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Hoewel de krijgsmacht nog steeds wordt gezien als de professional als het om het orga‐
niseren van terugtocht gaat, zijn de recente ervaringen op dit gebied vervuld van teleur‐
stellingen en crises. In deze bijdrage willen wij aantonen dat de krijgsmacht de kunst
van het terugtrekken niet aan het verleren is, maar dat de complexe, netwerkachtige
besluitvormingsstructuren die inherent zijn aan de inzet van militairen bij internatio‐
nale vredesmissies, tegenwoordig een belangrijk obstakel vormen voor die krijgsmacht
om de militaire taken naar eigen inzicht uit te kunnen voeren. De lessen die de overheid
kan leren van de militaire ervaringen, luiden dat het terugtrekken uit de publieke
ruimte vergezeld dient te gaan van een meer diepgaande inhoudelijke (her)bezinning op
het publieke takenpakket dan tot nu toe het geval is geweest, en dat van de kant van de
overheid ook veel meer vertrouwen nodig is in het vermogen van professionals om die
terugtocht zelf te organiseren.

De kunst van het terugtrekken verleerd?

Terugtrekken is geen kunst, althans niet voor militairen. En dat is bij nader inzien
ook niet zo vreemd wanneer we bedenken dat ‘leren terugtrekken’ van oudsher
een integraal onderdeel vormt van de krijgskundige opleidingen in alle landen.
Terugtrekken wordt daarin gezien als een tactische, operationele of strategische
optie, die als zodanig deel uitmaakt van de militaire doctrine. Een militair
‘kunstje’ dus, dat niet per definitie van een andere orde is dan andere militaire
opties als oprukken, aanvallen of veroveren. Terugtrekken kan dan een onderdeel
zijn van een algemene terugtocht, maar ook een beweging die bewust wordt inge‐
zet om een aanval van de vijand te ontwijken, krachten te herstellen, tijd te win‐
nen en nieuwe plannen te maken, of de vijand te misleiden. Het vernuftige maar
hopeloos mislukte ‘draaideur’-plan van de Duitse legerchef generaal Von Schlief‐
fen dat tijdens de Eerste Wereldoorlog in gewijzigde vorm werd ingezet om
Frankrijk binnen zes weken uit te schakelen, voorzag bijvoorbeeld in een gedeel‐
telijke strategische terugtocht van het Duitse leger op zijn linkerflank (Elzas
Lotharingen) om de Fransen te lokken, zodat de Duitse hoofdmacht gemakkelij‐
ker via Luxemburg en België naar Parijs zou kunnen oprukken om vervolgens om
te buigen en de Fransen in de rug aan te vallen. En ook het stilletjes terugtrekken
van de overgebleven geallieerde luchtlandingstroepen over de Rijn in de nacht van
25 op 26 september 1944 in de slag om Arnhem, nadat duidelijk was geworden
dat de verwachte te hulp schietende grondtroepen niet meer op tijd zouden
komen, vormt nog steeds een tot de verbeelding sprekend voorbeeld van tactisch
terugtrekken uit op de vijand veroverd gebied.
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Na de Tweede Wereldoorlog – en vooral na het einde van de Koude Oorlog – zijn
de omstandigheden waaronder militairen moeten opereren echter sterk veran‐
derd. Steeds vaker worden zij ingezet om deel te nemen aan internationale vre‐
desmissies die intrastatelijke conflicten moeten beslechten of irreguliere groepen
moeten bestrijden. Sindsdien lijkt het opeens niet zo eenvoudig meer voor de
verschillende troepen leverende landen om hun militaire eenheden uit interna‐
tionale vredesmachten of lastige operaties terug te trekken. Ook als we ons
beperken tot de Nederlandse bijdrage aan vredesoperaties, is deze trend er onmis‐
kenbaar, met als meest pijnlijke voorbeelden Srebrenica, waar het haperende con‐
solidatiemechaniek van Dutchbat parallel liep aan de opstap tot een regelrechte
genocide en bijdroeg aan een collectief oorlogstrauma, en Uruzgan, waar de pro‐
blemen rondom het opnieuw verlengen van de Nederlandse bijdrage aan ISAF uit‐
eindelijk zouden leiden tot de val van het kabinet-Balkenende IV.

Mag aan dergelijke voorbeelden de conclusie worden verbonden dat de krijgs‐
macht het terugtrekken aan het verleren is? In deze bijdrage willen we laten zien
dat de krijgsmacht de kunst van het terugtrekken nog steeds machtig is, maar dat
het aldus geschetste beeld slechts het halve plaatje toont. Daarbij richten we ons
uitsluitend op de Nederlandse ervaringen met (de organisatie van) de terugtocht.
De structuur van het betoog is als volgt: allereerst zullen we ingaan op de plaats
die de terugtocht inneemt binnen het militaire denken. Daarna zullen we de
actuele problemen met het beëindigen van de Nederlandse deelname aan interna‐
tionale operaties (variërend van ‘blauwe’ vredeshandhavende tot ‘groene’ afdwin‐
gende missies) in het post-Koude Oorlog-tijdperk inzichtelijk maken door de
recente ervaringen met ISAF in Uruzgan te spiegelen aan de vrij probleemloze
inzet en beëindiging van de Nederlandse deelname aan UNFIL in Libanon tijdens
de Koude Oorlog. Ten slotte zullen we aan hand van het huidige verweer van de
krijgsmacht tegen de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet-Rutte II duidelijk
maken dat het terugvallen op het primaire proces voor de krijgsmacht nog steeds
de meeste effectieve handelwijze vormt om de eigen doelstellingen dichterbij te
brengen. Op grond van deze beknopte analyse trekken we twee lessen die de
terugtrekkende overheid van de krijgsmacht zou kunnen leren.

Terugtocht en militaire doctrine

De terugtocht vormt een vast onderdeel binnen de militaire doctrine. Met deze
term wordt het primaire proces binnen de krijgsmacht aangeduid, dat zowel de
grondslagen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor militaire operaties op
verschillende niveaus van optreden omvat, zoals de technische uitrusting van de
strijdkrachten, hun training en de wijze waarop oorlogsoperaties worden uitge‐
voerd. Die doctrine is in de kern strikt functioneel. Iedereen, van de laagste mili‐
tair tot de hoogste generaal, wordt opgeleid om te denken en handelen in termen
van het primaire proces (Mengelberg e.a., 2011). De planning, voorbereiding, uit‐
voering en afronding van militaire operaties is dus georganiseerd volgens een
strenge hiërarchische structuur, waarbij aan elk niveau duidelijk omschreven
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taken en verantwoordelijkheden worden toegedicht met vergaande consequenties
voor het militaire denken en handelen. Een goed voorbeeld van een reeks van
militaire operaties die geheel verlopen langs de lijnen van het primaire proces,
vormen de huidige escortes en patrouilles van Nederlandse marineschepen voor
de kust van Somalië. Verschillende fregatten, bevoorradingsschepen en amfibi‐
sche transportschepen van de Koninklijke Marine wisselen elkaar daarbij af. De
militaire doctrine is richtinggevend voor de wijze waarop de verschillende
Marine-onderdelen de operatie uitvoeren.

Van moderne naar postmoderne oorlogvoering

De inzet van de Koninklijke Marine bij het bestrijden van de internationale pira‐
terij vormt tevens een actueel voorbeeld van een Nederlandse uitzending waarbij
de politieke besluitvorming over het inzetten van Nederlandse militairen bij een
internationale vredesoperatie en de militaire uitwerking van die operatie nog dui‐
delijk van elkaar te onderscheiden zijn. Maar het onderscheid tussen ‘militair’ en
‘civiel’ valt in de praktijk steeds minder goed te maken. Dat komt onder andere
door de sterke intensivering van de informatievoorziening over gewapende con‐
flicten, humanitaire crises en internationale vredesoperaties. Hierdoor is niet
alleen de interactie tussen de verschillende niveaus van optreden toegenomen,
maar is ook de relatie met het politieke niveau veranderd (Landmacht, 1996,
pp. 16-17).
Ter illustratie: Het Nederlandse kabinet besloot op 13 augustus 1990 om
twee fregatten naar de Straat van Hormuz te zenden voor deelname aan de opera‐
tie Phalanx, een operatie van de WEU ter ondersteuning van Desert Shield, de
inleiding tot de Eerste Golfoorlog (Ministerie van Defensie, 1990). In plaats van
de militaire uitvoering van de operatie vervolgens in handen te laten van de mari‐
necommandanten, werd evenwel in Den Haag besloten dat die marinecomman‐
danten in het voorkomende geval eerst ‘via de semafoon’ contact met de minister
van Defensie op moesten nemen, alvorens in actie te komen (Klep & Van Gils,
2005, pp. 106-107). Deze discutabele procedure kwam niet alleen voort uit de
internationale realiteit, maar was tevens het resultaat van diepgaande politieke
meningsverschillen, waarbij coalitiepartij PvdA van mening was dat niet de bevel‐
hebber der zeestrijdkrachten of de operationele commandanten zich in het geval
van een militaire confrontatie zou moeten beraden over de inzet van de fregatten,
maar de Kamer (Van Veen, 2012, p. 26). Genoemd geharrewar in de Nederlandse
politiek in de eerste dagen van de eerste grote multinationale gevechtsoperatie na
het einde van de Koude Oorlog en ook de eerste ‘televisie’-oorlog geeft ondubbel‐
zinnig weer hoe verstrekkend de implicaties van het vervagen van de grenzen tus‐
sen het politieke en het militaire domein kunnen zijn.

Operatie Desert Shield staat niet op zichzelf. Sinds de Eerste Golfoorlog zijn vrij‐
wel alle aspecten van een operatie, de strikt militair-operationele afwegingen
inbegrepen, méér dan voorheen tot onderwerp geworden van politieke belangen‐
afweging en debat. Om duidelijk te maken hoe diepgaand die verwevenheid is en
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wat de gevolgen daarvan zijn voor het inzetten van militaire middelen, maken
Moskos, Williams en Segal onderscheid tussen moderne en postmoderne oorlog‐
voering. Het eerstgenoemde model, dat van de moderne oorlogvoering, ontstond
aan het eind van de achttiende eeuw, toen met de Franse Revolutie en Napoleons
Grande Armee, het idee van de collectieve dienstplicht en de massale staande
legers zijn entree deed op het Europese continent. De laat-moderne variant die
het culminatiepunt vormde van het zogenoemde kader-militiemodel, valt min of
meer samen met de periode van de Koude Oorlog: de vorming van omvangrijke
legermachten die waren georganiseerd volgens een vaste combinatie van grote
groepen dienstplichtige militairen in de lagere rangen en kleine professionele
(onder)officierenkorpsen. Deze legermachten waren bijna exclusief gericht op het
uitvoeren van (eindeloos beoefende) ‘set piece battles’ ofwel grootschalige ‘con‐
ventionele’ operaties, zoals invasies op vijandelijk grondgebied, verdedigingsope‐
raties of het bestrijden van het gevaar van een nucleaire oorlog, en dachten vanuit
een strikte militaire conceptie van veiligheid in termen van conventioneel (of
zelfs nucleair) oorlogvoeren en winnen of verliezen.
Wellicht de belangrijkste verandering die zich met de transformatie naar het
postmoderne model van oorlogvoering heeft voorgedaan, is die van de ver‐
anderende doelstelling waaruit de (vooral westerse) krijgsmachten tegenwoordig
denken en opereren. De krijgsmacht is in snel tempo uitgegroeid tot een ‘multi‐
purpose’-organisatie, waarbij de vrijwel exclusieve focus op conventioneel oorlog
voeren (met een herkenbare ‘end state’ op het slagveld) deels heeft plaatsgemaakt
voor missies die niet meer louter ‘militair’ zijn in de traditionele betekenis van dat
woord. Daarmee is ook de structuur en het ‘uiterlijk’ van de krijgsmacht veran‐
derd: militaire apparaten zijn aanzienlijk kleiner geworden, waarbij het accent
sterker is komen te liggen op samenwerking tussen de krijgsmachtdelen (‘inter‐
service’) en op ‘civiele’ taken (humanitaire hulp en wederopbouw, ondersteuning
van burgerautoriteiten, enzovoorts). Zo is ook de traditionele gevechtsrol meer
onder druk komen te staan; de postmoderne soldaat is niet alleen ‘warrior’, maar
ook ‘diplomat-soldier’. Kenmerkend voor het postmoderne model is de vervaging
van de grenzen tussen de civiele en militaire sferen en de groeiende inzet van
nationale strijdkrachten voor internationale verbanden of missies die geautori‐
seerd (of op z’n minst gesteund) worden door entiteiten buiten de nationale staat
(Moskos, Williams, & Segal, 2000). Te denken valt in dit verband aan de creatie
van multinationale en binationale divisies in de NAVO-landen, zoals de oprich‐
ting van het eerste Duits-Nederlandse legerkorps en de creatie van zogeheten EU
Battle Groups.

Militaire operaties in het Koude Oorlog-tijdperk: UNIFIL

Oorlogvoering is in het post-Koude Oorlog-tijdperk, meer dan voorheen, een
hybride en amorf concept geworden. Zeker is alleen dat wat we nu verstaan onder
‘militaire inzet’ hemelsbreed verschilt van het traditionele idee van krijgsmachten
die worden ingeschakeld om de landsgrenzen te beschermen of de bondgenoot‐
schappelijke integriteit te waarborgen. Dat conventionele ‘slagvelddenken’
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maakte dat de krijgsmacht in de periode van de Koude Oorlog weinig voelde voor
de deelname aan vredesmissies, die slechts ‘afleidden’ van de eigenlijke taak,
namelijk de verdediging tegen het Warschaupact. Het betekende ook dat in die
tijd de militaire autoriteiten de politieke wens tot deelname aan dit soort opera‐
ties van nature kritisch bekeken, vooral vanuit de praktische vraag of de man‐
schappen wel konden worden gemist, of het politieke doel wel realiseerbaar was,
en wat de verwachte risico’s waren. Ironisch genoeg liet de politiek, wanneer het
deelnamebesluit eenmaal genomen was, de verdere uitvoering graag voor mili‐
taire rekening.

Een goed voorbeeld van een naoorlogse vredesoperatie die vrijwel alle kenmerken
draagt van het laatmoderne oorlogsmodel, is de Nederlandse deelname aan de
interim-vredesmacht van de VN in Libanon UNIFIL (1979-1985). Een Nederlands
pantserinfanteriebataljon zou daar een bijdrage gaan leveren aan de aftocht van
Israëlische troepen uit Libanon, het herstellen van de internationale vrede en vei‐
ligheid in het grensgebied, en het geven van bijstand aan de Libanese regering bij
het herwinnen van haar gezag in Zuid-Libanon. In eerste instantie richtte de poli‐
tieke deelnamediscussie zich hier op de vraag of Defensie zou overgaan tot
gedwongen uitzending van dienstplichtigen. Maar toen dit probleem als vanzelf
verdween door voldoende vrijwillige aanmeldingen, viel na het vertrek van het
bataljon nog weinig meer te merken van politieke aandacht (behalve bij de verlen‐
gingsbesluiten) of mediabelangstelling en kregen de militairen alle ruimte om de
complexe operatie naar eigen inzicht vorm te geven. Dit ondanks het feit dat er
uiteindelijk negen doden vielen te betreuren onder de in totaal 9034 uitgezonden
militairen (Klep & Van Gils, 2005, p. 78).
Nederland werd met UNIFIL ook nadrukkelijk geconfronteerd met de vraag wat
te doen met operaties die niet meer aan het oorspronkelijke mandaat voldeden en
zich eindeloos dreigden voort te slepen (Klep & Van Gils, 2005, p. 91). Dit leverde
weliswaar op het politieke niveau het nodige getreuzel op, omdat men UNIFIL
niet in de steek wilde laten. Maar het advies van de Koninklijke Landmacht, dat
voortzetting ontraadde, omdat het effect in haar ogen in geen verhouding stond
tot de inspanningen, de kosten en de risico’s, bleek bij deze operatie doorslag‐
gevend voor de uiteindelijke beslissing van het kabinet eind 1985 om een streep
onder de Nederlandse bijdrage te zetten (Schoenmaker & Roozenbeek, 2004,
pp. 419-422). Daarmee verliep ook de terugtocht van de Nederlandse blauwhel‐
men uit Libanon, voor Nederland de grootste vredesmissie tijdens de Koude Oor‐
log, nog volgens de boekjes van de laatmoderne oorlogvoering.

Militaire operaties in het post-Koude Oorlog tijdperk: ISAF

De lastige ‘buffer’-opdracht van UNIFIL om de strijdende partijen uit elkaar te
houden was achteraf gezien een baken van eenvoud en helderheid, wanneer we
deze vergelijken met de drieledige taak die het Nederlandse ISAF-contingent te
vervullen kreeg in Uruzgan (2006-2010). Die missie had tot doel een ‘totaalpak‐
ket’ van veiligheid, goed bestuur en sociaaleconomische ontwikkeling uit te rollen,
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volgens het zogeheten 3D-concept (Defence, Diplomacy & Development) (Minis‐
terie van Defensie, 2011, p. 12). Kenmerkend voor deze omvattende 3D-aanpak
was de onderlinge afstemming van het werk van militairen, diplomaten en ont‐
wikkelingswerkers. De uitgezonden militairen opereerden, zo was de bedoeling,
niet louter in hun ‘traditionele’ militair-operationele rol (vooral als gevechtseen‐
heid), maar werden tevens geacht humanitaire en andere civiele taken te vervul‐
len, waarbij de civiele kant (wederopbouw) de overhand leek te krijgen op de mili‐
taire kant (vechtmissie).
Het integraal nastreven van militaire en civiele doelstellingen maakte het niet
alleen welhaast onmogelijk om aan te tonen dat op taaie terreinen als het onscha‐
delijk maken van de warlords, fundamentele verbetering van het Afghaanse
bestuur, en effectieve drugs- en corruptiebestrijding de nodige duurzame resulta‐
ten werden geboekt, maar droeg er tevens toe bij dat van het begin af aan vrijwel
ieder aspect van de missie tot in detail werd besproken, zowel in de Kamer als
daarbuiten (Klep, 2011). In het verlengde daarvan speelde de meer principiële
vraag of een missie als die in Uruzgan überhaupt wel zinvol was. In die laatste dis‐
cussie, die in de media goeddeels via opiniepeilingen en enquêtes werd gevoerd,
sprak niet alleen een meerderheid van de burgers haar twijfels uit over de
Nederlandse aanwezigheid. Ook onder militairen bestond veel scepsis over het
uiteindelijke nut van de ISAF-missie. In februari 2010 bleken binnen de coalitie
de tegenstellingen en irritaties rondom het aldus gecreëerde veelomvattende
afwegingskader inmiddels zo groot geworden, dat de regeringspartij PvdA zich
gedwongen voelde uit de coalitie te stappen.

Militair terugtrekken als thema van complexe besluitvorming

De Pruisische generaal Von Clausewitz definieerde aan het begin van de negen‐
tiende eeuw, in zijn magnus opus ‘Vom Kriege’, oorlog als een strikt autonome,
gewelddadige en onvoorspelbare activiteit waarin uiteindelijk alles draaide om het
verslaan of dwingen van de vijand. Dat idee bleef ook na de Tweede Oorlog veel
van zijn geldingskracht behouden. De praktijk van de Nederlandse missie in Uruz‐
gan bevestigt evenwel dat militair opereren in internationaal verband lang niet
altijd meer in Clausewitziaans kader te vatten is. De planning, voorbereiding en
uitvoering van militaire operaties, die tot het begin van de jaren negentig nog
bijna volledig werd overgelaten aan het zelfstandige oordeel en vakmanschap van
de krijgsmacht, is na het einde van de Koude Oorlog veel meer een thema gewor‐
den van democratische deliberatie.
Vrijwel alle ins en outs van dergelijke operaties maken tegenwoordig deel uit van
dat intensieve besluitvormingsproces, of het nu gaat om het deelnamebesluit zelf,
de doelstellingen die worden nagestreefd, de praktische aspecten en bijzonder‐
heden van de uitvoering van de missie, of het besluit om zich uit de internatio‐
nale operatie terug te trekken. Kenmerkend is in dit verband dat regering en par‐
lement sinds 1995 met een ‘toetsingskader’ werken om het debat over de inzet
van internationale missies te structureren. Ook de doelstellingen van die missies
zijn breder en diffuser geworden, en deelnemen aan een internationale vredes‐
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operatie betekent tegenwoordig bijna altijd dat je je als land voor hooguit enkele
jaren committeert aan processen die per definitie langer duren. In bijna alle geval‐
len is het gestelde doel bij vertrek nog niet bereikt en vaak ook nog lang niet in
zicht. Evenzo zijn objectieve militaire kosten-batenanalyses niet meer doorslagge‐
vend in de politieke discussies over terugtrekking. Integendeel, militairen hebben
vaak geen andere keus dan door te zetten, al was het alleen maar om hun
bestaansrecht niet te ondergraven: ‘Use it or lose it.’
Dit brengt ons tot de conclusie dat de krijgsmacht de kunst van het terugtrekken
niet zozeer aan het verleren is, maar dat de onderbouwing van de terugtocht al
lang niet meer hoofdzakelijk bij die krijgsmacht ligt. De processen die in werking
treden bij deelname aan internationale vredesmissies – inmiddels de feitelijke
hoofdtaak van westerse krijgsmachten – hebben veel meer weg van wat bestuurs‐
kundigen ‘complexe beleidsprocessen’ noemen, dan van het klassieke model
waarin de militaire (f)actor een centrale rol speelde.
De parallel tussen het postmoderne model van oorlogvoering en een postmo‐
derne overheid dringt zich hier op. Toch is dat een parallel die al snel mank gaat:
de overheid heeft zich weliswaar tot ver in de jaren negentig en het begin van het
nieuwe millennium nadrukkelijk geprofileerd als een ‘modern’ denkende overheid
via het spoor van de grote efficiency-operaties, en het op afstand zetten of afsto‐
ten van ‘oneigenlijke’ taken op basis van omzichtige departementale kerntaken‐
analyses. De stap naar het postmoderne model is echter nooit gemaakt. Daarvan
getuigen de nieuwe grote verhalen over doe-democratie, zelfredzaamheid en effi‐
ciency, die in de plaats zijn gekomen voor het doelgericht werken op basis van de
concepten van het new public management. In plaats van zich te bezinnen op de
nieuwe complexe, pluriforme werkelijkheid en zelf een stapje terug te doen, eist
die overheid dus nog steeds de centrale regie op.

Leren van de krijgsmacht

In het voorgaande hebben we duidelijk willen maken dat het beëindigen van de
Nederlandse deelname aan internationale vredesmissies tegenwoordig een hele
toer vormt, mede omdat de militaire kennis en ervaring tegenwoordig ‘slechts’
een van de vele bouwstenen vormt bij de organisatie van die terugtocht. Valt er
dan nog wel wat te leren van die krijgsmacht voor de overheid als het gaat om de
terugtocht? Wellicht niet direct als het specifiek gaat om het ‘hoe en wat’ van het
terugtrekken. Maar misschien wel als het gaat om het ontwikkelen van praktische
inzichten met betrekking tot de eigen plaats en rol bij het inperken van de
publieke ruimte.

De geschiedenis leert dat Defensie altijd als eerste het kind van de rekening is,
wanneer het om ‘terugtrekkende’ bewegingen van de overheid gaat. Sinds de
post-Koude Oorlog-veiligheidssituatie door het kabinet-Lubbers III werd aange‐
grepen om het zogenoemde ‘vredesdividend’ te verzilveren, heeft het departe‐
ment al bijna dertig bezuinigingsmaatregelen te verwerken gekregen (CBS, 2013).
Het in stand houden van een sfeer van acute inzetbaarheid van het militaire
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apparaat als staande organisatie is daarmee voor de krijgsmacht een belangrijke
reden geworden bij de Nederlandse deelname aan internationale missies. De
nadruk is automatisch komen te liggen – bij gebrek aan een wezenlijke bedreiging
van het eigen territorium – op het etaleren van de unieke competenties van de
krijgsmachts(onder)delen, ofwel het voortdurend tonen aan de wereld wat nu
precies de meerwaarde van de krijgsmacht is. Die meerwaarde moet, als het aan
de krijgsmacht zelf ligt, niet zozeer worden gezocht in het door de politiek vaak
opgeroepen en gekoesterde beeld van de ‘humanitarian soldier’ of de ‘statesman
soldier’, maar in het tonen van de rauwe werkelijkheid van internationale
‘vredes’-missies als die in Uruzgan, waarvoor getrainde professionals nodig zijn,
die kunnen ‘opschalen’ tot gevechtsoperaties en die bereid zijn hun leven daar‐
voor in de waagschaal te stellen. Veelzeggend zijn in dit verband de zelfgemaakte
beelden van Nederlandse militairen in Uruzgan, waarin de werkelijkheid niet
bestaat uit schooltjes bouwen en waterputten slaan, maar uit patrouilles, gevech‐
ten met de Taliban, bermbommen en militairen die gewond raken en blijvend let‐
sel oplopen (Brandpunt, 2010).
Terrein heroveren dus, door te ‘remilitariseren’. Daarmee heeft de krijgsmacht
niet alleen de aanval ingezet tegen de ‘ontmilitarisering’ van het discours rondom
internationale missies zoals die in Uruzgan, maar ook tegen de politieke leiding,
die daarin meegaat door in haar ‘strategische communicatie’ vooral de civiele
(‘opbouwende’) aspecten van dergelijke missies te benadrukken en wenst vast te
houden aan een multifunctionele krijgsmacht die op alle geweldsniveaus en voor
alle strategische functies inzetbaar is, zonder de eerder opgelegde bezuinigingen
te schrappen (Klep, 2013; Marlet, 2013). Het is hoogst ongebruikelijk dat officie‐
ren van de krijgsmacht zich openlijk tegen de eigen minister keren. Maar voor de
krijgsmacht vormt openlijk de strijd aanbinden met de politieke leiding voorlopig
de meest voor de hand liggende strategie om verdere marginalisering tegen te
gaan. In die zin had Von Clausewitz gelijk en is oorlog voeren de voortzetting van
politiek met andere middelen. Maar dan in de publieke arena.

Wanneer we van hieruit het algemene thema van de terugtredende overheid weer
oppakken, kunnen de volgende lessen worden geleerd.
Ten eerste kan uit de tactische reactie van Defensie op de in haar ogen weinig
onderbouwde bezuinigingsmaatregelen op de defensiebegroting worden afgeleid
dat het terugtrekken van de rijksoverheid vergezeld dient te gaan van een meer
wezenlijke inhoudelijke bezinning op het publieke takenpakket dan tot nu toe het
geval is geweest. Waar fors wordt ingezet op het inperken op het publieke
domein, volstaat het domweg wegzetten of afstoten van taken uitsluitend op het
idee van meer militair samenwerken in het kader van meer doelmatigheid en
effectiviteit niet meer. Voor Defensie betekent dat concreet dat er meer tijd en
energie zouden moeten worden gestoken in de constructie van een acceptabel sec‐
torspecifiek verhaal in plaats van het verkopen van een ongeloofwaardig alge‐
meen verhaal.
Ten tweede blijkt uit het actuele doen en laten van de krijgsmacht dat voor de
constructie van dergelijke sectorspecifieke verhalen ook veel meer vertrouwen in
de capaciteiten en het commitment van de direct betrokken professionals in de
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verschillende overheidsdomeinen nodig is. In dit verband is het inzicht relevant
dat militairen zichzelf primair als professionals zien die steeds het zwaartepunt
zoeken. De vragen die militairen zichzelf stellen, zijn in essentie puur functioneel:
Wat is het doel van de operatie? Welke middelen heb ik daarvoor tot mijn
beschikking? Kan ik mijn taak uitvoeren? Een dergelijk zelfonderzoek moet daar
ook wel, want bij de krijgsmacht gaat het letterlijk om levens. Die ingebakken rou‐
tine om zich voortdurend te richten op het primaire proces zien we ook terug in
de huidige strijd van de krijgsmacht om het eigen voortbestaan zeker te stellen. In
geval van Defensie zijn het de verschillende krijgsmachtsonderdelen die zich pro‐
fileren als expertisecentra om hun werkdomein zo scherp mogelijk af te bakenen
en daarmee zichtbaar maken waar wat hen betreft de kern van de bestaansgrond
van de krijgsmacht ligt.

In een omgeving waarin met moeite te bepalen valt welke taken van de overheid
de kern uitmaken van het publieke takenveld, past dus een overheid die meer
ruimte laat voor professionals die zelf hun werkterrein afbakenen en legitimeren.
In die zin vormt het optreden van de krijgsmacht alvast het voorlopige bewijs
voor de stelling dat die professionals daar tegenwoordig ook uitstekend voor blij‐
ken te zijn toegerust.
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