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Samenvatting  
 

Bied een militair succes uit het verleden garantie voor de toekomst? Die vraag loopt als een rode 

draad door deze scriptie. Startpunt is de Carthaagse overwinning bij Cannae (216 voor Christus), 

waarbij door middel van omsingelingen en flankaanvallen een dubbel zo groot Romeins leger 

werd vernietigd. Was dit strijdplan bruikbaar in de Duitse strategie in aanloop naar de Eerste 

Wereldoorlog? Generaal Alfred von Schlieffen vond van wel. Hij zag Cannae als de perfecte 

methode, een tijdloos ideaal. Hij baseerde zijn oorlogsplan uit 1905 op de principes uit deze 

veldslag.  

 

Tijdgenoot en historicus Hans Delbrück dacht hier anders over. Volgens hem representeerde de 

slag bij Cannae een uniek fenomeen dat in zijn eigen context bestudeerd diende te worden. Aan 

de hand van historische geschriften, ‘Die Schlacht bei Cannä’ (Delbrück) en ‘Cannae Studien’ 

(Schlieffen), wordt in deze scriptie onderzocht op welke manier beide mannen tussen 1900 en 

1913 met elkaar van mening verschilden. De verbeelding van dit dispuut over een modern 

Cannae levert een bijdrage aan het historisch begrip van de Strategiestreit. 
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Hoofdstuk 1 – Introductie   
 

‘Macht mir den rechten Flügel stark’, fluisterde Alfred von Schlieffen vlak voordat hij, anderhalf 

jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, zijn laatste adem uitblies.1 De woorden 

refereerden aan zijn erfenis: een operationeel oorlogsplan dat hij als leider van de Duitse 

Generale Staf eind december 1905 aan zijn opvolger Helmuth von Moltke de Jongere had 

overhandigd.2 Het was een plan voor een snelle overwinning in een korte oorlog, doordrenkt 

van onzekerheden en aannames, maar tegelijkertijd goed passend bij de intellectuele en 

nationalistische trend van die jaren.3 Zo goed zelfs, dat het door de Duitse legerleiding 

behandeld werd als een onschendbare instructie.4 Dit, en niet anders, is hoe we het gaan doen.  

 

Schlieffen had zich vanaf zijn aanstelling in 1891 tot aan zijn pensioen in 1905 intensief 

voorbereid op een oorlog aan twee fronten.5 Hij achtte het Duitse Keizerrijk niet in staat om de 

vijandige miljoenenlegers van Frankrijk en Rusland (die in 1894 een alliantie hadden gesloten) 

gelijktijdig te verslaan.6 Snelheid was dus doorslaggevend. Schlieffen voorzag een periode van 

zes weken, waarin een versterkte Duitse rechtervleugel de Fransen middels een halve 

tangbeweging (omsingeling van de rug en linkerflank van de vijand) door het neutrale België 

moest uitschakelen.7 Op die manier zou er voor de Duitse troepen voldoende tijd overblijven om 

per trein naar het oostfront te reizen en aldaar met de langzaam mobiliserende Russen af te 

rekenen.8 Tot zover het plan, de praktijk was anders. De Eerste Wereldoorlog eindigde in 1918 

in een overwinning van de geallieerden. 

 

Het Schlieffenplan was niet dé aanleiding voor het ontketenen van de oorlog in 1914. Ook mag 

de loopgravenoorlog die ontstond aan het westfront niet worden toegeschreven aan het 

mislukken van dit plan, stelt de Britse historicus John Keegan.9 Die patstelling volgde bovenal uit 

beslissingen, of het gebrek daaraan, van de officieren en soldaten in de zomer van 1914.10 

 
1 Arden Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment: War Images in Conflict (Iowa City 
1985), 55. 
2 Arden Bucholz, Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning (Ann Arbor 1991), 315. 
3 Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment, 69. 
4 Bucholz, Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning, 315.  
5 Rick Jay Messer, The influence of Hannibal of Carthage on the art of war and how his legacy has been 
interpreted (Manhattan 2009), 35. 
6 Jay Luvaas, ‘Chapter 4: The Great Military Historians and Philosophers’, in John E. Jessup en Robert W. Oakley 
(eds.), A Guide to the Study and Use of Military History (Washington 1988), 62. 
7 Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment, 67. 
8 Bucholz, Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning, 210. 
9 John Keegan, The First World War (New York 2000) PDF e-book, 35. 
10 Keegan, The First World War, 35. 
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Niettemin speelde het plan volgens Keegan wel een belangrijke rol in zowel de uitbraak als het 

verloop van de Eerste Wereldoorlog: 

 
‘Schlieffen’s plan, by his selection of place for a war’s opening and proposal of action in that 

theatre by the German army, dictated, once it was adopted in the heat of crisis, where the war’s 

focus would lie and, through its innate flaws, the possibility of the war’s political widening and 

therefore the probability of its protraction.’11 

 

Het gevaar van een notie als ‘innate flaws’ (aangeboren gebreken) is dat ze de indruk wekt dat 

het Schlieffenplan simpelweg niet kón slagen, dat het gedoemd was om in rook op te gaan. Maar 

om te kunnen begrijpen waarom de Duitse Generale Staf zich verwoed vastklampte aan een plan 

dat elke relatie met de realiteit ontbeerde, volstaat het niet om dat plan enkel in het licht van zijn 

tekortkomingen te bestuderen. In dit geval is kwetsbaarheid namelijk onlosmakelijk verbonden 

met aantrekkingskracht: het zijn twee kanten van dezelfde medaille, die zich manifesteren in 

Schlieffens gebruik van het verleden.  

 

Voor Schlieffen, een man zonder noemenswaardige oorlogservaring, was het verleden een 

onuitputtelijke bron van inspiratie.12 Wie de geschiedenis kende, zo redeneerde hij, wist niet 

alleen hoe alles gebeurd was, maar ook hoe alles in de toekomst opnieuw zou gebeuren.13 De 

voornaamste les die Schlieffen uit het verleden trok, was overigens dezelfde als die van zijn 

voorgangers Helmuth von Moltke de Oudere en Alfred von Waldersee: bliksemoverwinningen 

vereisen vernietigingsslagen en vernietigingsslagen vereisen flankaanvallen en omsingelingen.14 

Het bijzondere aan Schlieffens carrière als leider van de Generale Staf was dat hij deze 

constatering in een serie historische studies uitwerkte tot een uniforme doctrine.15 Hij maakte 

van het militaire verleden daadwerkelijk de spil in zijn oorlogsplannen.  

 

In dat gebruik van het verleden schuilt naar mijn mening het antwoord op wat Gerhard Ritter 

omschrijft als ‘het grote probleem in een correct historisch begrip van het Schlieffenplan’.16 

Daarmee doelt Ritter op het ontbreken van een verklaring voor het essentiële verschil – de 

versterking van de rechtervleugel – tussen de eerste versie van het oorlogsplan (in 1899) en de 

tweede versie (in 1905).17 Waar kwam die aanpassing vandaan? Uit een ruim tweeduizend jaar 

 
11 Ibidem, 35. 
12 Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment, 60. 
13 Ibidem, 59-60. 
14 Bucholz, Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning, 155. 
15 Andrew Loren Jones, Debating Cannae: Delbrück, Schlieffen, and the Great War (Johnson City 2014), 9. 
16 Gerhard Ritter, The Schlieffen Plan: Critique of a Myth (Londen 1958), 43.  
17 Ritter, The Schlieffen Plan, 43.  
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oud strijdplan, stelt Arden Bucholz.18 Volgens hem streefde Schlieffen in zijn operationele 

oorlogsplan uit 1905 naar een wedergeboorte van de omsingelingsprincipes uit de slag bij 

Cannae (216 voor Christus): ‘In the war crisis of 1905 [Schlieffen] settled on using the highest-

density railroad network in Europe to effect a revivification of the great Cannae victory of the 

Carthaginians over the Romans.’19  

 

Als we Keegans eerdere redenatie volgen, kunnen we concluderen dat Schlieffens gebruik van 

het verleden in de gedaante van een oorlogsplan aanzienlijke invloed had op de uitbraak en het 

verloop van de Eerste Wereldoorlog.20 In deze scriptie probeer ik dat gebruik inzichtelijk te 

maken door Schlieffens verbeelding van een modern Cannae als casus te onderzoeken. Met de 

term ‘verbeelding’ benadruk ik dat het verleden altijd een interpretatie is die op een later 

moment geconstrueerd wordt. Cannae leeft bijvoorbeeld voort in de aanhoudende stroom van 

betekenissen die hedendaagse actoren op de historische gebeurtenissen plakken. Schlieffens 

interpretatie vertelt ons in die zin dus niet zozeer iets over het verleden zelf, als wel over zijn 

eigen wereldbeeld.  

 

Iedere verkenning van de obsessie die Schlieffen na de eeuwwisseling voor een modern Cannae 

ontwikkelde, moet beginnen bij zijn tijdgenoot, inspiratiebron en grootste criticus: de militaire 

geschiedwetenschapper Hans Delbrück.21 In 1900 publiceerde Delbrück het eerste deel van zijn 

magnum opus Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte – een mijlpaal in 

de academische benadering van militaire geschiedenis.22 Dit eerste deel (Das Altertum) bevatte 

het hoofdstuk ‘Die Schlacht bei Cannä’, waarin Delbrück een gedetailleerde beschrijving gaf van 

de klassieke confrontatie tussen de krijgsmachten van Rome en Carthago.23  

 

In deze veldslag slaagde het vreemdelingenlegioen van de Carthaagse veldheer Hannibal 

(ongeveer 50 duizend man) erin om door middel van een dubbele omsingeling een veel groter 

en beter getraind Romeins leger (ongeveer 86 duizend man) in één klap ten gronde te richten.24 

Toen de stofwolken eenmaal waren opgetrokken, was de vlakte – door Delbrück aangeduid als 

 
18 Bucholz, Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning, 315.  
19 Ibidem, 315. 
20 Keegan, The First World War, 35. 
21 Robert T. Foley, Alfred von Schlieffen’s Military Writings. Military History and Policy 2 (Londen 2003) Kindle-
edition, 187. 
22 Foley, Alfred von Schlieffen’s Military Writings, 187. 
23 Hans Delbrück, ‘The Battle of Cannae’, in Hans Delbrück, Warfare in Antiquity, trans. Walter J. Renfroe. 
History of the Art of War 1 (Lincoln 1990), 315-335. 
24 Delbrück, ‘The Battle of Cannae’, 325.  
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‘pezzo del sangue’ (veld van bloed) – bezaaid met 48 duizend opeengestapelde Romeinse 

lichamen.25  

 

‘Die Schlacht bei Cannä’ bevatte precies datgene waar Schlieffen naar zocht: een concreet 

voorbeeld van hoe een onderliggende partij een perfecte vernietigingsslag kon bewerkstelligen. 

Volgens Robert Foley was Delbrücks verslag dan ook de drijfveer achter de zogeheten ‘Cannae 

Studien’, die Schlieffen tussen 1909 en 1913 liet publiceren in het Vierteljahrsheft für 

Truppenführung und Heereskunde.26 Deze historische studies representeerden de ultieme poging 

van de inmiddels gepensioneerde generaal om het Duitse Keizerrijk te overtuigen van de 

geldigheid van zijn oorlogsplan uit 1905.27  

 

‘Wapens hebben in tweeduizend jaar tijd weliswaar een complete verandering ondergaan’, zegt 

Schlieffen in het eerste hoofdstuk van de ‘Cannae Studien’, ‘maar een vernietigingsslag kan 

vandaag de dag worden uitgevochten volgens eenzelfde plan als dat van Hannibal in die lang 

vergeten tijd.’28 Hierop volgen talloze casestudies, waarmee Schlieffen probeert te demonstreren 

dat elke succesvolle veldheer uit de westerse militaire geschiedenis, van Napoleon tot Frederik 

de Grote, in feite steeds opnieuw had geprobeerd een modern Cannae te verwezenlijken.29  

 

Met dit instrumentele gebruik van het verleden positioneerde Schlieffen zich lijnrecht tegenover 

zijn inspiratiebron. Delbrück hamerde er in zijn geschiedwetenschappelijke werk namelijk op 

dat oorlogsvoering in haar eigen context onderzocht moest worden, met aandacht voor diens 

sociale, economische en politieke dimensies.30 Hij waarschuwde dat beslissende 

vernietigingsslagen in moderne oorlogsvoering virtueel onmogelijk waren en dat de strategische 

problemen van Duitsland niet opgelost konden worden met een ogenschijnlijk tijdloze 

formule.31  

 

Het doel van deze scriptie is om Schlieffens gebruik van het verleden te illustreren door zijn 

verbeelding van een modern Cannae te spiegelen aan die van Delbrück. Ik analyseer, met andere 

woorden, op welke manier zij tussen 1900 en 1913 met elkaar van mening verschilden over de 

 
25 Ibidem, 325.  
26 Foley, Alfred von Schlieffen’s Military Writings, 187. 
27 Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment, 69. 
28 Alfred von Schlieffen, ‘Cannae Studies’, in Robert T. Foley (ed.), Alfred von Schlieffen’s Military Writings, 
trans. Robert T. Foley. Military History and Policy 2 (Londen 2003) Kindle-edition, 210. 
29 Schlieffen, ‘Cannae Studies’, 211-218.  
30 Martin Kitchen, ‘Review of Arden Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment: War 
Images in Conflict’, The American Historical Review 91:1 (Oxford 1986), 135-136. 
31 Kitchen, ‘Review of Arden Bucholz’, 135-136.  
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bruikbaarheid van het Cannae-model in de Duitse oorlogsstrategie. Mijn onderzoek valt daarmee 

binnen de academische benadering van de Strategiestreit: een overkoepelende term voor de 

discussies die Delbrück en Schlieffen in de kwarteeuw voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog 

voerden over de ideale oorlogsstrategie.32 Het gros van de historici, zoals Sven Lange en Terence 

Zuber, richt zich in hun bestudering van de Strategiestreit enkel op het debat rond de vraag of 

Duitsland in een toekomstige oorlog het best een uitputtingsstrategie (volgens Delbrück) of een 

vernietigingsstrategie (volgens Schlieffen) kon hanteren.33  

 

Naar mijn mening belichaamde de Strategiestreit echter ook een dieper, onderbelicht vraagstuk: 

hoe moet men het verleden gebruiken? In ‘Die Schlacht bei Cannä’ en de ‘Cannae Studien’ komen 

de tegengestelde antwoorden die Delbrück en Schlieffen op die vraag geven, tot uiting: de 

werken illustreren twee verschillende versies van eenzelfde verleden. Daarbij beschouw ik ‘Die 

Schlacht bei Cannä’ als een vorm van militaire geschiedschrijving die historische eigenheid 

uitdraagt en de ‘Cannae Studien’ als een vorm die hedendaagse relevantie propageert. Het is 

belangrijk om vast te stellen dat Delbrück en Schlieffen hier symbool staan voor twee bredere 

stromingen. Bij het Duitse dispuut over het gebruik van het verleden (c.q. Cannae) waren 

uiteraard meerdere actoren betrokken, maar deze twee mannen gaven in hun geschriften het 

historisch denken (Delbrück) en het operationeel denken (Schlieffen) een publieke stem.  

 

In mijn onderzoek naar de tegengestelde visies van Delbrück en Schlieffen op een modern 

Cannae, bouw ik voornamelijk voort op studies van de eerdergenoemde Arden Bucholz. Bucholz 

schetst in twee complementaire boeken – Hans Delbrück and the German Military Establishment: 

War Images in Conflict (1985) en Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning (1991) – een 

gedetailleerd portret van de oorlogsbeelden die Delbrück en Schlieffen erop nahielden.34  

 

De term ‘oorlogsbeelden’ komt grotendeels overeen met mijn idee van ‘verbeelding’: ze 

impliceert niet alleen een confrontatie tussen twee strategieën (uitputting en vernietiging), maar 

ook tussen twee denkwijzen (historisch en operationeel).35 Aan de hand van het dispuut tussen 

Delbrück en Schlieffen over een modern Cannae kan ik demonstreren hoe deze theoretische 

 
32 Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment, 52-88. 
33 Zie voor een overzicht van de Strategiestreit: Sven Lange, Hans Delbrück und der “Strategiestreit”; 
Kriegführung und Kriegsgeschichte in der Kontroverse 1879-1914 (Freiburg 1995). En: Terence Zuber, Inventing 
the Schlieffen Plan: German War Planning 1871-1914 (Oxford 2003).  
34 Herhaling van voetnoot 1 en 2: Arden Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment: War 
Images in Conflict (Iowa City 1985). En: Arden Bucholz, Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning (Ann 
Arbor 1991). 
35 Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment, 86. 
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oorlogsbeelden in de praktijk tot uiting kwamen. Bucholz’ uitvoerige beschouwing van de 

duizenden primaire bronnen – van professionele documenten tot geheime brieven – die beide 

mannen achterlieten, vormt de contextuele fundering waarop ik het dispuut uiteenzet. 

 

Het vergelijken van Delbrücks ‘Die Schlacht bei Cannä’ en Schlieffens ‘Cannae Studien’ brengt 

automatisch een comparatieve onderzoeksmethode met zich mee. Hier is enige toelichting op 

zijn plaats. Ten eerste is mijn beheersing van de Duitse taal niet optimaal. Om de 

overeenkomsten en verschillen tussen de twee verslagen toch zo goed mogelijk bloot te kunnen 

leggen, gebruik ik de Engelse vertalingen als primaire bronnen. In het geval van ‘Die Schlacht bei 

Cannä’ is dat de vertaling van Walter J. Renfroe uit 1990, in het geval van de ‘Cannae Studien’ de 

vertaling van Robert Foley uit 2003.36 Ten tweede beperk ik me wat de ‘Cannae Studien’ betreft 

tot het eerste hoofdstuk en de conclusie. Deze delen behelzen de kern van Schlieffens boodschap 

en vatten de voorbeelden uit het middenstuk krachtig samen.  

 

Ik vergelijk deze primaire bronnen grofweg op drie complementaire punten. In het eerste deel 

van deze scriptie (hoofdstuk 2) plaats ik ‘Die Schlacht bei Cannä’ en de ‘Cannae Studien’ in hun 

cultuurhistorische context. Hoe kwamen de werken tot stand? Met welk doel werden ze 

geschreven? Beide auteurs hadden een sterke drang om gehoord te worden. Delbrück streefde 

bijvoorbeeld naar academische erkenning van zijn militaire geschiedschrijving, terwijl Schlieffen 

zijn volgelingen probeerde te overtuigen van zijn uniforme oorlogsdoctrine. In het tweede deel 

(hoofdstuk 3) bespreek ik vervolgens hoe deze motieven terug te zien zijn in de omgang van 

Delbrück en Schlieffen met het verleden. Dat geschiedfilosofische vraagstuk maak ik in het derde 

deel (hoofdstuk 4) concreet door hun verbeelding van een modern Cannae – en de gevolgen 

daarvan voor de Duitse oorlogsstrategie – te analyseren.  

  

 
36 Herhaling van voetnoot 23 en 28: Hans Delbrück, ‘The Battle of Cannae’, in Hans Delbrück, Warfare in 
Antiquity, trans. Walter J. Renfroe. History of the Art of War 1 (Lincoln 1990), 315-335. En: Alfred von 
Schlieffen, ‘Cannae Studies’, in Robert T. Foley (ed.), Alfred von Schlieffen’s Military Writings, trans. Robert T. 
Foley. Military History and Policy 2 (Londen 2003) Kindle-edition, 208-218. 
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Hoofdstuk 2 – Over gevestigde ordes en hervormers  
 
Terug naar het Berlijn van eind negentiende eeuw. Daar, te midden van toenemend conservatief 

nationalisme en explosieve vuurkrachtinnovatie, werd naar mijn mening de basis gelegd voor 

het dispuut tussen Delbrück en Schlieffen omtrent een modern Cannae. Om over dat dispuut 

gefundeerde uitspraken te kunnen doen, is enige kennis vereist van de cultuurhistorische 

context waarin hun geschiedschrijving zich ontwikkelde. Zodoende vormt dit hoofdstuk een 

korte verkenning van het ontstaansproces van ‘Die Schlacht bei Cannä’ (Delbrück) en de ‘Cannae 

Studien’ (Schlieffen). 

 

De carrières van Delbrück en Schlieffen waren niet alleen nauw met elkaar verweven, ze 

vertoonden ook een opvallende gelijkenis: zowel de academicus als de generaal legde zich toe op 

een hervorming van de traditionele denkrichting binnen zijn vakgebied. De mate van weerstand 

die de twee mannen daarbij ondervonden, liep echter sterk uiteen. Academicus Delbrück wordt 

tegenwoordig erkend als één van de grondleggers van de wetenschappelijke bestudering van 

oorlogsvoering.37 Maar tijdens zijn loopbaan als hoogleraar moderne geschiedenis aan de 

Universiteit van Berlijn (vanaf 1881) kon hij op weinig bijval rekenen van zijn academische 

collega’s.38 De afkeer was wederzijds, stelt Bucholz:  

 

‘That Delbrück publicly criticized his own scholarly mentors suggests that deference to people or 

positions and reverence for historical tradition were not part of his makeup. Professors, full of 

respect for the classical authors, projected their romantic idealism onto the military past. For 

Delbrück, it did not work.’39 

 

Delbrücks gebrek aan ontzag voor gevestigde tradities beperkte zich niet tot de universiteit. Ook 

het militaire establishment moest het ontgelden. Delbrück verweet de officieren van de Generale 

Staf praktische lessen uit het verleden te trekken in plaats van oog te hebben voor contextueel 

begrip.40 Hij betoogde dan ook dat een gedegen militaire geschiedschrijving naast technische 

militaire kennis ook een adequate training in historische methoden vergde.41 Van dergelijke 

kritiek was de Generale Staf niet gediend. Waar haalde deze eenvoudige burger de brutaliteit 

vandaan, vroeg zij zich openlijk af, om de officieren op hun eigen terrein de les te lezen?42 

 
37 Kitchen, ‘Review of Arden Bucholz’, 135-136. 
38 Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment, 39. 
39 Arden Bucholz, Delbrück’s Modern Military History, trans. Arden Bucholz (Lincoln 2005), 12. 
40 Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment, 11-12. 
41 Ibidem, 11.  
42 Ibidem, 38.  
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Schlieffen ondervond minder weerstand, maar had zo zijn eigen problemen. Was de dreiging van 

een oorlog aan twee fronten voor zijn voorgangers Moltke de Oudere en Waldersee nog enkel 

een boze droom geweest, voor hem werd ze realiteit.43 Na de bevriezing van de diplomatieke 

betrekkingen tussen Berlijn en Sint-Petersburg, zocht Rusland militaire toenadering tot 

Frankrijk, dat op zijn beurt onverminderd rancuneus was na het verlies van het gebied Elzas-

Lotharingen tijdens de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871).44 Vanaf 1894 zat het Duitse Keizerrijk 

daarom ingeklemd tussen twee vijandige miljoenenlegers.  

 

Deze geopolitieke complicatie maakte een Duitse superioriteit in mankracht ondenkbaar. Dus 

besloot Schlieffen dat hij dan wat betreft ímpact de sterkste moest zijn, verklaart Ritter.45 

Aangedreven door het schrikbeeld van een naderende tweefrontenoorlog introduceerde hij een 

nieuwe vorm van oorlogsplanning binnen de Generale Staf.46 Deze moest de bewegingen van het 

eigen leger en de vijand tot ver in de toekomst exact kunnen voorspellen.47 Oorlogsplanning 

werd onder Schlieffen hervormd tot een technische en mechanische discipline, waarin niks aan 

het toeval overgelaten mocht worden.48 

 

Naast de invoering van deze zelfbenoemde ‘oorlogswetenschap’, breidde Schlieffen de invloed 

van militaire geschiedenis uit.49 Door middel van colleges, seminars en praktijkoefeningen 

werden potentiële strategieën constant langs de meetlat van het verleden gelegd.50 Militaire 

geschiedenis moest, anders gezegd, de oorlogsplannen van legitimiteit voorzien.51 De lens 

waardoor Schlieffen het verleden bestudeerde, was echter dezelfde als die van zijn voorgangers. 

Dat wil zeggen: hij was een aanhanger van de dominante Pruisische School van 

geschiedschrijving.52 Deze traditie neigde ernaar om Pruisen, zijn leiders en zijn bijdrage aan het 

ontstaan van het Duitse Keizerrijk te verheerlijken.53 

 

Die verheerlijking manifesteerde zich vooral in een eenzijdige interpretatie van Vom Kriege – het 

onvoltooide levenswerk van Carl van Clausewitz uit de jaren 1830.54 Ondanks de 

 
43 Bucholz, Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning, 134.   
44 Zie voor een overzicht van de militaire bondgenootschappen voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog: 
Norman Rich, Great Power Diplomacy: 1814-1914 (Madison 1992).  
45 Ritter, The Schlieffen Plan, 38. 
46 Messer, The influence of Hannibal of Carthage, 35. 
47 Ibidem, 35. 
48 Ibidem, 35. 
49 Bucholz, Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning, 84. 
50 Ibidem, 84. 
51 Ibidem, 84. 
52 Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment, 5-6. 
53 Ibidem, 5-6. 
54 Ibidem, 6. 
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ondoordringbaarheid van dat boek (het stond vol interne tegenstrijdigheden), werd Clausewitz 

door de Generale Staf steevast als hoogste oorlogsautoriteit beschouwd.55 Vom Kriege vormde 

het middelpunt van dat eerdergenoemde onderdeel van de Strategiestreit tussen Schlieffen en 

Delbrück: het debat inzake de prioriteit van vernietiging of uitputting.56 Schlieffen en de 

officieren interpreteerden het boek van Clausewitz als een pleidooi voor snelle 

vernietigingsslagen (Niederwerfungsstrategie), maar Delbrück beweerde dat de nationale held 

uit het boek – Frederik de Grote – tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) zijn tegenstanders 

juist langzaam had uitgeput (Ermattungsstrategie).57 

 

Delbrück trok vanaf het begin een duidelijke lijn tussen de geschiedschrijving van hemzelf en die 

van Schlieffen.58 Waar Schlieffen uitsluitend op zoek was naar het technische aspect van 

militaire geschiedenis, probeerde Delbrück ook diens menselijke kant te achterhalen. Leger en 

maatschappij waren volgens hem immers twee delen van hetzelfde geheel.59 Zowel de 

beperkingen als de mogelijkheden van legers waren altijd gerelateerd aan de politiek, economie 

en uitvindingen van de maatschappij.60 Die redenering loopt als een rode draad door zijn 

carrière.  

 

Toen Delbrück in 1900 het eerste deel van Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen 

Geschichte publiceerde, was dat volgens Andrew Loren Jones en Jay Luvaas zijn vorm van verzet 

tegen de traditionele militaire geschiedschrijving in het Duitse Keizerrijk. Jones beweert dat 

Delbrück met zijn weergave van objectieve en contextuele geschiedenis tegenwicht probeerde te 

bieden aan de groeiende nationalistische tendens rondom vernietigingsslagen.61 Luvaas 

gebruikt een soortgelijk argument. Volgens hem wilde Delbrück in Das Altertum aantonen dat 

een beleg of vakkundige manoeuvre net zo effectief kon zijn in het bereiken van de uiteindelijke 

oorlogsdoelen als een beslissende veldslag.62 

 

Ironisch genoeg gebruikte Schlieffen het werk van Delbrück precies waarvoor het niet bedoeld 

was. Hij trok het hoofdstuk over de slag bij Cannae uit zijn verband.63 Overtuigde Vom Kriege 

Schlieffen van een vernietiging, dan overtuigde ‘Die Schlacht bei Cannä’ hem van een perfecte 

 
55 Ibidem, 6. 
56 Terence M. Holmes, ‘Classical Blitzkrieg: The Untimely Modernity of Schlieffen’s Cannae Programme’, Journal 
of Military History 67:3 (Lexington 2003), 751. 
57 Holmes, ‘Classical Blitzkrieg’, 751. 
58 Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment, 73. 
59 Ibidem, 15. 
60 Ibidem, 15. 
61 Jones, Debating Cannae, 5.  
62 Luvaas, ‘The Great Military Historians and Philosophers’, 78.  
63 Wilhelm Groener, Das Testament des Grafen Schlieffen (Berlijn 1929), 10-11.  
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vernietiging. Nadat Schlieffen Delbrücks beschrijving van de slag bij Cannae had gelezen, zo 

beweren Bucholz, Foley en Luvaas, domineerde één enkele gedachte zijn strategisch denken: alle 

mankracht, of dan toch in elk geval het grootste deel ervan, moest via een enorme tangbeweging 

de vijandelijke flank verbrijzelen.64  

 

Schlieffen ging ditmaal nog een stap verder in zijn militaire geschiedschrijving dan aan het begin 

van zijn carrière. In 1904 richtte hij het openbare Vierteljahreshefte für Truppenführung und 

Heereskunde op, waarin hij probeerde om zijn oorlogsstrategie niet alleen te legitimeren, maar 

ook daadwerkelijk bij een breed publiek te indoctrineren.65 De ‘Cannae Studien’, die tussen 1909 

en 1913 in dat tijdschrift gepubliceerd werden, werd zijn invloedrijkste historische werk.66 Het 

representeerde tegelijkertijd de climax van Schlieffens vernietigingsdoctrine en het slotpleidooi 

van zijn carrière.   

 

Delbrück speelde een ambigue rol in de totstandkoming van de ‘Cannae Studien’. Zijn ‘Schlacht 

bei Cannä’ was net zozeer Schlieffens belangrijkste inspiratie – het was de enige historische bron 

waarnaar hij in het eerste hoofdstuk verwees – als diens voornaamste tegenhanger.67 Volgens 

Foley waren de ‘Cannae Studien’ namelijk een directe aanval op het gedachtegoed van Delbrück: 

‘[Schlieffen’s] publication of ‘Cannae Studies’, with its strong emphasis on annihilation, was a 

clear public statement against Delbrücks interpretation of history and of strategy.’68 

 

Door de ontstaansgeschiedenis van ‘Die Schlacht bei Cannä’ en de ‘Cannae Studien’ te 

bestuderen, heb ik in dit hoofdstuk een indicatie gegeven van de cultuurhistorische context 

waarin Delbrück en Schlieffen opereerden. Als historicus probeerde Delbrück het verleden zo 

objectief mogelijk in zijn context te plaatsen. Schlieffen daarentegen legitimeerde juist door 

geschiedschrijving zijn nieuwe technische oorlogsplanning. In het volgende hoofdstuk licht ik 

deze tegengestelde omgang met het verleden verder toe.  

 

 

 
64 Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment, 66-67. En: Foley, Alfred von Schlieffen’s 
Military Writings, 187-189. En: Luvaas, ‘The Great Military Historians and Philosophers’, 62-63. 
65 Bucholz, Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning, 141-142. 
66 Foley, Alfred von Schlieffen’s Military Writings, 187-189.  
67 Ibidem, 187-189. 
68 Ibidem, 188. 
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Hoofdstuk 3 – Over historische eigenheid en hedendaagse 
relevantie  
 
Delbrück en Schlieffen debatteerden niet door te spreken, maar door te schrijven. Ze werkten 

allebei aan hun eigen vertaling van eenzelfde militaire geschiedenis. Die vertalingen 

representeren, zo zal ik in dit hoofdstuk kort beredeneren, in feite twee tegengestelde manieren 

om naar het verleden te kijken.  

 

Delbrücks historische eigenheid 

Uit het vorige hoofdstuk bleek dat Delbrücks drang naar objectieve en contextuele 

geschiedschrijving de aanzet vormde voor Das Altertum (het eerst deel van Geschichte der 

Kriegskunst). In die drang weerklinkt Delbrücks streven om het verleden in zijn eigenheid te 

bestuderen en zo het unieke en complexe karakter van militaire acties aan het licht te brengen.69 

De drijvende kracht achter deze denkwijze is snel gevonden. In het voorwoord van Das Altertum 

schrijft Delbrück: ‘Dit boek is voor de vrienden van de geschiedenis in de geest van Leopold von 

Ranke’.70  

 

Ranke, de geestelijk vader van de moderne geschiedwetenschap, had volgens Bucholz als 

beoordelaar van Delbrücks vroege essays gefungeerd.71 Zijn invloed is in Das Altertum vooral 

terug te zien in de toepassing van rigoureuze bronkritiek.72 In ‘Die Schlacht bei Cannä’ weegt 

Delbrück bijvoorbeeld telkens eerst de verschillende verklaringen van Polybius en Livius tegen 

elkaar af, voordat hij de meest waarschijnlijke selecteert. Daarnaast deelde Delbrück Rankes 

opvatting dat de bestudering van het verleden zoveel als mogelijk van hedendaagse passies 

gescheiden moest worden: hij beschouwde het verleden als een imperfecte gids voor de 

toekomst.73  

 

Delbrück onderscheidt zich met zijn historische methode in Das Altertum echter ook van Ranke. 

Hij probeerde de erkenning van de uniekheid van het verleden namelijk te combineren met een 

zoektocht naar patronen, naar terugkerende elementen in historische verandering.74 Delbrück 

ging daarbij comparatief te werk: hij vergeleek veldheren, logistieke problemen en wapens uit 

 
69 Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment, 29. 
70 Delbrück, Warfare in Antiquity, 17.  
71 Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment, 22. 
72 Ibidem, 22. 
73 Ibidem, 75. 
74 Ibidem, 40. 
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verschillende periodes met elkaar.75 Dat deed hij echter met de intentie overeenkomsten en 

verschillen te ontrafelen, en niet – zoals Schlieffen later wel zou doen – om er lessen uit te 

trekken.76  

 

Schlieffens hedendaagse relevantie 

Schlieffens houding ten aanzien van het verleden wordt het duidelijkst getypeerd door generaal 

Hugo Freiherr von Freytag-Loringhoven. Volgens deze compagnon van de leider van de Generale 

Staf was Schlieffens historisch werk strikt genomen geen vorm van militaire 

geschiedschrijving.77 Het was eerder een instructie, een illustratie van zijn idealen.’78 Een andere 

tijdgenoot, generaal Sigismund von Schlichting, voegt daaraan toe dat Schlieffens historische 

geschriften vooral ter ondersteuning dienden van zijn uniforme vernietigingsdoctrine.79  

 

In het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat Schlieffen zijn oorlogsplannen door middel van 

colleges, seminars en praktijkoefeningen langs de meetlat van het verleden legde. Tegelijkertijd 

toetste hij, in zijn pogingen om morele instructies aan de geschiedenis te ontlenen, het verleden 

ook aan een eigentijds criterium. In de ‘Cannae Studien’ toont Schlieffen zich bereid om 

historische feiten in dienst te stellen van hedendaagse relevantie. Hij herschikt het verleden om 

de geldigheid van zijn vernietigingsdoctrine te demonstreren.80  

 

Hoewel Delbrück en Schlieffen allebei een comparatieve methode gebruikten, stonden hun 

doelstellingen dus haaks op elkaar. ‘Die Slacht bei Cannä’ en de ‘Cannae Studien’ kunnen het best 

worden opgevat als twee tegengestelde vormen van omgaan met het verleden. Delbrück zocht 

vooral naar eigenheid, naar het unieke karakter van militaire acties. Schlieffen was juist uit op 

morele instructie. Voor hem was het verleden een buigzaam instrument, dat hij naar eigen 

smaak kon inzetten om zijn hedendaagse beleid mee te funderen.  

 
 
  

 
75 Ibidem, 33. 
76 Ibidem, 31. 
77 Bucholz, Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning, 187. 
78 Ibidem, 187. 
79 Ibidem, 187. 
80 Bucholz, Hans Delbrück and the German Military Establishment, 69. 
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Hoofdstuk 4 – Over de verbeelding van een modern Cannae  
 
Nu we weten in welke context ‘Die Schlacht bei Cannä’ en de ‘Cannae Studien’ tot stand kwamen 

en welke tegengestelde houdingen ten opzichte van het verleden eraan ten grondslag lagen, 

kunnen we op zoek gaan naar Delbrücks en Schlieffens verbeelding van een modern Cannae. Die 

voorkennis over context en houding is essentieel, omdat het vergelijken van ‘Die Schlacht bei 

Cannä’ en de ‘Cannae Studien’ complexer is dan het lijkt. De verbeelding van een modern Cannae  

is – zeker in het geval van Delbrück – voornamelijk tussen de regels door te vinden. Als je niet 

weet waar te zoeken, is ze nauwelijks te vinden.  

 

In dit hoofdstuk probeer ik die verbeelding af te leiden uit vier kwesties die in beide studies 

besproken worden. Dit betreft de houding van Delbrück en Schlieffen ten aanzien van (1) het 

verloop van de slag, (2) de rol van de veldheer, (3) het risico van omsingelingen en (4) de 

universele waarde van Cannae. Door ‘Die Schlacht bei Cannä’ en de ‘Cannae Studien’ aan deze 

vier afzonderlijke kwesties te toetsen, kan ik Delbrücks en Schlieffens verbeelding van een 

modern Cannae vervolgens in zijn geheel zichtbaar maken.  

 

Verloop van de slag 

Delbrück schotelt zijn lezers in ‘Die Schlacht bei Cannä’ een gedetailleerde opsomming voor van 

zowel de opbouw als de afzonderlijke manoeuvres van de Romeinse en Carthaagse legers. Om 

een beeld te krijgen van het verloop van de slag bij Cannae volstaan hier de hoofdlijnen. 

Delbrück begint als volgt: ‘Het Romeinse leger zoals het verscheen bij Cannae was tweemaal zo 

groot als het leger dat de eerste keer, bij de Trebia, tevergeefs had geprobeerd Hannibal 

weerstand te bieden in een veldslag.’81 Dit betekent, zo concludeert Delbrück uit de 

beschrijvingen van Polybius en Livius, dat consul Terentius Varro zo’n 86 duizend man tot zijn 

beschikking moet hebben gehad. Het leeuwendeel daarvan – 80 duizend man, verdeeld over 16 

legioenen – bestond uit infanterie (grondtroepen). De overige 6 duizend soldaten vormden de 

cavalerie (militairen te paard). Het Carthaagse leger van Hannibal omvatte slechts de helft van 

het aantal Romeinse infanteristen (40 duizend), maar genoot wel een voordeel in het aantal 

ruiters (10 duizend).82 Beide strijdmachten hadden hun cavaleristen verdeeld over twee flanken, 

die gestationeerd waren aan de zijkanten van de brede vlakte.83  

 

 
81 Delbrück, ‘The Battle of Cannae’, 315. 
82 Alle statistieken uit deze alinea worden door Delbrück vermeldt tussen pagina 325 en 327.  
83 Ibidem, 315-316. 
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Nadat de eerste aftastende schermutselingen tussen de voetsoldaten waren begonnen, zette de 

Carthaagse cavalerie aan de kant van de Aufidus rivier onder leiding van Hasdrubal (Hannibals 

jongere broer) de eerste aanval in.84 Delbrück schetst hoe de zwakkere Romeinse cavalerie 

onmiddellijk werd overlopen, neergeslagen, het water werd ingeduwd en van het veld werd 

verdreven.85 Vervolgens cirkelde Hasdrubal met zijn ruiters naar de rechterkant van de vlakte, 

om daar de andere helft van de Carthaagse cavalerie te assisteren.86 Toen de Romeinse 

paardrijders – nu van twee kanten belaagd – ook daar het onderspit dolven, stuurde Hasdrubal 

zijn voltallige cavalerie richting de achterkant van de Romeinse falanx (gesloten 

infanterieformatie).87  

 

De achterste Romeinse rangen werden hierdoor gedwongen zich om te keren. Het enorme 

voetleger, dat tot dan toe zijn Carthaagse tegenhangers steeds verder achteruit had gedrukt en 

een overwinning binnen handbereik dacht te hebben, kwam plotseling tot stilstand.88 Op dat 

moment, benadrukt Delbrück, waren de Romeinen hopeloos verloren. ‘De Carthagers keerden 

zich van alle kanten inwaarts en hoe meer de overdonderde Romeinen op elkaar gedrukt 

werden, hoe minder ze in staat waren hun wapens te gebruiken.’89 Wat volgde was een uren 

durende slachtpartij, waarbij 48 duizend Romeinen het leven lieten. Van de overige 38 duizend 

werd de ene helft gevangengenomen en wist de andere helft te ontkomen. De Carthagers 

verloren slechts 5.700 soldaten.90   

 

In de eerste zin van de ‘Cannae Studien’ is meteen duidelijk waar Schlieffen zijn inspiratie 

vandaan heeft gehaald: hij verwijst in een voetnoot naar Delbrücks eerste deel van Geschichte 

der Kriegskunst, waar ‘Die Schlacht bei Cannä’ in staat.91 Schlieffen opent zijn beschrijving ook op 

een soortgelijke manier als Delbrück, maar dan vanuit het perspectief van Hannibal. ‘Op 2 

augustus 216 v.C. stond Hannibals leger in westelijke richting tegenover het leger van consul 

Terentius Varro op de Apulische vlakte, links van de Aufidus en in de buurt van het dorp dat aan 

de monding van die rivier lag: Cannae.’92 De volgende vier pagina’s van de ‘Cannae Studien’ 

vormen een welhaast rechtstreekse reproductie van Delbrücks beschrijving van de veldslag, met 

omissie van de uitvoerige details.  

 
84 Ibidem, 317. 
85 Ibidem, 317. 
86 Ibidem, 317. 
87 Ibidem, 317. 
88 Ibidem, 319. 
89 Ibidem, 319. 
90 De sterfteaantallen van beide legers worden door Delbrück vermeldt op pagina 320.   
91 Schlieffen, ‘Cannae Studies’, 208. 
92 Ibidem, 208.  
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Hoewel hij in zijn omschrijving van de legers, het verloop van de slag en de sterftecijfers niet 

afwijkt van zijn inspiratiebron, weerklinkt in Schlieffens verhaal – meer dan in de afstandelijke 

uiteenzetting van Delbrück – de bewondering voor de Carthaagse omsingeling en bijbehorende 

overwinning. Zo stelt hij: ‘Een complete vernietigingsstrijd (Vernichtungschlacht) was hier 

gestreden, des te wonderbaarlijker door het feit dat deze tegen alle verwachtingen in was 

gewonnen door een numeriek inferieur leger. De zwakkere Hannibal was er op buitengewone 

wijze in geslaagd om niet alleen de vleugels, maar zelfs de achterkant van zijn vijand te 

omsingelen.’93 

 

Als we de technische beschrijvingen van de slag bij Cannae van Delbrück en Schlieffen tegenover 

elkaar zetten, trekken drie aspecten de aandacht. Ten eerste zijn de omschrijvingen van de 

legers, het verloop van de slag en de weergave van statistieken nagenoeg identiek. Delbrück en 

Schlieffen geven ook dezelfde oorzaak voor de Carthaagse overwinning: die was het gevolg van 

een succesvolle omsingelingsaanval.  

 

Het tweede opvallende aspect zit in Delbrücks gedetailleerde reconstructie van de structuur en 

chronologische handelingen van beide legers. Die maakte hij op uit verschillende tegenstrijdige 

primaire bronnen. In deze precieze uiteenzetting van de militaire acties weerklinkt zijn eerder 

besproken voorkeur om het verleden zoveel mogelijk in zijn eigenheid en uniekheid te 

begrijpen. Schlieffen volgt hier dat voorbeeld: van morele instructie is in zijn beschrijving van de 

slag bij Cannae nog geen sprake.  

 

Het enige punt waarop Delbrück en Schlieffen wel verschillen – en dit vormt het derde aspect – 

is hun invalshoek. Delbrück opent vanuit het Romeinse gezichtsveld en vestigt zich vervolgens 

tussen beide partijen in. Schlieffen houdt vanaf het begin het perspectief van Hannibal aan. 

Daarbij geeft hij met woorden als ‘wonderbaarlijk’ en ‘buitengewoon’ een eerste indicatie van 

zijn voorkeur voor een omsingelingsstrategie.  

 

Rol van de veldheer 

Zowel Delbrück als Schlieffen noemt de aanwezigheid van Hannibal het doorslaggevende 

verschil tussen het Romeinse en Carthaagse leger. In het slot van zijn hoofdstuk concludeert 

Delbrück dat de overwinning van Carthago mede werd volbracht door diens superieure 

cavalerie en een officierenkorps dat de troepen perfect naar zijn hand zette.94 De rol van 

Hannibal valt daarbij nauwelijks te overschatten. ‘Hannibal was niet alleen spiritueel maar ook 

 
93 Ibidem, 209-210. 
94 Delbrück, ‘The Battle of Cannae’, 323. 
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fysiek gezien het absolute middelpunt van de strijd, het was zijn persoonlijkheid als zodanig die 

in zijn simpele aanwezigheid op een specifieke plek steeds het beslissende effect teweeg wist te 

brengen.’95 Volgens Delbrück bezat Hannibal als geen ander het talent om de multiculturele 

krachten die hij tot zijn beschikking had te transformeren in een dodelijk effectieve 

vechtmachine.96 

 

Schlieffen probeert het belang van een sterke veldheer op zijn beurt te onderstrepen door 

Hannibal en Terentius Varro nadrukkelijk als twee tegenpolen tegenover elkaar te plaatsen. In 

zijn ogen belichaamde Hannibal de ideale generaal: technisch oppermachtig en met 

gedisciplineerde ondergeschikten in zijn kielzog, die zijn intenties op het veld uitstekend tot 

uiting konden brengen.97 Varro had weliswaar een groot leger, maar begreep niet hoe hij dat ten 

volle moest benutten.98 Schlieffen typeert hem als iemand die ‘niet wenst te winnen middels 

aanvallen van alle kanten, maar eerder door zijn zware massa, opgesteld in nauwe en diepe 

formaties, te richten op de vijandelijke voorkant, juist de zijde die tot de meeste weerstand in 

staat is.’99 Een complete slag bij Cannae is volgens Schlieffen een zeldzaamheid in de 

oorlogsgeschiedenis.100 Ze vereist namelijk aan de ene kant een Hannibal en aan de andere kant 

een Varro.101 ‘Zo kan het’, besluit Schlieffen, ‘dat er, met uitzondering van Sedan102, geen nieuw 

Cannae heeft plaatsgevonden, maar enkel een reeks bijna-vernietigende veldslagen.’103 

 

Wat opvalt aan Delbrücks en Schlieffens bespreking van de rol van de veldheer, is hun 

corresponderende adoratie voor Hannibal. Schlieffen, zelf een generaal, benadrukte het belang 

van een sterke veldheer al in eerdere historische werken.104 De significantie die Delbrück hier 

toekent aan één individu is echter, gezien zijn verdere toewijding aan contextuele factoren, 

opmerkelijk. Minstens zo opmerkelijk is dat Schlieffen het zeldzame karakter van Cannae wijt 

aan het uitzonderlijke treffen tussen een Hannibal en een Varro. Hiermee impliceert hij namelijk 

een bijkomende hindernis in zijn eigen oorlogsplan. Dat Schlieffen geloofde dat Duitsland een 

 
95 Ibidem, 322. 
96 Ibidem, 321-322. 
97 Schlieffen, ‘Cannae Studies’, 217-218. 
98 Ibidem, 218. 
99 Ibidem, 218. 
100 Ibidem, 217. 
101 Ibidem, 217. 
102 De Slag bij Sedan (1870) was een veldslag tijdens de Frans-Duitse Oorlog. Het Duitse leger wist hierin onder 
leiding van Helmuth von Moltke de Oudere het Franse leger te omsingelen en vernietigen. Zie voor een 
uitgebreide interpretatie van Schlieffen op Sedan: Andrew Loren Jones, Debating Cannae: Delbrück, Schlieffen, 
and the Great War.  
103 Schlieffen, ‘Cannae Studies’, 218. 
104 Zie voor een verkenning van Schlieffens verheerlijking van de Feldherr: Robert T. Foley, Alfred von 
Schlieffen’s Military Writings, 190-192. 
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Hannibal in huis had, valt nog wel voor te stellen, maar de kans lijkt klein dat hij daadwerkelijk 

verwachtte dat Frankrijk een Varro het veld in zou sturen.  

 

Risico van omsingelingen 

Basaal gezegd overlapten de brede Carthaagse vleugels bij Cannae eerst de smalle, maar veel 

diepere Romeinse gevechtslinie, waarna de oprukkende cavalerie de achteruitgang blokkeerde. 

Voor Schlieffen symboliseert dit ‘de best denkbare manoeuvre die een veldheer kan uitvoeren: 

de meest effectieve en, uiteraard, ook de meest riskante.’105 Delbrück licht dit risico verder toe. 

Het gevaar van een omtrekkende beweging zit volgens hem in de onvermijdelijkheid het eigen 

centrum te verzwakken, teneinde de vijand te kunnen omsingelen.106 Het meest opmerkelijke 

aan de slag bij Cannae is dan ook, zo stelt hij, dat het Carthaagse centrum niet volledig 

doorboord werd.107  

 

Het verschil tussen winst en verlies bedroeg hier slechts enkele minuten.108 De beslissende 

aanval van Hasdrubals cavalerie op de achterkant van de Romeinse falanx – het kantelpunt in de 

slag – was vooraf gepland, verkondigt Delbrück.109 De uitvoering ervan vereiste stalen zenuwen. 

Volgens Delbrück kan in de militaire kunst niet alles worden berekend, gewogen en gemeten – 

iets wat Schlieffen in zijn mechanische oorlogsplanning wel nastreefde.110 Een grote 

overwinning vereist echter ook lef, stelt Delbrück. ‘Hannibal durfde het aan om zijn centrum 

dusdanig dun te maken dat de Romeinen er steeds dieper in door konden dringen, totdat, 

precies op het juiste moment, toen er voor hen geen mogelijkheid meer was zich nog terug te 

trekken, de cruciale actie van Hasdrubal in gang werd gezet.’111     

 

Universele waarde van Cannae 

Voor Delbrück bestond er niet zoiets als een tijdloos ideaal. Zoveel wordt duidelijk in ‘Die 

Schlacht bei Cannä’, waarin hij constant het belang van historische eigenheid – en de daarmee 

gepaard gaande aandacht voor context en bronkritiek – benadrukt. Deze kritische houding ten 

aanzien van zijn primaire bronnen vertaalt zich bijvoorbeeld in passages als: ‘er bevindt zich in 

dit opzicht een opmerkelijke discrepantie in Polybius’ verslag’.112 Of: ‘het is buitengewoon 

onwaarschijnlijk – onmogelijk zelfs – dat, zoals Polybius beweert, bijna de hele Romeinse 

 
105 Schlieffen, ‘Cannae Studies’, 213. 
106 Delbrück, ‘The Battle of Cannae’, 320. 
107 Ibidem, 320.  
108 Ibidem, 321. 
109 Ibidem, 323-324.  
110 Ibidem, 321. 
111 Ibidem, 321-323.  
112 Ibidem, 319.  
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cavalerie dood achterbleef op het slagveld.’113 Over het algemeen acht Delbrück de verslaggeving 

van Polybius betrouwbaarder dan die van Livius, hoewel diens schatting van het aantal 

Romeinse sterfgevallen (zo’n 45 duizend infanterie en 2.700 cavalerie) volgens hem wel 

aannemelijker is.114  

 

Delbrücks afkeer van universaliteit weerklinkt lange tijd alleen in de nauwkeurige afwegingen 

die hij maakt tussen de beschikbare verklaringen om de uniekheid van de militaire acties zo 

gedetailleerd mogelijk te reconstrueren. Maar aan het eind van ‘Die Schlacht bei Cannä’ richt 

Delbrück zich ook daadwerkelijk expliciet tot de lezer. ‘Het is belangrijk dat jullie de 

meerwaarde van mijn methodologische principes inzien’, zegt hij.115 ‘Onze historici worden 

namelijk keer op keer blootgesteld aan de verleiding om, wanneer diepgravend materiaal 

ontbreekt, in hun verslagen al het accurate te schrappen en alleen het valse over te laten.’116 Die 

aanpak valt niet te rechtvaardigen, vindt Delbrück.117  

 

Dat is volgens mij niet alleen directe kritiek op zijn mede-historici, maar ook op eerdere 

publicaties van Schlieffen, die zijn eigen versie van het verleden presenteerde als de oplossing 

voor de strategische problemen van Duitsland. Delbrück stelt juist dat de slag bij Cannae bovenal 

bestudeerd moet worden in de context van oorlogstactiek uit die (antieke) tijd.118 Als er al een 

tijdloze les uit zijn Geschichte der Kriegskunst te trekken valt, dan is het dat eenzelfde doel – het 

winnen van de oorlog – steeds met uiteenlopende middelen bereikt kan worden.  

 

Daar dacht Schlieffen anders over. In zijn werk behandelt hij de slag bij Cannae niet als een uniek 

fenomeen uit een verdwenen verleden, maar als een volmaakt ideaal, als lesvoorbeeld, als 

pleidooi voor een vernietigingsstrategie, als historisch bewijs dat Duitsland – wilde het Frankrijk 

in één klap uitschakelen – een enorme omsingelingsaanval moest uitvoeren. De visie van 

Schlieffen op de universele waarde van Cannae komt het duidelijkst tot uiting in de (eerder 

geciteerde) kernzin van de ‘Cannae Studien’: ‘de fundamentele voorwaarden zijn ongewijzigd 

gebleven, een vernietigingsslag kan vandaag de dag worden uitgevoerd volgens eenzelfde plan 

als dat van Hannibal in die lang vergeten tijd.’119  

 
113 Ibidem, 327. 
114 Ibidem, 327. 
115 Ibidem, 328. 
116 Ibidem, 328. 
117 Ibidem, 328. 
118 Ibidem, 333.  
119 Schlieffen, ‘Cannae Studies’, 210. 
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De algemene les die Schlieffen uit de slag bij Cannae trok, en die hij vervolgens in zijn 

oorlogsstrategie verwerkte, is dat het vijandelijke front niet het voornaamste doelwit behoort te 

zijn.120 ‘Het grootste deel van de troepen moet zich bezighouden met het uitschakelen van de 

flanken, waarna de vernietiging gecompleteerd kan worden met een aanval op de achterkant.’121 

Volgens Schlieffen had datgene wat bij Cannae was bereikt voortdurend als een vaag maar 

wenselijk doel voor de ogen van latere veldheren gezweefd.122  

 

In de ‘Cannae Studien’ spiegelt Schlieffen de acties van die latere veldheren aan de norm zoals 

Hannibal die stelde. Op die manier beschrijft hij talloze veldslagen die in potentie een nieuw 

Cannae hadden kunnen zijn, maar dat niet werden omdat elke generaal – ieder op zijn eigen 

manier – telkens te ver van die norm afweek.123 Schlieffen betoogt bijvoorbeeld dat Frederik de 

Grote zich in de slag bij Kolin (1757) beperkte door het Oostenrijke front te bezetten.124 En dat 

ook Napoleon bij Eylau (1807) te veel manschappen aan een frontale aanval verspilde, in plaats 

van zijn flank zo sterk mogelijk te maken.125 Schlieffen noemt de slag bij Sedan (1870) de enige 

waardige opvolger van Cannae.126 Het feit dat deze slag, waarin Von Moltke de Oudere het 

Franse leger volledig omsingelde en vernietigde, aan de basis lag voor het ontstaan van het 

Duitse Keizerrijk, sterkte Schlieffen in het idee dat dit de ideale Duitse oorlogsstrategie moest 

zijn.127  

 

Kortom, uit de visies van Delbrück en Schlieffen op het verloop van de slag, de rol van de 

veldheer, het risico van omsingelingen en de universele waarde van Cannae, vloeien twee 

genuanceerde verbeeldingen van een modern Cannae voort. Wat betreft hun beschrijvingen van 

het verloop van de slag, de rol van de veldheer en het risico van omsingelingen komen Delbrück 

en Schlieffen grotendeels overeen. Het cruciale verschil zit in hun interpretatie van de universele 

waarde van Cannae. Voor Delbrück representeerde de slag bij Cannae geen tijdloos ideaal, maar 

een uniek fenomeen dat in zijn eigen context bestudeerd diende te worden. Schlieffen betoogde 

daarentegen dat elke grote generaal zich gespiegeld had aan de principes van Cannae en dat ook 

Duitsland zich in een toekomstige oorlog expliciet moest toeleggen op die principes.  

 

 
120 Ibidem, 210.  
121 Ibidem, 210.  
122 Ibidem, 211. 
123 Ibidem, 211-218. 
124 Ibidem, 211. 
125 Ibidem, 213. 
126 Ibidem, 211. 
127 Jones, Debating Cannae, 5-9. 
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Volgens Rick Jay Messer reflecteerde Schlieffens geheime oorlogsplan uit 1905 de kernideeën 

die hij in de ‘Cannae Studien’ publiekelijk maakte: van een uitgedund centrum om de vijand naar 

voren te lokken in een vals gevoel van overwinning tot voorzieningen voor massale aanvallen op 

de flank en de achterkant van het vijandelijke leger.128 In elk facet van dat plan weerklonk, met 

andere woorden, de verbeelding om Hannibals grootste overwinning niet alleen te 

reproduceren, maar om deze te overtreffen. Om een modern Cannae te verwezenlijken.  

  

 
128 Messer, The influence of Hannibal of Carthage, 43. 
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Hoofdstuk 5 – Over de consequenties   
 
Schlieffens verbeelding van het verleden hield stand, ook na zijn dood. Het plan waarmee 

Duitsland in augustus 1914 België binnenviel, was grotendeels gebaseerd op de principes die hij 

negen jaar eerder had opgesteld en die hij na zijn pensioen verder had uitgewerkt in de ‘Cannae 

Studien’.129  En dus marcheerde het gros van de Duitse strijdkrachten langs de linkerflank van 

het Franse leger, probeerde diens achterkant aan te vallen, vocht zijn afzonderlijke 

Teilschlachten uit naam van een totale Gesamtschlacht, verzekerd van een kort conflict, overtuigd 

van zijn methode.130 Vernietigen het doel, omsingelen het middel.  

 

Er kwam geen modern Cannae. Er kwam ook geen Duitse oorlogsoverwinning. Na een vier jaar 

durende impasse in de loopgraven laaide de Strategiestreit tussen de aanhangers van Delbrück 

en Schlieffen weer op. Dit keer omtrent de vraag: hoe had het Schlieffenplan zo desastreus 

kunnen mislukken?131 ‘Door Moltke de Jongere’, sneerden de Schlieffen-aanhangers.132 Hij zou 

de Duitse rechtervleugel niet voldoende versterkt hebben.133 Van een gedateerde 

oorlogsstrategie wilde de Generale Staf niets weten. Voor hen vormde de Duitse overwinning 

aan het oostfront bij Tannenberg (1914) het levende bewijs dat omsingelingsslagen, mits goed 

uitgevoerd, nog steeds mogelijk waren.134 Volgens Messer werden de Duitsers bij Tannenberg 

echter evenzeer geholpen door Russisch gestuntel als door het tactische inzicht van generaal 

Paul von Hindenberg.135 Net als bij Cannae leverden de Russen hier de noodzakelijke ‘Varro’.136 

 

Delbrück en zijn aanhangers beweerden op hun beurt dat de Generale Staf het verkeerde 

oorlogsplan had gebruikt, aldus Terence Zuber.137 Het leger had volgens hen defensief moeten 

blijven in het westen en het oosten moeten aanvallen. Op die manier werd de Belgische 

neutraliteit gerespecteerd, wat tot een onderhandelde vrede had kunnen leiden. Delbrück achtte 

een complete Duitse overwinning in het westen in alle gevallen onmogelijk.138 Deze nasleep van 

de Strategiestreit tussen de ‘Delbrück School’ en de ‘Schlieffen School’ ging gedurende de jaren 

1920 en 1930 verder in boeken, tijdschriften en kranten.139  

 
129 Foley, Alfred von Schlieffen’s Military Writings, 192.  
130 Ibidem, 192. 
131 Messer, The influence of Hannibal of Carthage, 44-45. 
132 Ibidem, 45. 
133 Ibidem, 45. 
134 Ibidem, 46-47. 
135 Ibidem, 46-47. 
136 Ibidem, 47. 
137 Zuber, Inventing the Schlieffen Plan, 4. 
138 Ibidem, 4. 
139 Ibidem, 4. 



25 
 

Conclusie  
 

In deze scriptie is onderzocht op welke manier Hans Delbrück en Alfred von Schlieffen tussen 

1900 en 1913 met elkaar van mening verschilden over de bruikbaarheid van het Cannae-model 

in de Duitse oorlogsstrategie. Hiermee is geprobeerd de geschiedfilosofische kant van de 

Strategiestreit bloot te leggen. Dat fenomeen wordt door historici doorgaans gereduceerd tot een 

debat over een vernietigings- of uitputtingsstrategie, maar hier is het opgevat als een dispuut 

tussen twee tegengestelde visies op eenzelfde verleden.  

 

Eerst is bestudeerd in welke context Delbrücks ‘Die Schlacht bei Cannä’ (1900) en Schlieffens 

‘Cannae Studien’ (1909-1913) tot stand kwamen. Welke tegengestelde houdingen ten opzichte 

van het verleden – historische eigenheid en hedendaagse relevantie – lagen eraan ten grondslag? 

Daarop voortbouwend is vervolgens geprobeerd om Delbrücks en Schlieffens verbeelding van 

een modern Cannae zichtbaar te maken. Dit is gedaan door vier kwesties te analyseren die in 

zowel ‘Die Schlacht bei Cannä’ als de ‘Cannae Studien’ besproken worden. 

 

Mijn conclusie is dat Delbrück en Schlieffen wat betreft hun beschrijvingen van het verloop van 

de slag, de rol van de veldheer en het risico van omsingelingen grotendeels overeenstemmen. Ze 

botsen echter in hun interpretatie van de universele waarde van Cannae. Voor Delbrück 

representeerde de slag bij Cannae een uniek fenomeen dat in zijn eigen context bestudeerd 

diende te worden. Schlieffen beschouwde de slag juist als een tijdloos ideaal. Volgens hem 

illustreerden de omsingelingsprincipes van Cannae perfect op welke manier Duitsland in een 

toekomstige oorlog aan moest vallen.  

 

Door dit dispuut tussen Delbrück en Schlieffen over een modern Cannae aan het licht te brengen, 

voegt deze scriptie enerzijds een nieuw element (namelijk: de omgang met het verleden) toe aan 

het historisch begrip van de Strategiestreit. Anderzijds levert deze casestudie op twee niveaus 

een bijdrage aan het historiografische debat over de invloed van Cannae op moderne 

oorlogsvoering.  

 

Het eerste niveau gaat over de invloed van Cannae op het Schlieffenplan uit 1905 en daarmee 

ook op de uitbraak en het verloop van de Eerste Wereldoorlog. Het plan waarmee Duitsland in 

augustus 1914 België binnenviel, was namelijk grotendeels gebaseerd op de principes die 

Schlieffen negen jaar eerder had opgesteld en die hij na zijn pensioen verder had uitgewerkt in 

de ‘Cannae Studien’. Op een tweede en breder niveau past deze scriptie binnen het 
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historiografische debat over de invloed van het Cannae-model op moderne oorlogsvoering in 

zijn geheel.  

 

Verder onderzoek naar dit soort moderne verbeeldingen kan zich bijvoorbeeld toeleggen op de 

invloed van Cannae op de Duitse aanvalsstrategie tijdens de slag bij Koersk tegen Rusland 

(1943).140 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
  

 
140 Voor een aantal van dit soort voorbeelden van pogingen om een modern Cannae te bewerkstelligen, zie: 
Gregory Daly, Cannae: The Experience of Battle in the Second Punic War (London 2002), ix.  
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