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Krijgsmachthervor
mer tegen wil en 
dank? 

Jan Geert Siccama bespreekt: Relus ter 

Beek, Manoeuvreren: herinnerineen aan 

Plein 4, Amsterdam: Balans, 1996. 

De Koenen-Endepols geeft twee 
betekenissen van het woord 
'manoeuvreren', te weten: '1. 
kunst- of handgrepen uitvoeren; 
2. manoeuvres houden'. De eer
ste betekenis dekt heel aardig het 
politieke bedrijf zoals Relus ter 
Beek dat in zijn jaren als Minister 
van Defensie (1989-1994) heeft 
beoefend, de tweede slaat op het 
krijgsbedrijf zelf. 

Vooral in het omzeilen van 
politieke klippen heeft Ter Beek 
zich blijkens zijn memoires een 
meester getoond. Reeds bij zijn 
aantreden stond voor hem 'vast 
dat de veranderingen in de we
reld tot een andere krijgsmacht 
zouden leiden. Maar ik wist niet 
of ik wel voldoende steun zou 
krijgen voor het doorvoeren van 
alle veranderingen. Dat gold 
zowel voor mijn eigen partij, als 
voor de krijgsmacht' (p. 14). 
Over de steun van de Partij van de 
Arbeid toont Ter Beek zich rond
uit ontevreden: 'Uitzonderingen 
daargelaten, maar overdreven 
veel hulp van de partij tijdens 
mijn ministerschap heb ik niet 
gehad' (p. 259). Daarentegen is 
hij er uiteindelijk wel in geslaagd 
de krijgsmacht mee te krijgen. 
Krachtens de in 199 3 gepresen
teerde Prioriteitennota werd het 
aantal personeelsleden van de 
Koninklijke Landmacht meer dan 
gehalveerd. Met steun van de 
twee andere krijgsmachtdelen 

(Koninklijke Marine en Konin
klijke Luchtmacht) slaagde de 
minister erin aan het verlangen 
van de Tweede Kamer om én te 
bezuinigen én de dienstplicht af te 
schaffen, tegemoet te komen. 
Volgens Ter Beek ging het in zijn 
functioneren als minister om drie 
dingen: 'Weet de minister waar
over hij het heeft? Met andere 
woorden: beschikt hij over de 
juiste informatie? Verder is het de 
vraag of hij zijn pappenheimers 
kent, weet hij binnen zo'n grote 
organisatie wie de "troublema
kers" en wie de "troubleshooters" 
zijn? Ten slotte: kent hij de 
besluitvormingsprocessen bin
nen het ministerie, kent hij "de 
wetten van Plein 4"?' (p. 2 21 ). 

In deze opsomming mist men 
de politieke doelstellingen die de 
minister zelf wilde bereiken. 
Welke veranderingen wenste hij 
door te voeren, welke koers 
wilde hij varen? Juist op dit punt 
is de ambtsperiode van Ter Beek 
buitengewoon interessant. Ten 
eerste omdat zich in die vijf jaar 
inderdaad de twee grootste wijzi
gingen in de militaire politiek 
sedert de Indonesische onafhan
kelijkheidsstrijd hebben voltrok
ken: verschuiving van optreden 
naar buiten het verdragsgebied 
van de NA v o en afschaffing van 
de dienstplicht. Ten tweede om
dat uitgerekend Relus ter Beek 
ten aanzien van deze beide kwes
ties uitkwam op standpunten die 
precies tegengesteld waren aan 
de opvattingen die hij voordien 
had gehuldigd. Die positiewisse
lingen kunnen alleen verklaard 
worden uit zijn voortdurende po
litiek manoeuvreren . Hierbij 
werd niet zozeer op de merites 
van argumenten gelet, maar op 
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de vraag of personen en groepen 
tot zijn voor- of tegenstanders 
werden gerekend. Heel het boek 
is dan ook doortrokken van dit 
vriend-vijand denken, waarbij 
het aantal vrienden het aantal 
tegenstanders overigens ruim
schoots overtreft. 

Ter Beek is zelf overigens wel zo 
eerlijk deze drastische koerswij
zigingen toe te geven. Zo moest 
hij bij de Nederlandse deelname 
aan de Tweede Golfoorlog reke
ning houden met een door hem in 
1987 ingediende motie die optre
den van de marine tijdens de 
Eerste Golfoorlog had proberen 
te verbieden: ' Intussen kon ik 
nog een koekje van eigen deeg 
verwachten' (p. 26). In 1990 
maakte hij als 'sociaal-demo
craat' nog 'onomwonden' een 
'principiële keuze voor de dienst
plicht' (p. 1 35). Ook in 1991 
vond hij afschaffing van de dienst
plicht 'niet aan de orde'. Ik vond 
dat niet wenselijk vanwege de 
verankering van de krijgsmacht in 
de samenleving' (p. 77). Maar 
anderhalf jaar later, bij de voor
bereiding van de Prioriteiten
nota, had de minister zijn mening 
herzien: 'De kogel ging door de 
kerk. Ik was van mijn geloof 
gevallen, of beter afgegroeid. Ik 
zou het kabinet voorstellen dat de 
Nederlandse krijgsmacht uit lou
ter beroepsmilitairen zou gaan 
bestaan' (p. 154). Van doorslag
g vend belang voor deze koers
wijziging was de overtuiging dat 
dienstplichtigen niet tegen hun 
zin bij v N-operaties konden wor
den ingezet. Maar voor die opvat
ting droeg Ter Beek als Kamerlid 
mede verantwoordelijkheid. Hij 
had ook het standpunt kunnen 
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innemen dat bevordering van de 
internationale rechtsorde ook 
voor dienstplichtigen een plicht 
tot uitzending impliceerde, zoals 
die ook voor de verdediging van 
het NAvo-gebied gold. 

De paradox in Ter Beek's minis
terschap is in mijn ogen dat hij 
heel verstandige veranderingen 
heeft doorgevoerd, maar dat dit 
zijns ondanks is gebeurd omdat 
hij voordien tegengestelde doel
einden koesterde. Tegen deze 
achtergrond doet zijn kritiek op 
drie bespiegelingen over de 
Prioriteitennota in het nummer 
van apri l 199 3 van Socialisme &.. 
Democratie vreemd aan: 'Groot 
was mijn verbazing dat de redac
tie van dit wetenschappelijke tijd
schrift aan drie uitgesproken cri
ticasters had gevraagd om in het
zelfde nummer mijn artikel met 
de grond gelijk te maken. Wat 
andere politieke partijen niet was 
gelukt, zou mijn eigen partij ken
nelijk wel even voor elkaar bok
sen' (p . 26o). Omdat ik zelftot 
een van de 'uitgesproken criticas
ters' wordt gerekend, hecht ik 
eraan duidelijk te maken dat ik al 
in mei 1990 in de Clingendael
publikatie Dienstplicht: cifschtffen 
if uitbreiden? voor afschaffing van 
de dienstplicht pleitte en van 
meet af aan een ruime deelname 
aan operaties buiten NA v o 
verdragsgebied voorstond. Ik had 
slechts bezwaren tegen het 
eufemistisch taalgebruik ('vrede 
afdwingen', 'vredesoperaties', 
'crisisbeheersing'), waarmee het 
nieuwe beleid werd verkocht. 

Dat de werkelijkheid van de 
oorlog schril afstak bij deze ver
goelijkende terminologie bleek 
twee jaar later in de enclave 

Srebrenica. Ter Beek' s memoires 
kunnen, evenals die van de enkele 
maanden daarvoor gepubliceerde 
herinneringen van de bevelheb
ber van de landmacht Hans 
Couzy, stellig ook gelezen wor
den als een poging zijn straatje 
voor wat betreft de uitzending 
van Nederlandse troepen naar dit 
'veilig toevluchtsoord' (ook 
weer zo'n positief klinkende 
term) zo goed mogelijk schoon te 
vegen. Ook op dit punt zette de 
minister niet zelf een lijn uit, 
maar Üet de uitkomst afhangen 
van de posities van anderen. Zo 
werd de keuze van de enclaves 
bepaald door 'het grote belang 
dat de Unprofor-commandant 
hechtte aan de uitvoering van 
resolutie 8 3 6, waardoor voor 
Dutchbat slechts één opdracht 
overbleef: Srebrenica en Zepa' 
(p. 2o2). Uiteindelijk spraken 
ook de militaire adviseurs geen 
veto uit, al was het voor de goede 
verstaander duidelijk dat chef 
defensiestaf Van der Vlis en 
Couzy overwegend bezwaren 
hadden. Ten onrechte geloofde 
Ter Beek dat 'close air support' 
afdoende zou zijn om een aanval 
op Srebrenica af te schrikken (p. 
2o4) . Zelfs nu nog is hij tegen
strijdig over het mandaat van de 
onder zijn verantwoordelijkheid 
uitgezonden Nederlandse een
heid: 'Vechten was niet de 
opdracht van Dutchbat en dat had 
ook geen zin tegen de Servische 
overmacht. het lot van de enclave 
was allang bezegeld: de wereld
gemeenschap heeft nimmer de 
eenheden en de middelen be
schikbaar gesteld om de enclave 
tegen een Servische aanval gewa
penderhand te kunnen verdedi
gen' (p. 214). Mocht men nu wel 
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of niet vechten/verdedigen ten
einde de moslims te beschermen? 

Ter Beek neemt wel de volle 
verantwoordelijkheid voor de 
uitzending van Dutchbat naar 
Srebrenica (p. 2 1 5)-. In een radio
uitzending (Welingelichte Kring
en van de v PRo op 8 november 
1996) heeft hij daaraan toege
voegd dat het tragische lot van de 
enclave voor hem reden tot aftre
den zou zijn geweest. Het is trou
wens niet correct datTer Beek in 
de periode dat het besluit tot uit
zending viel, niemand heeft ge
hoord die tegen uitzending pleit
te. Zo vond mede naar aanleiding 
van het door schrijver dezes 
gepubliceerde artikel 'Het einde 
der vredesmachten?' (Socialisme&.. 
Democratie, december 199 3) een 
discussie in de PvdA-werkgroep 
buitenland plaats, waar de minis
ter van tal van bezwaren tegen de 

Stalinist in de polder 

A.A. de Jonge bespreekt: I gor 

Cornelissen, Pa u/ de Groot, staatsvijand nr. 

1. Een bioar<ifische schets. Amsterdam: 

Nijgh & Van Ditmar, 1996. 

'Deze oud-diamantbewerker in
trigeert me sinds mijn jeugd', 
aldus schrijft !gor Cornelissen in 
de eerste alinea van zijn biografie 
van Paul de Groot. Deze man is 
een opmerkelijke figuur in onze 
politieke geschiedenis want van 
19 3 8 tot 1 977 (met twee jaar 
onderbreking in de oorlog) leidde 
hij de Communistische Partij van 
Nederland (CPN), de laatste elf 
jaar achter de schermen als 'erelid 
van het partijbestuur'. Geen 
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riskante missie in Srebrenica kon 
kennisnemen . Bij een menings
peiling staken uiteindelijk twee 
tegenstanders hun vinger op. Te 
vrezen valt dat het informele cir
cuit waarbij de bewindsman vol
gens eigen zeggen te rade placht 
te gaan zich in dit geval onvol
doende kritisch heeft opgesteld. 
Maar dan nog had Ter Beek 
wederom zelf zijn koers moeten 
bepalen. 

Eén niet onbelangrijke partijge
noot moet over het functioneren 
van Ter Beek toch redelijk tevre
den zijn geweest: Wim Kok. 
Over hem zegt de huidige Com
missaris van de Koningin in 
Drenthe: 'Ik koesterde en koes
ter geen "hard feelings" in de 
richting van Wim . Integendeel. 
Natuurlijk heb ook ik wel eens 
een aanvaring met hem gehad. 

ander heeft zó lang achtereen een 
Nederland$e partij geleid en van 
geen andere leider was de greep 
op zijn partij zó totaal. Dat is des 
te opmerkelijker omdat De 
Groot bepaald geen charismati
sche persoonlijkheid was. Hij was 
geen begenadigd redenaar, geen 
verzoener van tegenstellingen en 
geen aangenaam mens in de om
gang, maar grillig, achterdochtig 
en egocentrisch. De vraag 'wat 
had die man dan toch?' heeft dan 
ook velen gefascineerd, maar dat 
waren bijna altijd partijgenoten of 
ex-partijgenoten van De Groot. 
Tegenstanders van de c P N, hetzij 
van links hetzij van rechts, zagen 
hem meestal als een niet alleen 
onsympathieke maar ook onbe-

Zoals van veel partijgenoten vond 
ik ook van hem dat hij wel eens te 
veel alleen oog had voor de 
financiële opbrengst van de ver
anderingen bij Defensie en te 
weinig begrip voor het taaie 
gevecht om herstructurering en 
verkleining gelijk op te laten 
lopen' (p. 256). Tijdens Ter 
Beek's regeerperiode werden de 
militaire uitgaven inderdaad met 
niet minder dan 21,8 procent 
verminderd. Dit kwam zeer goed 
van pas bij de verkleining van het 
financieringstekort, waaraan Kok 
onder andere in het kader van de 
E M u prioriteit verleende. 

JAN GEERT SICCAMA 

Hoifd ifdelinB onderzoek Instituut 

'Clinsendael' en Hoosleraar Krijgs

seschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht 

kwame politicus. 
De voormalige trotzkist Igor 

Cornelissen is een uitzondering: 
al vele jaren heeft hij zich van bui
tenaf intensief bezig gehouden 
met de CPN en meer in het bij
zonder met haar langjarige leider. 
Tegenover laatstgenoemde was 
hij lange tijd zeer negatief. Zo 
leverde Cornelissen in Vrij 

Nederland van 2 7 november 1 9 6 5 
('Het slechte geheugen van Paul 
de Groot') een vernietigende kri
tiek op het eerste deel van De 
Groots memoires. Onder het 
mom van zelfkritiek had De 
Groot zich daarin volgens Corne
lissen sc~uldig gemaakt aan grove 
geschiedvervalsing. Nog feller 
van toon was het artikel 'De 
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