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De morele dimensie van 

militaire interventie 

DR. M. BECKER 

Tijdens vredesmissies worden militairen vaak geconfronteerd met morele 

dilemma's. Ze komen terecht in situaties -zoals in Srebenica- waar zij moeten 

kiezen tussen essentiele waarden. De militairen dienen dapper, verstandig en 

rechtvaardig te handelen. Dat vereist morele vorming. Helaas besteedt de 

Hoofdlijnennotitie van paars II hier op geen enkele wijze aandacht aan. Deze 

aandacht is noodzakelijk, door het hele opleidingstraject been. Pas dan kan 

van attitudevorming gesproken worden en kan de Nederlandse krijgsmacht 

zeggen dat de militairen deugen voor hun taak. 

Bij de veranderingen die de krijgsmacht de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, 

is ethiek nadrukkelijk in beeld gekomen. V66r de val van de Muur beschouwden 

velen ethiek en het militaire bedrijf als moeilijk verenigbare grootheden. De 

harde praktijk van het militaire werk zou verstoord worden wanneer soldaten 

zich iets gelegen lieten liggen aan ethische argumentaties. Over de juistheid van 

deze gedachtengang laat ik me hier niet uit. Waar het nu om gaat is, dat met de 

veranderde constellatie zowel binnen als buiten de krijgsmacht toenemend 

behoefte bestaat om morele vraagstukken ter sprake te brengen. 

Hierbij zijn verschillende modaliteiten te onderscheiden. Sterk in het oog sprin

gend zijn misdragingen van Nederlandse militairen in Angola, Haiti en ook 

Srebrenica, waar enkele militairen tijdens hun verblijf meerdere keren op 

onaangename wijze uiting hebben gegeven aan extreem-rechtse sympathieen. In 

deze gevallen is duidelijk mOl-eellaakbaar gehandeld. Ret1ectie moet zich toe

spitsen op het vraagstuk of het op zichzelf staande incidenten betreft, of dat de 

eigen aard van het militaire werk in de context van vredesmissies mede-oorzaak 

is van de morele misstanden. De ret1ectie neemt geheel andere vormen aan wan

neer het gaat om morele dilemma's. Bij alle vormen van interventie komt de 

militair terecht in situaties waarin hij moet kiezen tussen essentiele waarden. 

Kennis van de eigen aard van een dilemma en de wijze waarop het gehanteerd 

moet worden is noodzakelijk voor goed functioneren. De situatie waarin de 

Nederlandse militairen te Srebrenica zich bevonden toen voor hun ogen demos

lims werden weggevoerd geldt als meest indringend moreel dilemma waarmee 



Tijdcns cen vrcdesmissie was een groep Nederlandse militairen er getuigc van dat ccn 

vrouw emstig werd mishandeld. Omdat de militairen op het hart was gcdrukt zich niet 

in tc laten met lokalc aangelegenheden en omdat zij ncutmal moestcn zijn, was het mili

tair gezicn nict gewenst dat zij zich erin zouden mengen. De soldaat die tach besloot in tc 

grijpen zci hier later over: 'Als militair hcb ik het op dat moment niet gocd gedaan, maar 

als mens kon ik niet lijdzaam toekijken.' 

Nederlandse militairen de afgelopen jaren te maken hebben gehad. 

In deze bijdrage geef ik allereerst een aanzet tot de vereiste vormen van reflec

tie, door het fi.mdamentele en onontkoombare karakter van de morele dimensie 

uit te werken. Van hieruit beschrijf ik wat in moreel opzicht van de moderne sol

daat wordt gevraagd. 

Moraliteit en militaire interventie 

Voor ieder handelen geldt dat het is terug te voeren op een overtuiging omtrent 

goedheid en waardevolheid van bepaalde zaken. Krachtig krijgt dit uitdrukking 

in de eerste regel van de recentelijk vastgestelde 'Gedragscode Nederlandse 

Krijgsmacht': 'De militair staat voor zijn taak'. 'Staan voor' geeft aan dat de mili

tair idealiter zijn taak een zinvolle taak vindt. Hoewel ook op de militaire werk

vloer motivatieproblemen spelen, achten militairen het doorgaans van waarde 

dat hun werk gedaan wordt. De motivatie om het werk te verrichten is niet !ou

ter gelegen in gehoorzaamheid aan het bevel van hogerhand noch in een finan

ciele prikkel; de werkzaamheden van de soldaat worden mede gedragen door 

besefvan zin en waarde van de activiteit. 

Het fundamentele karakter van de morele bekommernis verklaart voor een 

belangrijk deel de problemen die een moreel dilemma oplevert. Hierin staan 

strijdige waarden tegenover elkaar, die ieder op zich ons handelen kunnen stu

ren. Hun fundamentele karakter belemmert dat ze op een weegschaal worden 

gelegd. Toch zal een waarde opgeofferd moeten worden. Het is de uitdaging om 

in zo'n situatie niet tot cynische apathie te vervallen. Beslissen vanuit de gedach

te 'het maakt toch niets uit' is op termijn dodelijk voor ieder moreel besef. 

De morele component is als dragende waarde nadrukkelijk aanwezig in de moti

vatie om strijdkrachten te doen intervenieren, en in de opdracht die we ze mee

geven. Begrippen als 'vrede', 'veiligheid' en 'stabiliteit' hebben ontegenzeggelijk 

morele zeggingskracht. We zien dit sterk terug in de morele toon van het voca

bulaire dat politici, soms zelfs pathetisch, ter rechtvaardiging van interventie 

bezigen. Ook wanneer wij dat (terecht!) relativerend benoemen als 'retoriek', 

moeten we erkennen dat die retoriek slechts wordt gebezigd omdat zij bij het 

auditorium aanslaat. Hieruit blijkt dat ethische argumentatie algemeen geldt 
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als fundamentele handelingslegitimatie. 

Het fundamentele karakter van het morele vocabulaire gaat ermee samen dat de 

betreffende begrippen een zekere vaagheid in zich dragen. Eerst in de daden 

krijgen de morele woorden pas inhoud. Niet aileen in die zin dat de mooie woor

den dan pas waargemaakt worden, maar ook in die zin dat morele terminologie 

concrete invulling behoeft. De militair op de werkvloer moet op eigen wijze voor 

deze invulling zorgen. Deze actieve betrokkenheid bij de waarden die ten grand

slag liggen aan de missie is een groat verschilmet voorheen, toen de soldaat als 

onderdeel van een oorlogsmachine klakkeloos voorschriften opvolgde. Thans 

heeft de militair slechts houvast aan de formulering van de betreffende waarden 

in het mandaat, en de uitwerking daarvan in de 'Rules of Engagement' (RoE). De 

roep om duidelijk mandaat en 'Rules of Engagement', die met regelmaat vanuit 

het militair apparaat klinkt. is een vraag naar krachtiger articulatie van de waar

den en normen waar de militair voor moet staan. Maar hoe specifiek ook. ze blij

ven een algemeen karakter houden. en moeten op de werkvloer worden ge!mple
menteerd. 

Over deze opgave kan onmogelijk te Iicht worden gedacht omdat de militair 

terechtkomt in situaties van chaos. Hij treft mensen aan die in een historisch 

proces tegenover elkaar zijn komen te staan en die, door uiteenlopende factoren 

(als bijvoorbeeld het optreden van een demagogisch !eider) escalatieprocessen 

achter de rug hebben. Op treffende wijze heeft M. lgnatieff beschreven dat deze 

mensen gevangen zijn in een spiraal van angst en primair gericht raken op zelf

behoud. Ieder voelt zich bedreigt door( ... ) ieder die zich bedreigt voelt. De eni

gen die bescherming lijken te bieden zijn de !eden van de eigen club. De 

opdracht om de escalatie te dempen en de positieve humanitaire waarden te 

implementeren wordt dan door meerdere mechanismen belemmerd. Allereerst 

is er het probleem dat de opdracht op gespannen voet staat met essentiele ele

menten van het klassieke militaire ethos. In het trainen van gevechtshandelin

gen leert de militair hoe hij een situatie naar zijn hand kan zetten. Maar de pro

blemen waarmee hij wordt geconfronteerd vormen onoverzichtelijke situaties. 

die niet geheel zijn te beheersen. Hij kan niet meer doen dan er het beste van 

zien te maken. Het morele dilemma is hiervan een bijzondere vorm. Het hierbo

ven gesignaleerde gevaar van apathie geldt in a! dit soort situaties. Wanneer de 

militair er niet mee leert omgaan dat hij in 'no-win' situaties terechtkomt. kan 

hij vervallen tot risicomijdend gedrag, of een lethargische houding, die tot 

moreelnihilisme leidt. Daarbij komt, dat in de bizarre omstandigheden waarin 

de militair verkeert, ver van 11ltis en haard en alles wat vertrouwd is, het gevaar 

ontstaat dat het gevoel voor normen vervaagt. Zeker wanneer zich voor zijn ogen 

gruwelijkheden voordoen waartegen hij slechts in beperkte mate of helemaal 

niet kan optreden. Wellicht hebben deze mechanismen een rol gespeeld bij de 

hierboven gememoreerde misdragingen van militairen in Srebrenica. Angola en 
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Aan deze processen is tijdens het opleidingstraject tegengas te geven door te wer· 

ken aan bewustwording en versterking van het eigen morele kompas. Het leidt 

ertoe dat militairen, zoals ze emotioneel voeling houden met het thuisfront, tij

dens de missie ook in moreel opzicht trouw blijven aan de vanuit huis en cul

tuur meegegeven waarden. 

De militaire attitude 

In toenemende mate wordt de vorming in het militaire bedrijf toegespitst op 

omgang met morele problemen. De ethische theorie die hierbij het beste aan

sluit is de deugdethiek, omdat hierin morele karaktervorming centraal staat. 

Natuurlijk hebben voorschriften en codes hun nut, maar er is het gevaar dat de 

regels, onder keurig jaknikken en dankzeggen in de kast worden opgeborgen. 

Uiteindelijk moet de mentaliteit goed zijn. Een uitwerking van de eisen die aan 

de militair gesteld worden, geef ik in een schets van enkele deugden die de mili

tair moet bezitten. 

Dapperheid geldt als de klassieke militaire deugd. Dapper handelen is de mid

denweg tussen enerzijds de overmoed die, verblind door het goed dat op het spel 

staat, het gevaar niet zieten anderzijds de lafheid, die in het zicht van het 

gevaar meteen rechtsomkeert maakt. Soldaten ervaren de spanning hiertussen 

intens. Teveel betrokkenheid leidt tot roekeloosheid. Bij teveel afstand geeft men 

het wezenlijke van de missie prijs. Zoals een landmacht-militair na afloop van 

een missie zei: 'Het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat je allemaal weer 

heelhuids terugkeert in Nederland, maar het is uiteindelijk niet het doel waar

mee je weggaat. Primair ga je daar been om een taak uit te voeren'. 

De deugd verstandigheid is vereist omdat goed handelen vraagt om situationele 

afweging. Moraliteit ligt verstrengeld in een complex van militair-strategische en 

technische factoren. Dit geldt zeker voor de onderdelen van het militaire appa

raat waar hoogwaarclige technologische uitrusting wordt ingezet. De comman

dant van een marineschip die op de radar in de Perzische Golf een vliegtuig ziet 

naderen waarvan hij niet weet of het vijandige bedoelingen heeft, moet weten 

hoe lang hij een beslissing tot vuren kan uitstellen en welke mogelijkheden hem 

ter beschikking staan om de intenties van het toestel te achterhalen. Pas na het 

doorlopen van deze beslissingsprocessen kan hij een gerechtvaardigd besluit 

nemen om te vuren. Dergelijke inschattingen en berekeningen vereisen een hoge 

mate van technische kennis, waarin de morele component verweven ligt. De 

deugdzame militair laat zich door de complexiteit van de technische beoordelin

gen niet afleiden van de waarden en normen die op het spel staan. Hij weet zijn 

handelingen uiteindelijk in een moreel vocabulaire te verantwoorden. 

Van de militair wordt, als van ieder mens, verwacht dat hij rechtvaardigheid 
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betracht. De traditie van de deugdethiek leert ons, dat deze deugd op vee! meer 

betrekking heeft dan alleen verdelingsvraagstukken. Zij betreft in brede zin 

'eenieder geven wat hem toekomt'. Een voor ieder herkenbare invulling van 

rechtvaardigheid is gegeven in de mensenrechten. Als vast onderdeel van de 

Westerse traditie bepalen deze onvermijdelijk de attitude van de Westerse mili

tair. Altijd zal hij moeite hebben met schendingen ervan. Natuurlijk moet hij 

rekening houden met waarden en normen van de bevolking in het betretfende 

gebied. Maar dat mag nooit een excuus vormen om voorbij te gaan aan de 

'bodem-moraal' van de mensenrechten. 

Nu wordt de ideologie van de mensenrechten ten onrechte verward met een 

neutraliteitsethos. Het feit dat ieder mens elementaire rechten heeft, betekent 

niet dat ieder altijd gelijk behandeld moet worden. Neutraliteit is van belang in 

die zin, dat de militair zich niet duurzaam met een partij mag engageren_ Er 

zijn trieste voorbeelden geweest van soldaten die zich teveel inlieten met de 

bevolking van de plaatsen waar ze gestationeerd waren. Of die zich zo lieten 

meeslepen door onrecht waarvan ze ooggetuige waren, dat ze niet meer onbe

vooroordeeld te werk gingen. Neutraliteit met betrekking tot de strijdende par

tijen is evenwel iets anders dan morele neutraliteit. Zo zijn er situaties waarin 

de doelstelling van de missie vereist dat een partij (tijdelijk) relatief bevoordeeld 

wordt. Wanneer bijvoorbeeld algeheel on twa pend moet worden, lijdt de partij 

die de meeste wapens heeft, relatief de grootste schade. 

Tot besluit 

Het moge duidelijk zijn dat de militair, om zijn werk goed te doen, over een 

scala van morele kwaliteiten moet beschikken. Met enige nadruk moet erop 

gewezen worden dat dit ook geldt nu zich enkele veranderingen aftekenen in 

bet denken over vredesmissies. Zeker na 'Srebrenica' is het vertrouwen in het 

vermogen van de Iicht gewapende patrouille om de strijdende partijen uit elkaar 

te houden flink afgenomen. De blauwhelmen-formule lijkt over haar hoogte

punt heen. SFOR en KJ<'OR vertonen qua uitrusting meer overeenkomst met de 

klassieke gevechtsmacht. Maar nog steeds geldt bet motto 'speak softly, carry a big 

stick'. Primair staat niet optimale benutting van de gevechtscapaciteit, het gaat 

om het goed beslissen wanneer en hoe deze wordt ingezet. Helaas besteedt de 

Hoofdlijnen-notitie op geen enkele wijze aandacht aan morele vorming van mili

tair personeel. Deze aandacht lijkt me zeer gewenst, en wei door het gehele 

opleidingstraject been. Dan kan waarlijk van attitude-vorming gesproken wor

den, en kan de Nederlandse krijgsmacht zeggen dat haar militairen 'deugen' 
voor hun taak. 

Dr. M_ Becker is als universitair docent Wijsgerige Ethiek verbonden aan de Katholieke 
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No ten 

Dilemma beschreven in R. Gerharts 'In zes maanden tijd kunje de wereld 

niet verbeteren' in Carre, themanummer 'ethiek in de krijgsmacht' 

1999/1, p. 20-21. 

2 M. lgnatief, The Warrior's honor. Ftnic War and the Modern Consicnce, New 

York, 1997. 

3 Wellicht ten overvloecle: hier worclt gedoelcl op het uiting geven aan 

bedenkelijke politieke sympathieen, niet op het moreel dilemma van het 

moeten toekijken terwijl de moslims werden weggevoerd. 

4 Geciteerd in R. Gerharts, 'Geefdaar maar eens handjes en voetjes aan', In 

CarrJ, themanummer 1999/1, p. 22-24; p.24. 
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