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Het behoeft voor inwoners van Nederland, een burgerlijke natie bij uitstek, geen 

toelichting: er gaapt een kloof tussen de butger en de soldaat, tussen civiel en mili

tair. Al zijn beider wereld op honderd manieren verbonden en vervlochten, de 

krijgsmacht is meer dan enig ander instituut een eiland temidden van wat met een 

karakteristieke tetm wordt genoemd: de 'burgermaatschappij'. Er gelden aparte 

wetten, normen en waarden, er is sprake van een uniek collectief ritueel en alles 

speelt zich af op locaties die alleen voot militairen toegankelijk zijn. De butger die 

wordt ingelijfd gaat weliswaar deel uirmaken van de krijgsmacht maar hij blijft maar 

tijdelijk aanwezig en behoort bovendien tot een afzonderlijke component, die van 

de dienstplichtigen ofwel de militie. Als milicien behoort hij niet tot de 'atmee', zo

als de traditionele uitdrukking luidt waarmee Nederlandse beroepsmilitairen hun 

organisatie wel plegen aan te duiden. 

Toch herinnert juist de term 'militie' aan een wijze van legervorming waarbij de 

(beroeps) militair naar de marge is gedrongen en waarin gewapende burgers de hoofd

rol opeisen. Hier houden de burgers niet afstand tot de gewapende macht maar vor

men ze die macht zelf: ze zijn burgers in uniform omdat ze de functie van de krijgs

macht beschouwen als een bij uitstek burgerlijke verantwoordelijkheid, te cruciaal 

om aan militairen over te laten. 

De log ica van burgerschap 

Anders dan men misschien zou veronderstellen, is de militie niet de uitdf ukking van 

een militaristische mentaliteit. De formule is juist kenmerkend voor volken met een 

sterk democratisch bewustzijn en voor perioden waarin een bevolking naar burger

rechten streeft. Milities of citizen armies beheersten het toneel bij voorbeeld in de 

jonge Verenigde Staten, Canada, Australië en natuurlijk Zwitserland, kortom, in 

maatschappijen die nooit een feodale kaste of een koninklijk leger hebben gekend. 

De identificatie van burgerschap en militaire dienst vloeit logisch voort uit het 

principe van directe democratie. Indien de politieke gemeenschap berust op de wil 

van de burgers en indien de staat die deze gemeenschap bekroont, met instemming 

van die burgers zijn functies uitoefent, ligt het voor de hand dat ook de veidediging 

van gemeenschap en staat tegenovet binnen- en buitenlandse vijanden zaak is van 

de burgers. 

Zo vormt de militie — de 'burgerwacht' — de samengebalde kracht van de gewa-
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pende burgers, aan de staat ter beschikking gesteld. Als uiterste consequentie geldt DOSSIER 

dat de burger bereid is te sterven voor de staat die immers zijn creatie is. 

Hetzelfde principe van directe democratie komt tot uiting in het vervullen door 

burgers van politietaken en in juryrechtspraak alsook in het zo veel mogelijk bekle

den van politieke functies. 

Directe democratie vraagt de bezetting van alle posten waar macht kan worden 

uitgeoefend, in de eerste plaats dus daar waar de macht gewapenderhand tot gelding 

komt: bij de krijgsmacht. De Amerikaanse socioloog Morris Janowitz, die zich met 

de kwestie uitvoerig heeft beziggehouden, noemt militieplicht dan ook een wezen

lijk aspect van burgerschap, zoals omgekeerd de dienstplicht van de burger een es

sentiële bijdrage vormde tot de politieke instituties van democratische maatschap

pijen.' 

Zo wordt het verklaarbaar dat liberalen in de vorige eeuw, bij hun strijd tegen 

vorstelijk gezag en staatsoverwicht, vaak hebben gepleit voor een volksleger, zoals la

ter de socialisten deden, in de verwachting dat een dergelijk leger niet alleen toegang 

zou geven tot politieke macht maar ook kon bijdragen tot het verkleinen van het 

oorlogsgevaar. Kort samengevat: bij radicale volkssoevereiniteit hoort volksweer-

baarheid en volksmilitie. 

Een nagalm is hoorbaar in de jaren zeventig van deze eeuw toen het streven naar 

algemene democratisering zich mede richtte op 'vermaatschappelijking' van de 

krijgsmacht, waaronder werd verstaan het toekennen van zo veel mogelijk politieke 

rechten aan militairen en het 'verburgerlijken' van de militaire gedragswijze.2 

Uitdrukkelijker dan destijds komt de toekenning van burgerschapsrechten naar 

voren in het moderne gemeenschapsdenken, ook wel communitarisme geheten. 

Onder verwijzing naar de Atheense polis en de ideeën van Machiavelli wordt gepleit 

voor een sterk burgerleger en voor intensivering van de dienstplicht.' Het zijn curi

euze denkbeelden in een tijd van nucleaire bewapening en hightech-oorlogvoering, 

maar dat ze zelfs nu nog aanhang vinden, bewijst de ovettuigingskracht van de alou

de logica dat de burger die zijn vrijheden werkelijk liefheeft, er letterlijk voor op de 

bres zal moeten gaan. 

O o r l o g als i n s t r u m e n t 

Tegenover de figuur van de burger die zich gewapenderhand verdedigt, staat die van 

de butger die het voeren van oorlog beschouwt als een barbaars en achterhaald tijd

verdrijf van feodale heren en absolute vorsten. Sterker nog: volgens de denkers die in 

de traditie staan van de Franse Verlichting en de Schotse sociaal-filosofie, zoals 

Montesquieu en Fetguson, gevolgd door Saint-Simon en Spencer, ontwikkelt de 

maatschappij zich in een richting die oorlog zo niet overbodig dan toch beheersbaar 

maakt. Indien onveimijdelijk, moet oorlog gehanteerd worden als een instrument 

ter beslechting van interstatelijke conflicten. 

In deze filosofie gaat het er niet om de tegenstander te vernietigen maar om een 

controverse die langs diplomatieke weg niet uit de weg kan worden geruimd, met 

militaire middelen te beslissen. Oorlogsgeweld wordt pragmatisch en dus spaarzaam 

aangewend. De achttiende eeuw is om dergelijke Kabinetskriege befaamd geworden 
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KRISTS 75 en een goed deel van de negentiende eeuw staat in het teken van dezelfde logica. 

Bij dit type ooilog past een beheetste krijgsmacht, in beide betekenissen van het 

woord: strikt geleid door de staat en gedisciplineerd optredend in de stiijd. Die 

doeleinden zijn alleen bereikbaar bij een beroepsleger, bij geweldspecialisten, die als 

vrijgestelden de staat dienen. Ze hebben zelf trouwens geen enkel belang bij langdu

rige en bloedige conflicten: 'De professionele soldaat houdt van oorlogen die 

schoon, kort en beslissend zijn'4, een voorkeur die ook in het concept van de Blitz-

kriegis te onderkennen. 

Autocratische staten zien in deze wijze van legervorming als belangrijk voordeel 

dat de krijgsmacht geen binnenlands gevaar oplevett, zekei niet indien de hogere 

militaire echelons vervlochten zijn met de heersende klasse. Daarin ligt hun afkeei 

van milities besloten. Guicciatdini moet in antwoord op Machiavelli's militieplan-

nen op wat omslachtige wijze te kennen hebben gegeven dat hij een vreemde bezet

ting door aristocratisch geleide krijgsmacht verkoos boven de bewapening van het 

eigen boerenvolk; en van koning Friedrich Wilhelm III, door de Franse Revolutie 

geschokt, is een commentaar bekend over de Landwehr die zijn paleis passeerde: 

'Daar beneden marcheert de revolutie'.5 

Handelssteden en burgerlijke naties, zoals Nederland, hadden hun eigen rede

nering. Overeenkomstig de formule van indirecte democratie prefereerden ze een 

systeem van maatschappelijke arbeidsverdeling naar capaciteit: zoals rechters en 

ambtenaren werden militairen niet uit het volk gekozen maat door de overheid be

noemd, dan wel als huurlingen geworven. 

Nog aan het einde van de vorige eeuw prezen Nederlandse burgers zich gelukkig 

hun dienstplicht met een gering bedrag te kunnen afkopen en overdragen aan ge

gadigden uit de volksklasse, zodat de krijgsmacht, behalve uit beioepskadei, bestond 

uit proletariërs, beiden door de burgerij gemeden. Voor het koloniale leger werden 

vrijwilligers onder buitenlanders geworven, bij gebrek aan veel animo in het eigen 

land, met als gevolg een krijgsmacht die de trekken had van een vreemdelingenle

gioen. 

D e m o c r a t i s e r i n g van het n a t i o n a l i s m e 

In de loop van de negentiende eeuw komen in alle grote continentale staten beide 

lijnen bij elkaar: de krijgsmacht wotdt als staatsmachine verder uitgebouwd en ge

perfectioneerd en de burgers tonen zich massaal bereid de staat te dienen en ervoor 

te sterven. Het militaire instituut krijgt een dubbelstructuur, beroepspersoneel in de 

leidinggevende rangen en militieplichtigen op het uitvoerend niveau. Men spreekt 

van een kadermilitiekrijgsmacht. 

Was de algemene dienstplicht een zuiver dwangsysteem geweest, dan zou het sys

teem weinig effectief hebben gefunctioneerd. Het eigenaardige van de negentiende-

eeuwse legers is echter dat de massa van de buigers zich schikte naar de wil van de 

staat en zelfs bereid was tot offensieve oorlogen. Even eigenaardig is dat de parle

menten die over de defensiepolitiek meebeslisten, geen tegenstand boden maar het 

staatsbelang vooropstelden. Zelfs de socialisten die op de wapenwedloop tussen de 

staten principiële kritiek hadden en ooilogen als kapitalistische perversiteiten zagen, 
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gingen volledig overstag toen in 1914 het uur van de waarheid aanbrak en de 'prole- DOSSIER 

tariërs aller landen' zonder aarzeling de wapens tegen elkaar opnamen. 

In ideologische termen uitgedrukt, zou men kunnen constateren dat beide grote 

vormen van internationalisme - liberalisme en socialisme - tegen het virulente na

tionalisme de nedetlaag leden. Het is ook positief te formuleren, zoals E.H. Carr 

heeft gedaan in een briljant essay uit 1945: de achtereenvolgende democratisering en 

socialisering van de natie leidde onvermijdelijk tot de nationalisering van democra

tie en socialisme.6 In die zin was de Eerste Wereldoorlog de eerste oorlog tussen ge

socialiseerde naties. 

Het is goed deze ontwikkeling niet alleen te zien als een massapsychologisch pro

ces, een onbegrijpelijke massaverdwazing. Er stonden belangen op het spel. De 

staatselites, die zich bedreigd voelden door interne verdeeldheid, konden de krijgs

macht als een Schule der Nation benutten: tegen de voortwoekerende klassenstrijd 

en tegen de levensbeschouwelijke en politieke verdeeldheid. In de krijgsmacht vie

len alle verschillen, die de politiek juist accentueerde, weg tegen de formule van de 

burger - alle burgers - in uniform. 

De vertegenwoordigers van de bevolking waren eveneens op belangen uit. Ze lie

ten de staat betalen voor de bereidwilligheid van het volk de staat te dienen. Tegen

over de nieuwe burgerplicht die algemene dienstplicht heette, werden nieuwe 

burgerrechten gesteld, een concessie die openlijk werd erkend. Franse waarnemers 

spraken het uit en van de Amerikaanse president Theodore Roosevelt (1902-1909) 

zijn de woorden: 'Universele dienstplicht gaat samen met universeel stemrecht.'7 

De beide wereldoorlogen zorgden voor een versnelling. De enorme offers die 

werden gevraagd en gebracht, werden 'terugbetaald' met een versterkte positie van 

de burger: na 1918 in de vorm van kiesrecht en na 1945 met sociale rechten. Zonder 

de Tweede Wereldoorlog geen verzorgingsstaat. 

De terugt red van de burger 

De retoriek van de Koude Oorlog heeft veel verborgen gehouden. Beide bastions 

werden geleidelijk van binnenuit aangetast. De wapenwedloop kreeg toenemende 

kritiek en de financiële offers werden steeds onwilliger gedragen. De militaire 

dienstplicht kon met moeite in stand worden gehouden terwijl het percentage 

dienstweigeraars bleef groeien. Het kwam niet als een verrassing dat kort na de in

eenstorting van de Sovjet-krijgsmacht in diverse landen werd overgegaan tot een 

vrijwilligerskrijgsmacht. In de Verenigde Staten gebeurde dat al in 1973. 

Ook de technologisering van het krijgsbedrijf heeft de dienstplichtigen uitgedre

ven. Wat bij luchtmacht en marine al veel eerder noodzakelijk bleek, vindt nu ook 

bij de landstrijdkrachten plaats: alle functies van enig belang komen in handen van 

technisch specialisten. De laagste functies wolden bezet dooi koitveibanders, met 

moeite geworven en afkomstig uit bevolkingscategorieën met een zwakke arbeids

marktpositie. 

Naarmate internationale samenwerking in de NAVO langer duurde, verzwakte het 

nationale sentiment. Ook na het wegvallen van de dreiging uit het oosten blijven de 

Europese naties bijeen en breiden ze de grenzen van het verdragsgebied zelfs verder 
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KRISIS 75 uit. In plaats van militaire defensie woidt internationale crisisbesttijding als voor

naamste taak van het bondgenootschap gedefinieerd, waaraan zeer recent, deels re

torisch, de bestrijding en bestraffing van mensenrechten is toegevoegd. 

Alles overziende kunnen we vaststellen dat er in het afgelopen half decennium 

een tijdperk is afgesloten: de peiiode tussen de val van de Bastille en de val van de 

Beilijnse Muui. In deze twee eeuwen kende Euiopa de waatschijnlijk unieke con

stellatie waarin staatsbewustzijn, burgerschapsbeleving en oorlogsbereidheid eng 

waren vervlochten en elkaar versteikten. De constellatie is momenteel niet alleen 

ontbonden maar bovendien zijn als gevolg daarvan alle drie de samenstellende com

ponenten verzwakt. De nationale staat draagt steeds meer functies over aan interna

tionale instanties: het Europese Parlement, het Hof in Luxemburg, de Europese 

Centrale Bank in Frankfurt en de NAVO in Brussel. Omdat deze instanties de politie

ke legitimiteit en democratische controle ontberen die de nationale instellingen 

kennen, komt de beleving van burgerschap onder druk te staan. In ieder geval is de 

bereidheid als burgers de eigen vrijheden gewapenderhand te verdedigen verdwe

nen, voorzover ze nog tot de mogelijkheden behoorde. 

Ongetwijfeld zijn nieuwe vormen van burgerschap in ontwikkeling, maar voor 

het moment bevinden we ons, met een bekend woord, tussen een wereld die dood is 

en een andere die nog niet is geboren. 
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