn geweest dat tot de verbeelding van
een modem pubüek spreekt, maar voor een goede veldheer gaat
het daar niet om. Zods Sun Tzu, een Chinees auteur van een
verhandeling over de krijgskunst uit de vierde eeuw voor
Christus, het uitdrukte:
"In oude tijden overwonnen diegenen die bekwaam genoemd
werden in de oorlog een vijand die op een eenvoudige wijze te
overwinnen was. En daarom schenken de overwinningen van
een meester in de oorlog hem noch een naam voor wijsheid
14. Sun Tzu, The Art ot War, transl.
S.B. Grillilh (Oxford 1977) 87. noch verdienste voor dapperheid".[14]
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