
Geen offer te groot? 

Beroepsmilitairen en vredesoperaties 

C H R I S T K L E P 

Stel dat de Russen op een vroege zondagmotgen tijdens de Koude Ooilog West-

Europa waren binnengemarcheerd. De Nederlandse krijgsmacht zou in grote haast 

zijn gemobiliseetd en 'onze jongens' zouden massaal lichting front zijn getrokken 

om de Rode Vijand buiten de deui te houden. De ene militair zou wat moediger 

hebben gevochten dan de ander, maar van discussies over motivatie en offerbereid

heid zou niet of nauwelijks sprake zijn geweest. 

De militaire psychologie leert ons waarom Nederland massaal de wapens zou 

hebben opgenomen. In elk geval niet zozeer voor 'Koningin en Vaderland' of andere 

ideële abstracties. Militairen trekken in de eerste plaats ten strijde, zo leert de erva

ring, vanwege minder idealistisch getinte motieven: omdat huis en haard op het spel 

staan en om het thuisfront niet teleur te stellen. En eenmaal in de hitte van de strijd 

verzeild geraakt, vechten militairen vooral door om hun kameraden niet in de steek 

te laten. Iedeis veiligheid is aan het front van ieders inzet afhankelijk. Altruïsme gaat 

vaak niet veel verder dan de groep waarvan men deel uitmaakt. Heldendom komt 

niet zelden voort uit een primair instinct dat schreeuwt om zelfbehoud: uit de hatde 

keus tussen de vijand doden of zelf gedood wotden. 

Ei zijn nog meei factoren die de gevechtsmotivatie bepalen en die het verschil 

tussen doorvechten en desertie uitmaken. De militair moet vertrouwen hebben in 

de politieke en militaire leiding, in zijn eigen kunnen, in zijn materieel en in het 

tastbare einddoel van de strijd. Bovendien is het voor militairen erg lastig om zich 

op eigen initiatief aan die strijd te onttrekken: plichtsverzuim is een onuitwisbare 

schande, die in veel landen met de dood voor het vuurpeloton wordt bekocht. 

Militairen vechten dus vanwege een complex samenspel van motieven. Maar één 

ding is duidelijk: zo lang het om evidente zelfverdediging of duidelijke politieke be

langen gaat, is de motivatie van militairen evident. Het motivatieprobleem speelt 

een veel grotere rol bij vredesoperaties. Hier gaat het immers noch om de naakte 

strijd om het nationale voortbestaan, noch om legitieme zelfverdediging tegen een 

brute ovetweldiget. Vredesoperaties zijn een rationeel-politiek instrument om esca

latie van lokale conflicten te onderdrukken, doorgaans in internationaal velband. 

Niet meet en niet minden Militairen die op vredesmissies worden uitgezonden staan 

echter, ironisch genoeg, tegenover strijders die wél - en meestal in overvloed — alle 

basisvoorwaarden voor een goede gevechtsmotivatie met zich diagen. Hun strijd 

draait om ideologie, nationalisme, etniciteit, tribalisme of religieus fundamentalis

me. Hun overleven staat op het spel en dus gaan de lokale partijen tot het uiteiste. 
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Offerbereidheid en de bereidheid om r is ico's te nemen 

Een dergelijke offerbereidheid mag men van vredessoldaten niet verwachten. Waar

om sterven voor de persoonlijke belangen van een lokale warlord in Centraal-Afri-

ka? Het is daarom beter te spieken van de beieidheid om tisico's te nemen dan van 

pure offetbereidheid. Natuurlijk hebben militairen vooi een beroep met risico's ge

kozen. Dat doen ze vrijwillig, zoals ook beigbeklimmers of autocoureurs bewust het 

gevaai incalculeren. Toch zijn ei de laatste jaren — en vooral sinds het einde van de 

Koude Ootlog - tekenen dat in westeise democratieën de bereidheid onder militai

ren om risico's te nemen tijdens de uitvoering van militaire operaties (lees: vredes

missies) teiugloopt.' 

Hoe dit afnemende animo te verklaren? Natuurlijk zijn er militairen die deels uit 

nobele motieven voor een vredesuitzending kiezen en vrijwillig de bijbehorende risi

co's willen dragen. Maar voor individuele militairen geldt doorgaans toch ook het 

extra geld of de zucht naar avontuur als motivatie. Dit soort argumenten beperkt de 

tisicobeieidheid. Vooi de moderne beroepsmilitair is een vredesuitzending boven

dien een 'normaal' onderdeel van de carrièregang, waar hij of zij niet ongestraft on

deruit kan. Het Ministetie van Defensie gaf al in een vioeg stadium aan wat de sanc

ties zouden zijn bij onwillig gedtag. In augustus 1992 weigelden twee Nederlandse 

onderofficieren van de Verbindingsdienst naar hun kazerne in Sarajevo terug te ke

ten. Die kazerne lag onder Bosnisch-Servisch mortiervuur en de beide onderofficie

ren wilden hun manschappen - negen dienstplichtigen - niet aan onaanvaardbare 

risico's blootstellen. Dit was voor de leiding van de krijgsmacht aanleiding de twee 

onderofficieren naar Nederland terug te halen, ze te schotsen en een strafzaak aan te 

spannen. De Militaire Kamer van de rechtbank in Arnhem vetootdeelde de onder

officieren begin 1993 tot vier maanden detentie. Ze kregen bovendien oneervol ont

slag op grond van 'verregaande nalatigheid'. Inmiddels had, begin 1993, ministei 

van Defensie Relus tei Beek zijn zogenoemde Prioriteitennota gepresenteerd. Deze 

nota maakte vredesoperaties 'officieel' tot een hoofdtaak voor de Nederlandse krijgs

macht, die - met de opschorting van de opkomstplicht - binnen enkele jaren geheel 

uit beroepsmilitairen zou bestaan. In het verlengde van de Prioriteitennota maakten 

minister Ter Beek en landmachtbevelhebbei luitenant-generaal Hans Couzy duide

lijk dat in principe elke betoepsmilitaii uitzendbaai was. Konden dienstplichtige 

vrijwilligers in de praktijk nog op het laatste moment een uitzending weigeren (de 

zogenoemde 'vliegtuigtrapclausule'), voor dergelijke gewetensbezwaren was in de 

nieuwe beroepskrijgsmacht geen ruimte. 

Het duurde niet lang voor het motivatiedilemma concrete vorm kreeg. De mach

teloze UNPROFOR-missie op de Balkan - die in de zomer van 1995 in het drama van 

Srebrenica culmineerde - legde de kloof tussen wens en werkelijkheid bloot. Politici, 

pers en publieke opinie riepen vanaf de stalt van de UNPROFOR-operatie in 1992 om 

dooitastend optieden. Dat vereiste echter een bereidheid tot het nemen van risico's 

die weinigen aandurfden. Het ging immers, in essentie, op de Balkan om indirecte 

belangen. Andeis gezegd: het voortbestaan van Nederland stond niet op het spel en 

dus hoefde niet uit het vaatje van de (vanzelfsprekende) offerbereidheid te worden 

getapt. Recent onderzoek biedt hier overigens een interessante, zij het moeilijk empi-
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risch aantoonbare, invalshoek. Verschillende onderzoekers leggen inmiddels een ver- DOSSIER 

band tussen het teruglopende aantal kinderen in moderne westerse gezinnen en de 

vergrijzing enerzijds en de onwil om zonen en dochters naar gevaarlijke gebieden te 

sturen anderzijds. Kinderen zijn nu een veel kostbaatder bezit. Bestaat er inderdaad 

een relatie tussen kinderschaarste en uitzendbereidheid, dan zal dit ook in de toe

komst een effect op de werving van beroepssoldaten en op de politieke keuze voor 

deelname aan vredesoperaties (en hun operationele uitvoering) hebben. 

De t i j d van je leven? 

Een tussenconclusie. In de westerse wereld gelden vredesoperaties als een activiteit 

waarvoor het niet belangrijk genoeg is om te sterven. Er staan geen vitale (nationale 

of persoonlijke) belangen op het spel en dus ontbreekt de emotionele identificatie 

van de beroepsmilitair met het doel van de vredesuitzending. Leest de militair bo

vendien in de krant dat politici en het thuisfront aan het nut van een missie twij

felen, dan daalt het animo voor de vredestaak al snel nog verder. Maar wat kan vre-

dessoldaten dan wél motiveren? Een beroep op medemenselijkheid, solidariteit en 

de handhaving van de mensenrechten lijkt het meest voor de hand liggende alterna

tief. In tecente tv-weivingsspots van de landmacht is een verschuiving richting het 

humanitaire werk van militairen merkbaar. Lag het accent een paar jaar geleden nog 

op 'vrede en veiligheid', tegenwooidig wolden in de reclamespots vooral zaken als 

humanitair mijnenruimen en medische hulp benadrukt. 

Toch plaatsen heel wat militairen ook vraagtekens bij de ethisch-humanitaire ar

gumenten voor hun inzet. Natuurlijk is het goed en bevredigend medemensen in 

nood te kunnen helpen. Maai de militait weet - en ervaart in de dagelijkse praktijk 

- dat aan de ethische oproep tot humanitair ingrijpen altijd wel een politiek luchtje 

zit. Militaire interventies om zuiver ethische motieven zijn zeldzaam. Mediagenieke 

argumenten en geldstromen zijn evenzeei bepalend voor de locatie en duui van een 

inzet. Zijn we, zo redeneren de ciitici, als Nedeilandeis in 1991 niet in de humanitai

re actie voor Koerdische vluchtelingen (operatie Provide Comfort) in Noord-Irak 

verzeild geraakt omdat de Amerikanen vanwege hun oliebelangen in de Golf een 

grootschalig offensief tegen Irak hadden ontketend? Waarom dan niet óók daad

krachtig ingegrepen in Rwanda in 1994 en 1996, toen hondeidduizenden Rwande-

zen in een bloedige burgeroorlog het leven verloren? Is de humanitaire NAVO-

operatie in Kosovo niet vooral het gevolg van eerdere blunders in de Europese en 

Amerikaanse Balkanpolitiek? Op de achteigtond speelt steeds de vraag of de huma

nitaire hulp niet juist interne conflicten verlengd. Lokale strijdende pattijen eisen 

immers vaak een deel van die hulp op in ruil voor hun 'medewerking'. Niet zelden 

financieren ze er hun wapenaankopen mee! 

Er zijn nog meer kritische kanttekeningen bij het ethisch-humanitaire motief te 

plaatsen. De humanitaire hulp heeft, in essentie, tot op het laagste militaire niveau 

van de vredesmacht ook een utilitaire en minder puur ethische kant. Die hulp is na

melijk mede een instrument om de sympathie van de lokale bevolking te winnen en 

zo de eigen (ook militaire) veiligheid van de vredesmacht te vergoten. Wat die veilig

heid betreft, hanteren politici, de pers en de publieke opinie volgens veel militairen 
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KRISIS 75 niet zelden een dubbele moraal. De toep om inteiventie is snel te horen ('We moe

ten iets doen!'), vooral als de tv-beelden schrijnend zijn. Maai daatbij mogen niet te 

veel van 'onze jongens en meisjes' sneuvelen. In dit opzicht is de Tweede Golfooilog 

tegen Saddam Hoesseins Irak eetdet een vloek dan een zegen geweest. Operatie De

sert Storm wekte immers de indruk van een 'schone', gecomputeriseerde oorlog te

gen een gedemoniseerde vijand, met 'veiwaailoosbate' kosten aan mensenlevens aan 

eigen zijde. Hoe groot was niet de opluchting toen de 25.000 doodskisten die het 

Amerikaanse leger had laten invliegen - gelukkig - niet nodig bleken. Het brede pu

bliek verwacht en accepteert slachtoffeis aan eigen zijde tijdens vredesoperaties, 

maar sinds Desert Storm is de limiet waarschijnlijk aanzienlijk lager komen te liggen. 

Dat maakt politici weer extra behoedzaam, zodat kans op snel succes van nieuwe 

militaire intetventies verder afneemt. 

Een vreemde missie 

Heeft de militaif dus al reden om aan de politieke argumenten voor de deelname 

aan nieuwe missies en aan hun langere-termijneffect te twijfelen, ook tijdens de ope

ratie wordt zijn motivatie voortdurend op de proef gesteld. Militairen komen nu in 

gebieden aan de grenzen van Europa of ver daarbuiten. De cultuur, taal en tradities 

van de lokale bevolking kennen ze eigenlijk alleen uit het opleidingsprogramma dat 

aan de missie voorafging. Daarin is slechts tuimte voor de meest elementaire zaken. 

De vredesmilitair ontmoet lokale strijders die er onverzorgd uitzien en trigger happy 

zijn. Onder de soldaten van UNPROFOR-I in Kroatië deed het grapje de ronde: 'Hoe 

ontlaadt een Kroaat zijn Kalasjnikov-geweer?' Antwoord: 'Door het magazijn leeg te 

schieten.' Ook de verhouding met militairen van andere landen die aan dezelfde 

vredesmacht deelnemen, veiloopt nogal eens moeizaam. Sommige VN-leden sturen 

contingenten die nauwelijks getraind of uitgerust zijn. Voor de meeste Nedetlandse 

militairen met uitzendeivaiing staat de VN-organisatie gelijk aan ambtelijke chaos 

en bureaucratisch getreuzel. Het Srebrenica-drama ten slotte was volgens menig 

blauwhelm het resultaat van keihaide internationale Realpolitik, waarbij Nederland 

zijn welwillendheid op ontnuchterende wijze heeft moeten bekopen. 

De lijst met complicerende factoren laat zich eenvoudig aanvullen. De uitgezon

den militair wordt in het inzetgebied al snel met zaken geconfronteeid waarvoor hij 

niet echt is opgeleid. Hij moet vaak urenlang onderhandelen voordat het volgende -

kleine — stapje kan worden gezet. Hij moet verkiezingen organiseren en toezicht 

houden op de uitvoering ervan. Hij moet lokale strijders samenbrengen, ontwape

nen en demobiliseren en, bij gebrek aan een goed functionerende lokale politie

macht, patrouilleren en proberen plunderingen te voorkomen. Het zijn vooral dit 

soort taken en de humanitaire hulpverlening die tot de door militairen gevreesde 

mission creep leiden. Het ooispronkelijke takenpakket raakt dan vervuild met — vaak 

ad hoc bedachte - opdrachten die nieuwe complicaties en risico's met zich meebren

gen. Dit veiklaart bijvoorbeeld voor een belangrijk deel de lange tijd bestaande aar

zeling van de iFOR-vredesmacht, die vanaf december 1995 in Bosnië-Herzegovina op 

de uitvoering van de Dayton-akkoorden toezag, om oorlogsmisdadigers te arreste

ren. Het gevaar van represailles tegen iFOR-militairen was immers groot. 
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Wat is de hoofdconclusie uit het voorafgaande betoog? Moeten we - alle atgumen- DOSSIER 

ten contra oveiziend - militairen dus maar thuislaten, als ze inderdaad zo moeilijk 

voor vredesmissies te porren zijn? De waarheid ligt, als zo vaak, ergens in het mid

den. Veel militairen menen inderdaad dat er een kloof gaapt tussen de fundamenten 

waarop krijgsmachten traditioneel gebaseerd zijn en de inzet van militairen voor 

vredesmissies. De krijgsmacht is in de eerste plaats afgestemd op 'het product ge

weld'. Soldaten richten zich bij voorkeur minder op het invullen van abstractere po

litieke lange-termijndoelen (en hun effecten) dan op het behalen van directe resulta

ten. Als orde en rust alleen met een krachtige militaire uitstraling of zelfs intimidatie 

kan worden afgedwongen: het zij zo. Militairen voelden zich daarom veel beter 'thuis' 

in de krachtige, 'groengehelmde' iFOR-operatie (en haai opvolget SFOR) in Bosnië-

Herzegovina dan in de veel zwakkere 'blauwgehelmde' voorganger UNPROFOR. 

Daarom ook laten militairen een gespecialiseeide civiele taak als de verspreiding van 

humanitaire hulpgoederen liever over aan de vele NGO'S [non-governmental orga

nizations). 

Vooral vanuit de academische wereld en de vredesbeweging is wel geopperd be

roepsmilitairen dan maar tot volwaardige, gespecialiseerde 'vredessoldaten' om te 

scholen, zodat ze veel beter met de specifieke problemen en uitdagingen van vredes

operaties zouden kunnen omgaan. De krijgsmacht is hier mordicus tegen. Naar 

haar mening is de reguliere gevechtsopleiding de beste basis voor de uitzending als 

vredessoldaat. Startpunt is het worst c<2jr-scenario. De militair behoort op het ergste 

voorbereid te zijn en moet onmiddellijk op het hoogste geweldsniveau kunnen te

rugvallen, mocht de situatie tei plaatse onvethoopt escaleren. De ervaringen met de 

'robuuste' iFOR-vredesmacht hebben, wat de militairen betreft, de juistheid van dit 

uitgangspunt slechts bevestigt. De consensus binnen de krijgsmacht is bovendien 

dat het in de praktijk onmogelijk zal zijn om de krijgsmacht als geheel tot een 'per

manente vredesmacht' om te vormen. Een universele opleiding is uitgesloten. Elke 

missie stelt nieuwe, zeer specifieke en altijd onverwachte eisen. Het verschil tussen 

een rustig voortkabbelende waarnemingsoperatie en een krachtige vredesafdwin-

gende operatie [peace-enforcement operation) als de Tweede Golfoorlog is inderdaad 

enorm! 

Geen soldatenwerk 

Al deze kanttekeningen nemen echter niet weg dat - zo zal ook het gros der militai

ren beamen - er geen werkelijk alternatiefis voot de inzet van militaire eenheden als 

het op vredesoperaties aankomt. Niet voor niets luidt het aloude adagium binnen de 

VN: 'Vredeshandhaving is geen soldatenwerk, maar alleen een soldaat kan het doen.' 

Alleen krijgsmachten zijn in staat in korte tijd getraind personeel en gespecialiseerd 

materieel massaal naar afgelegen inzetgebieden te transporteren, daar in the middle 

of nowhere kampementen op te bouwen en zichzelf te verdedigen. Particuliere bewa

kers of huurlingenlegers zijn eenvoudigweg geen alternatief, ook al niet omdat na

tionale legeringen de uiteindelijke zeggenschap over hun vredescontingenten niet 

willen opgeven. Bovendien genieten vredesoperaties nog steeds de brede steun van 

politici, pers en publieke opinie. In Nederland heeft zelfs het Srebrenica-drama geen 

GEEN OFFER TE GROOT? YJ 



KRISIS 75 verandering in deze positieve grondhouding gebracht. Eind augustus 1995, zes we

ken na de val van de moslimenclave Srebrenica, bleek 68 procent van de Nederland

se bevolking vóór continuering van de deelname aan VN-vredesoperaties te zijn. 

Meer dan zestig procent steunde voortzetting van de Nederlandse militaire aanwe

zigheid in voormalig-Joegoslavië. Op het politieke vlak zijn de regels voor de Neder

landse deelname aan vredesmissies, althans op papier, iets aangescherpt - in de voim 

van het in juli 1995 door de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken uitge

brachte 'toetsingskader'. Vooral de WD bepleit een strenge inteipretatie van deze in

zetcriteria, waarbij verwijzingen naar 'het nationaal belang' als een soort mantra te

rugkeren. Het ambitieniveau van de Prioriteitennota van 1993, dat onder meer van 

de gelijktijdige deelname aan vier vredeshandhavende operaties uitgaat, geldt echter 

onverminderd. Nederland wil dus wel voorzichtiger gaan deelnemen aan dit soort 

missies, maar niet minder. 

Voor de krijgsmachten van het post-Koude-Oorlogstijdperk resteren op dit mo

ment - bij gebrek aan een geloofwaardige vijand uit het oosten — in de praktijk ei

genlijk alleen nog de vredesmissies en de humanitaire hulpverlening als hoofdtaken. 

Die hebben iedeis steun, omdat ze voldoen aan ons verlangen om 'iets te doen'. 

Maar diezelfde operaties zijn ook te abstract en te vei weg om grootschalig en glori

eus voor te sterven, hoe schokkend de tv-beelden ook zijn. En zo blijft het basisdi

lemma van de militaire participatie in vredesoperaties onopgelost. 

Noten 

1. R. de Wijk (1998) Vechten met één hand op de rug. Vredesondersteuning in escalerende conflu 
ten. Den Haag, Clingendael Notitie nr. 1, pp. 53-54. 
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