
De juiste keuzes voor de toekomst van de krijgsmacht
In memoriam Relus ter Beek (1944-2008)

Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst

Relus ter Beek heeft zijn studie politieke wetenschappen nooit afgemaakt. Althans: niet in 
academische zin, want nog voor zijn afstuderen belandde hij, de voorzitter van de p v d a - 

jongeren, in de Kamer. Hier bracht hij de politieke wetenschap achttien jaar lang in praktijk 
(1971-1989). Hij was een behendig speler van het politieke spel. Aanvankelijk met zijn Nieuw 
Links-kameraden wat tegendraads in de eigen pvDA-fractie, en met het klimmen der jaren 
meer naar het centrum schuivend. Van jong Kamerlid dat tegen het financieel statuut voor 
het koningshuis stemde tot commissaris van de Koningin. Een man die zich één voelde met 
het Drentse platteland, maar tevens gerespecteerd woordvoerder was voor de internationale 
veiligheidsvraagstukken. Zich even gemakkelijk bewegend op de linkerflank van zijn partij 
als op de golfbaan. Steeds een kind van zijn tijd: van het idealisme van de jaren zeventig, 
waarbij hij vooropliep in de strijd tegen kernwapens en tegen het racisme in Zuid-Afrika, tot 
het realisme van de jaren negentig, waarin hij de krijgsmacht op een nieuwe leest schoeide. 
Maar steeds met een onafhankelijk oordeel en met een vriendelijke eigenzinnigheid.

Toen het regeerakkoord voor het kabinet-Lubbers m  werd gesloten, stond de Berlijnse 
muur er nog. Maar toen wij aantraden op Defensie, was deze intussen gevallen. Het regeerak
koord, dat voorzag in een stabilisatie van de defensie-uitgaven, bleek meteen een dode letter 
te zijn. ‘Vredesdividend’ was het nieuwe motto.

T er Beek was w elisw aar een  expert op h e t gebied  van de in te rn a tio n a le  veiligheid, m aar 
van de k rijg sm ach t h ad  hij -  die zelf n ie t in  d ienst w as gew eest -  nauw elijks kennis. Als 
opvolger v an  de v v ü ’er B olkestein w erd  de PVDA’er T er Beek m e t argw aan on tvangen , n ie t 
alleen b in n en  D efensie, m aar ook  in  delen  v an  het CDA-kamp. De PVDA-fractie, en  zij n ie t 
alleen, riep m eteen  om  bezu in ig ingen  op D efensie. De CDA-m inisters v o ch ten  in  h e t kab ine t 
v oo r h u n  eigen financiële  hachje , zodat -  m et u itzo n d e rin g  van  V an  d en  B roek  -  van  hen 
geen tegenw ich t kw am .

Binnen de krijgsmacht was er daarentegen veel weerstand tegen snelle ingrepen. Was 
de verbeterde veiligheid in Europa voldoende onomkeerbaar? Maar niet alleen dat. Als je 
op het m inisterie van Onderwijs of Volksgezondheid bezuinigt, w ordt de pijn buitenshuis 
geleden bij de onderwijs- en zorginstellingen. M aar bij Defensie snijd je in je eigen vlees. 
Om het nog weerbarstiger te maken, verdedigden de (toen nog) drie krijgsmachtdelen 
vóór alles hun eigen belangen. Integrale afwegingen werden daardoor extra moeilijk. De 
n a v o  liep ook bepaald niet voorop bij het uitzetten van een nieuwe koers. Integendeel, 
in alle landen stonden de defensie-uitgaven onder druk, en het beeld ontstond dat de 
generaals in NAVO-Verband elkaar vooral de bal toespeelden door collectief te stellen dat 
inkrim pen nog niet verantwoord was. De inform atie uit inlichtingendiensten sprak ove
rigens andere taal.
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Gezeten tussen die twee vuren had Relus ter Beek snel zijn analyses gemaakt en zijn koers 
bepaald. Het wankele evenwicht tussen de Sovjet-Unie (c.q. Warschaupact) en de Verenigde 
Staten (c.q. de n a v o ) maakte plaats voor een veel diffusere (on)veiligheidssituatie. Niet 
het verdedigen van het eigen NAVO-territoir stond langer voorop, maar het beheersen van 
conflicten ‘out of area’. In die nieuwe situatie mocht de krijgsmacht kleiner zijn, maar zij 
moest dan wel flexibel en meervoudig inzetbaar zijn. Dat diende volgens Ter Beek te worden 
uitgewerkt in een ‘Defensienota’.

Het geëigende forum om daarover te spreken was de Defensieraad. Hierin zit de hele top 
van ‘het Plein’ (het ministerie) en van de krijgsmachtdelen, alsook een vertegenwoordiger 
van Buitenlandse Zaken. De Defensieraad (nomen est om en) was erg defensief en vormde 
eerder een rem dan een stimulans bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Bovendien hield Ter 
Beek meer van een tête-a-tête dan van besprekingen in de wat formele Defensieraad. Gevolg 
was dat Ter Beek vooral steunde op de -  vooral door burgers bemande -  Directie Algemeen 
Beleid, die de rol van denktank vervulde.

Hoewel de persoonlijke verhoudingen goed waren, bleef er een spanning bestaan tussen 
‘de politiek’ en het argwanende militaire apparaat. Toch kwam in 1991 de Defensienota uit, 
waarin de contouren voor de krijgsmacht ‘nieuwe stijl’ werden vastgelegd, geheel volgens de 
denkbeelden van Ter Beek. De nota kreeg ruime steun in de Kamer.

Intussen stond de wereld niet stil. De veiligheidsanalyse van de Defensienota was realiteit 
geworden. De eerste Golfoorlog was uitgebroken, spoedig gevolgd door de oorlog in Bosnië. 
Het besluit om -  op beperkte schaal -  mee te doen aan de Golfoorlog viel Relus zwaar, en 
niet alleen hem. Ook in de Kamer, en niet in het minst in zijn eigen fractie, waren er aar
zelingen. Ethische argumenten gaan er in Nederland gemakkelijker in dan het veiligstellen 
van olie. De aanval van Irak op Koeweit was natuurlijk een inbreuk op de internationale 
rechtsorde, maar ging het de Verenigde Staten eigenlijk niet 0111 economisch eigenbelang? 
Het vergde Ter Beek veel formeel en informeel overleg met leden van de Kamer om tot een 
positief besluit te komen. En juist toen dat gebeurd was, viel hij uit wegens hartklachten. In 
het heetst van de opwinding moest de plaatsvervangend minister van Defensie, Jan Pronk, 
hem vervangen. Dat heeft het imago van Ter Beek een knauw gegeven. Het beeld van onvol
doende stressbestendigheid was snel opgeroepen. Gelukkig kon hij na een aantal weken zijn 
werk weer hervatten.

Het besluit 0111 mee te doen aan de ‘vredesmacht’ in Bosnië was gemakkelijker; daar was 
sprake van een flagrante inbreuk op respect voor ras en godsdienst in een Europees land. 
Daar stond tegenover dat de risico’s voor eigen mensen groter waren en dat de kosten hoog 
zouden zijn. Echte parameters voor deelname aan missies waren nog niet ontwikkeld. Het 
besluit mariniers uit te zenden naar Cambodja kon daar dan ook niet aan getoetst worden.

De uitzending van Nederlandse militairen naar de Golf, Bosnië en Cambodja was 
een stimulans om de lijnen van de Defensienota van 1991 verder uit te werken. Ook ver
dergaande bezuinigingen dwongen daartoe. Deze missies maakten duidelijk dat het niet 
primair om inkrimpen van de krijgsmacht ging, maar om verschuivingen van zwaar naar 
licht materieel en om grote investeringen in verschillende vormen van luchttransport. 
Politiek nog belangrijker was echter iets anders. Dienstplichtige militairen konden ju ri
disch niet verplicht worden ingezet te worden buiten het NAVO-gebied. Het opwerken van 
eenheden voor uitzending kan niet verantwoord gebeuren als (dienstplichtige) militairen
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M in ister van Dejensie Relus ter Beek richt zich to t de m anschappen die vertrekken  

n aar het Golfgebied, 20  augustus 1990.

[Foto: a n p  -  M arcel A n ton isse]

zich daar tot het laatste moment aan kunnen onttrekken. Dat pleitte voor een beroepsleger. 
Bovendien werd nog slechts een minderheid van de jonge mannen daadwerkelijk voor de 
militaire dienst opgeroepen.

Dit leidde tot ongelijkheid. De samenloop van die twee argumenten bracht Ter Beek ertoe 
de dienstplicht op te schorten (de facto: af te schaffen). Het besluit is hem zwaar gevallen. 
Binnen de militaire top waren de meningen hierover verdeeld. Vooral de Landmacht, waarin 
de meeste dienstplichtigen dienden, vreesde voor vullingsproblemen en kwaliteitsverlies. 
Voor Ter Beek speelde nog een ander probleem. In zijn partij was de dienstplicht lang gezien 
als een garantie dat de krijgsmacht geen ‘staat in de staat’ zou worden, een soort onderbuik- 
gevoel dat je maar nooit kunt weten of het militaire apparaat zich wel schikt in de demo
cratische besluitvorming. Bovendien adviseerde de door Ter Beek ingestelde Commissie- 
Meijer tegen afschaffing van de dienstplicht. Het besluit binnen de Defensietop viel op een 
bijeenkomst op landgoed Den Treek. In een tafelronde gaf Ter Beek als laatste zijn mening. 
Ik herinner me zijn diepe zucht toen daarmee het besluit gevallen was. Met het doorhakken 
van deze knoop viel een last van zijn schouders.
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Dit -alles heeft geleid tot de Prioriteitennota 1993, waarin de lijn van de Defensienota werd 
doorgetrokken en geconcretiseerd. Ook deze nota werd in het parlement goed onthaald. 
Met beide nota’s liep Nederland voorop in internationaal verband. Ze zijn daarmee richting
gevend geworden voor andere landen.

De steeds frequentere uitzendingen riepen de vraag op hoe het parlement daarbij betrok
ken moet worden. Het was nodig om structuur aan te brengen in de afwegingen. Nederland 
had nog nauwelijks ervaring en dus had ook Defensie zelf gebrek aan heldere criteria en 
toetsstenen. Het gaat bij uitzendingen niet alleen om de internationale veiligheid, maar ook 
om de veiligheid van de eigen mensen. Daarom stuurde Ter Beek in 1994 met zijn collega - 
minister Kooymans een brief aan de Kamer over de betrokkenheid van het parlement. De 
Kamer werd sindsdien per brief geïnformeerd over voorgenomen uitzendingen. Daarin 
werden het internationale kader, het doel, de omvang, de duur en de financiële consequen
ties belicht. Op deze manier trachtte Ter Beek een brug te slaan tussen kabinet en parlement 
bij de besluitvorming over missies.

In zijn periode (1989-1994) is Defensie 40.000 mensen kleiner en 20 procent armer 
geworden. Maar het resultaat mag er zijn: een moderne flexibele krijgsmacht, goed uitgerust 
en met professionele mensen.

De weerstand binnen Defensie was soms moeilijk voor hem, maar toch gold voor hem 
de gouden regel dat als eenmaal een besluit gevallen is, iedereen eraan meewerkt. De mens 
Ter Beek is dan ook zelden zo teleurgesteld en boos geweest als toen een bevelhebber via een 
ingezonden brief afstand nam van een genomen besluit. Die mens Ter Beek wilde niet sturen 
op hiërarchische verhoudingen, maar op vertrouwen en collegialiteit. Ik prijs me gelukkig 
dat we, hoe verschillend Relus en ik ook wraren, het departement in een woelige tijd in grote 
harmonie hebben kunnen leiden naar een nieuwe toekomst.

Relus ter Beek is minister van Defensie geweest in een uiterst boeiende periode. Het 
instorten van het W arschaupact ging gepaard met het uitbreken van regionale oorlogen 
buiten het NAVO-gebied. Nederland heeft toen aan een aantal vredesmissies meegedaan. 
Ter Beek heeft van meet af aan een scherp oog gehad voor deze ontwikkelingen. Leek het 
aanvankelijk of hij met zijn hervormingen van de krijgsmacht voor de muziek uitliep, de 
geschiedenis heeft niet lang daarna geleerd dat hij de juiste keuzes heeft gemaakt.
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