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Auftragstaktik
Ontstaan, ontsporing en (her)ontdekking
Auftragstaktik is een begrip, waarover in het verleden reeds het nodige is gezegd en geschreven.
Recent is het begrip opnieuw in een aantal artikelen aan de orde gesteld [1][2]. Naar mijn mening is
dat niet altijd even zorgvuldig gebeurd en is de
essentie van dat begrip onvoldoende uit de verf
gekomen. Ik betreur dat; niet zozeer vanuit een
oogpunt van purisme, maar vooral omdat ik van
mening ben dat toepassing van een juiste interpretatie van het begrip Auftragstaktik kan passen in,
en bijdragen aan, recente ontwikkelingen in de
cultuur van de Koninklijke landmacht. Dat betreft
met name de aspecten leiding geven, verbeteren
bedrijfsvoering en decentraliseren.
Dit artikel is geschreven om een juiste interpretatie van het begrip Auftragstaktik te geven en
daarmee een goede toepassing van dat begrip te
bevorderen. Daartoe schets ik eerst hoe en wanneer de idee Auftragstaktik is ontstaan. Vervolgens geef ik aan welke onvolledige — en daarmee
in wezen onjuiste -- inhoud veelvuldig aan dit
begrip wordt gegeven en hoe dat doorwerkt in
onze huidige doctrines en procedures. Ten slotte
geef ik weer hoe het begrip Auftragstaktik dan
wél zou moeten worden geïnterpreteerd en dat
toepassing van deze interpretatie kan bijdragen in
de verandering van de cultuur van de Koninklijke
landmacht. Ik sluit af met enkele praktische maatregelen die in dat kader noodzakelijk zijn.
Oorsprong
De oorsprong van het begrip Auftragstaktik gaat
terug tot de Napoleontische tijd. Voordien kon
een veldheer zijn troepen nog volledig overzien en
ook persoonlijk commanderen. M t het ontstaan
van massalegers (levée en masse) en de toenemende ruimtelijke grootschaligheid van de veldtochten was een dergelijke „persoonlijke leiding" niet
meer mogelijk. Het werd noodzakelijk commanMS 161(1992)(6)

danten van relatief kleine legeronderdelen zelfstandige opdrachten te geven. De grotere zelfstandigheid van (onder)commandanten bleef niet
beperkt tot het slagveld en bepaalde (hogere) rangen; de ontwikkeling naar een grotere zelfstandigheid drong in de volgende decennia uiteindelijk
door tot alle aspecten en geledingen van de legers
in de verschillende landen.
Een van de belangrijkste gevolgen van die ontwikkeling was dat ook de stijl en methode van commandovoering ingrijpend veranderden. Delegatie
van verantwoordelijkheid vormde de kern van die
verandering. Succesvol delegeren vereiste bovendien zelfstandige ondercommandanten die in staat
en bereid waren de gedelegeerde verantwoordelijkheid inhoud te geven. Het toenemende accent
op het belang van zelfstandig handelen vormde
een tweede belangrijk element van die verandering. Die nieuwe opvattingen vonden uiteindelijk
hun weg naar de voorschriften; zo ook in Duitsland. In het exercitiereglement voor het Pruisische leger uit 1906 staat bv.:
lm besonderen verlangt das Gefecht denkende, zur Selbstandigkeit erzogene Fiihrer und selbsthandelnde Schutten.
Het Duitse „Vorschrift über Truppenführung" uit
1934 stelt voorts:
Der Wert des Mannes bleibt Irotz der Technik entscheidend;
seine Bedeutung ist durch das zerstreute Kampfen gewachsen.
Die Leere des Schlachtfeldes (sic) verlangt selbstandig denkende und handelnde Kampfer, diejede Lage überlegt entschlossen und Au/w ausnützen, von der Überzeugung durchdrungen,
dafl es zum Gelingen aufjeden ankommt.
In dezelfde periode dat deze nieuwe opvattingen
postvatten, deed zich nog een andere ontwikkeling voor die in hoge mate heeft bijgedragen aan
het ontstaan van het begrip Auftragstaktik: de
introductie van het „Kriegsspiel". Dit Kriegsspiel
(„wargame" of tactische oefening op de kaart)
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werd in 1820 in Duitsland geïntroduceerd door
luitenant Reisswitz en in de daaropvolgende jaren
door de generale staf verder uitgewerkt en toegepast. In 1830 werd het systeem in het gehele Pruisische leger gebruikt bij de opleiding en vorming
van officieren en onderofficieren. De essentie van
het Kriegsspiel was, dat het de gelegenheid bood
commandanten en staven te trainen in het toepassen van doctrines in realistisch gepresenteerde situaties. Het primaire doel was instructie, het tot
stand brengen van de noodzakelijke eenheid van
opvatting, alsmede commandanten en staven met
elkaar vertrouwd te maken. Een wezenlijk onderdeel van het Kriegsspiel bestond dan ook uit een
vrije en open gedachtenwisseling, een echte discussie; niet met het oogmerk gelijk te krijgen
maar om gezamenlijk tot een beter begrip en
onderling vertrouwen te komen.
Voorts werd het Kriegsspiel gebruikt om tactische
doctrines te ontwikkelen. Een van de bevindingen
daarbij betrof het grote belang van initiatief. Uit
de Kriegsspiele kwam duidelijk naar voren, dat
het grijpen en vasthouden van het initiatief een
van de doorslaggevende factoren was voor het
behalen van succes in militaire operaties.
De veranderde opvatting over commandovoering
en de lessen uit de Kriegsspiele — zoals het belang van eenheid van opvatting, onderling vertrouwen en met name initiatief — vormen de basis
voor het begrip Auftragstaktik. De geldigheid van
die tactiek werd volledig bevestigd door de eclatante Duitse successen in de oorlog met Frankrijk
van 1870/71.
In de jaren na de Frans-Duitse oorlog is onder
leiding van gen von Moltke, de chef van de generale staf, het leerstuk Auftragstaktik formeel in de
Duitse voorschriften vastgelegd. Dat gebeurde
niet door het begrip als zodanig te definiëren,
maar door de samenstellende elementen — delegatie van verantwoordelijkheden, zelfstandig handelen op alle niveaus en initiatief — in de voorschriften te beklemtonen. Daarin heeft von Moltke ook persoonlijk bijgedragen, o.m. met de zinsnede, dat een gunstige situatie nimmer zal worden uitgebuit als commandanten op orders wachten; van de hoogste commandant tot en met de
jongste soldaat moet men ervan doordrongen zijn
dat nalatigheid en nietsdoen vele malen erger is
dan het verkeerde te doen.
De essentie van dit leerstuk wordt het beste geïl284

lustreerd met de volgende anekdote die reeds in
von Moltkes tijd opgeld deed. Een majoor kreeg
een forse uitbrander van kroonprins Karl Friedrich omdat hij een tactische blunder had gemaakt. In het nauw gedreven verdedigde deze
majoor zich door te zeggen dat een bevel van een
meerdere gelijk stond aan een bevel van de koning en dat hij dus alleen maar een bevel van de
koning had opgevolgd. Daarop riposteerde de
kroonprins met de opmerking dat de koning hem
tot majoor had bevorderd in de verwachting dat
hij deze bevelen nu juist
niet klakkeloos zou opvolgen . . . Met deze simpele
anekdote zijn hele generaties Duitse officieren gevormd. Hoe succesvol die
vorming is geweest, is
sindsdien in vele Duitse
militaire operaties gedeVon Moltke
monstreerd.
Ontsporing
Zoals reeds gesteld is dit artikel niet het eerste (en
naar ik aanneem ook niet het laatste), dat over dit
onderwerp verschijnt. In vele artikelen wordt Auftragstaktik geduid als een manier van bevelvoering: een methode overigens die alleen tot haar
recht kan komen in een daarvoor geschikt bedrijfsklimaat. Er wordt dan gesteld, dat het specifieke van Auftragstaktik is, dat bij het verstrekken
van een opdracht uitsluitend wordt aangegeven
wat moet worden bereikt en niet hoe. De wijze
van bevelvoering waarin — behalve wat — ook
wordt aangegeven op welke wijze de opdracht
moet worden uitgevoerd, wordt — als tegenpool
- aangeduid met Befehlstaktik. Ik ben van mening dat die benadering van het begrip Auftragstaktik te beperkt is. Bovendien wordt aan die
beperkte benadering nog eens onvoldoende inhoud gegeven. Ik licht dat hier nader toe.
De geschetste, beperkte interpretatie van het begrip Auftragstaktik als slechts een manier van
bevelvoering vinden wij ook terug in basisvoorschriften van de KL, zoals de gevechtshandleiding
(VS 2-1386) en de commandovoeringshandleiding
(VS 2-1390) en dus ook in alle daarop gebaseerde
afgeleide voorschriften. In de gevechtshandleiding
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staat in hfdst. 21 over het begrip opdracht o.m.
het volgende.
2102. De opdracht staat in alle activiteiten centraal. De
commandant ontvangt zijn opdracht in de vorm van een
bevel of formuleert in voorkomend geval op eigen initiatief een opdracht. Boven het niveau van legerkorps
spreekt men van een operationele instructie. Elk ontvangen bevel moet worden geanalyseerd, zodat duidelijkheid bestaat over:
- het doel dat de hogere commandant voor ogen staat;
- het wezenlijke van de opdracht en de hieruit voortvloeiende deeltaken;
- de eventuele beperkingen die de vrijheid van handelen beïnvloeden.
2103. Een opdracht moet duidelijk en uitvoerbaar zijn.
Opdrachten worden in beginsel aan de naastlagere
commandant gegeven. De lagere commandant krijgt in
beginsel zoveel mogelijk vrijheid van handelen; hem
worden zo min mogelijk beperkingen opgelegd. In het
moderne gevecht dwingt de situatie commandanten op
elk niveau tot zelfstandig handelen. Zij moeten, ook
wanneer verbindingen gestoord zijn of verdere instructies om andere reden ontbreken, kunnen handelen in
de geest van hun commandant. Het is daarom van
uitermate groot belang dat zij een goed inzicht hebben
in de wijze waarop hun commandant het gevecht wil
voeren, in het licht van zijn totale plan, en de bedoelingen met zijn opdrachten aan hen. Daartoe dient het
gevechtsplan.

De commandovoeringshandleiding (VS-1390)
spreekt zich in dezelfde zin uit over het begrip
opdracht: o.m. in §§ 2208 en 2209. Voorts zijn in
de inleiding enkele algemene grondbeginselen geformuleerd; bv. in § 1161:
1161. In het gevecht zullen de omstandigheden snel
wisselen. Veronderstelde situaties waarop beslissingen
zijn gebaseerd kunnen reeds bij aanvang van de uitvoering niet meer juist blijken te zijn. Daarnaast kunnen
verbindingen op essentiële momenten verbroken zijn
Ontsporing

waardoor hogere commandanten niet meer beschikken
over actuele informatie en lagere commandanten verstoken blijven van opdrachten. In de commandovoering
dient rekening te worden gehouden met deze situatie
door het hanteren van de volgende algemene grondbeginselen, te weten:
- taken, bevoegdheden en middelen moeten zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd en vastgelegd; zij vormen
de voorwaarden voor de verantwoordelijkheid die de
commandant draagt;
- bevelsverhoudingen moeten duidelijk zijn vastgelegd;
- opdrachten en taakgebieden moeten overzichtelijk
en duidelijk zijn afgebakend;
- op alle niveaus moeten commandovoeringsprocedures op uniforme wijze worden toegepast;
- het delegeren van taken aan zijn ondercommandanten ontheft de commandant niet van zijn verantwoordelijkheid;
- de verplichting tot het nemen van initiatief en verantwoordelijkheden op alle niveaus;
- het geven van voldoende ruimte in de te verstrekken
opdrachten, waarbij hogere commandanten alleen het
gedachte einddoel weergeven, alsmede de daaraan gerelateerde hoogst noodzakelijke taken. De ondercommandant bepaalt dan op welke wijze dit einddoel wordt
behaald (= opdrachtgerichte commandovoering; vergelijk Auftragstaktik en Mission oriented tactics).

In hfdst. 4 (besluitvorming) van de commandovoeringshandleiding staat t.a.v. de onderwerpen
opdracht en gevechtsplan nog het volgende.
4110. Opdracht. De commandant analyseert zijn opdracht in het licht van de hem bekende (door zijn staf
verstrekte) informatie. Hij neemt daarbij het algemene
beleid van de hogere commandant mede in aanmerking. Hij gaat bij deze analyse na welke deeltaken zijn
eenheid moet verrichten bij het uitvoeren van de opdracht en hij rangschikt deze deeltaken naar tijd in een
logische volgorde. Hij beziet vervolgens deze deeltaken
in samenhang met zijn informatie over vijand, terrein
en weer. Hij maakt daarbij een schatting van de per
deeltaak geldende tijd/ruimtefactoren en beziet eventueel of er nu reeds redenen bestaan de opdracht in
fasen uit te voeren.
4522. In het gevechtsplan geeft de commandant op
logische wijze zijn visie op het verloop van de gehele
operatie/het gevecht. Hij schetst het door hem voorziene optreden van de subeenheden in de opeenvolgende
fasen van het gevecht en hij geeft aan op welke wijze
moet worden gereageerd op de mogelijke acties van de
vijand. Hij wijst daarbij op de kritieke punten in het
komende gevecht, hij legt accenten en hij onderstreept
de zaken die de bijzondere aandacht vragen.

Deze gedachtengang wordt vervolgens nader uitgewerkt, o.m. in §§ 4523 en 4524.
>
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Wat valt nu op het vorenstaande af te dingen? In
welk opzicht is er dan sprake van een ontsporing?
Zoals ik reeds vermeldde, onderken ik er twee.
Ten eerste is de hiervoor geschetste benadering
van het begrip Auftragstaktik als uitsluitend een
techniek voor de bevelvoering te beperkt, te instrumenteel. Deze kritiek is eerder krachtig verwoord door F. Uhle-Wettler [3], die ik citeer:

niet bang zijn fouten te maken, omdat zij zich
realiseren dat bij actief handelen fouten onvermijdelijk zijn en dat daarvoor begrip bestaat; een
begrip dat volledig ontbreekt voor het nalaten van
actief handelen en het aannemen van een afwachtende houding.
De tweede ontsporing vindt plaats bij de wijze
waarop in onze voorschriften (en niet alleen in de
onze) inhoud wordt gegeven aan de bij Auftragstaktik behorende commandovoeringstechniek. Zo
staat in de gevechtshandleiding (§ 2102) dat de
opdracht moet worden geanalyseerd, teneinde
duidelijkheid te verkrijgen over het doel dat de
hogere commandant voor ogen staat. In de commandovoeringshandleiding wordt dit „vertaald"
door het vaststellen van de uit te voeren deeltaken
met inachtneming van het algemene beleid van de
hogere commandant (§ 4110). Uit onze voorschriften komt dan ook — weliswaar enigszins gechargeerd — het beeld naar voren van de commandant die zijn opdracht analyseert door de samenstellende deeltaken vast te stellen, dit wat vervolgens opdraagt aan zijn ondercommandanten en in
het gevechtsplan aangeeft hoe hij e.e.a. wil hebben uitgevoerd en waarom. Het behoeft geen betoog dat deze benadering weinig heeft te maken
met Auftragstaktik. Op basis van gedelegeerde
verantwoordelijkheid zelfstandig handelen kan alleen op goede wijze plaatsvinden, als de commandanten op alle niveaus bekend zijn met de doelstelling van het optreden. Uitsluitend dan kan
doelgericht initiatief worden gepleegd. Onze huidige voorschriften besteden onvoldoende aandacht aan dit aspect.

Es ist kennzeichnend, dafi die keurige Zeit die ehemalige
deutsche Auftragstaktik nur noch als eine Technik, als eine
Befehlstechnik versteken kann: der Vorgesetzte erteilt Auftrage, überlajjt aber die Durchführung dem Untergebenen, wahrend bei der Befehlstaktik angeblich dem Untergebenen auch
die Einzelheiten der Durchführung vorgeschrieben werden.
Man wird nicht leugnen wollen, dafl zur Auftragstaktik auch
eine entsprechende Befehlstechnik gehort, Aberjeder Vergleich
alliierter und deutscher Gefechtsbefehle vergangener Kriege
zeigt schnell, dafi die Unterschiede der Befehlstechnik viel zu
gering sind, als dafl sie die Unterschiede des Führungsstils und
der Führungskunst erklaren könnten. Natürlich lassen sich bei
entsprechendem Suchen alliierte Befehlefinden, die weit mehr
in Einzelheiten gehen, als es deutscher Führungstradition entsprach. Aber zahlreiche andere Befehle könnten ebenso gut
aus deutscher Feder stammen und zahlreiche deutsche Befehle
könnten ebenso gut von alliierter Offizieren erlassen sein.
Zudem gehöhrte zur deutschen Führungstradition, dafi die
Kommandeure mindestens der grofien Kavallerie- und Panzerverbande von vorn, vom Gefech tsfeld ausführten und dort
ihren Führungswillen durchsetzten. Die Auftragstaktik kat
sich also haufig keineswegs gescheut, Führungsebenen zu überspringen, die Befugnisse weit Übergebener an sich zu reiflen
und Befehle statt Auftrage zu erteilen. Die deutsche Auftragstaktik war demnach weit mehr als nur eine Befehlstechnik. Sie
war ein Lebensstil, der sich in Generationen herausgebildet
halte. Voraussetzung waren Selbstandigkeit und Unabhangigkeit.

Herontdekking

Met andere woorden: Auftragstaktik is veel meer
dan een techniek voor de bevelvoering. Het gaat
niet (uitsluitend) om de formulering van opdrachten, maar ook om een daarmee samenhangende
cultuur, waarin echte delegatie van verantwoordelijkheden plaatsvindt, waarin een natuurlijk onderling vertrouwen heerst en waarin zelfstandig
handelen en initiatief als vanzelfsprekend worden
ervaren. Dat alles gebaseerd op een eenheid van
opvatting, gebaseerd op veelvuldige en regelmatige gedachtenwisselingen tussen commandanten op
alle niveaus. In zo'n cultuur worden onafhankelijke commandanten gevormd. Commandanten die

Door de recente, ingrijpende veranderingen in de
politieke en militair-strategische situatie in de wereld zijn tal van zekerheden weggevallen. Dat
geldt ook voor de KL. De situatie waarin het
legerkorps in het toegewezen, alom bekende vak
de verdediging moest voeren bestaat niet meer.
Het vak kan tegenwoordig letterlijk overal liggen.
Ook is het niet langer zeker welke gevechtsvorm
moet worden uitgevoerd; behalve het verdedigende gevecht zijn andere gevechtsvormen evenzeer
mogelijk. Bovendien is het goed denkbaar dat
slechts een (beperkt) deel van het legerkorps
wordt ingezet. De nieuwe operationele situatie,
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met haar vele onzekerheden, vereist meer dan
ooit commandanten op alle niveaus die zelfstandig
handelen, vertrouwen in elkaar hebben en zich
verenigd weten door een diepgewortelde eenheid
van opvatting.
Ook op andere gebieden doen zich momenteel
veranderingen voor die in dit kader van belang
zijn:
- in het in 1990 door de BLS uitgegeven beleidsconceptie „Leiding geven in de KL", worden de
vrijheid van handelen en het wederzijds vertrouwen als centrale thema's aangemerkt;
- in het in 1991 uitgegeven „Beleidskader verbetering bedrijfsvoering" wordt aangegeven dat in
de bedrijfsvoering resultaat, verantwoordelijkheid
en beheersing van de bedrijfsprocessen worden
bereikt door een verhoogde zelfstandigheid en
(ruimte voor) eigen initiatief van commandanten,
teneinde hen in de gelegenheid te stellen het gewenste operationele optreden te leveren, gegeven
de hen ter beschikking gestelde middelen;
- in de in 1991 verschenen legerkorpspublikatie
„Beleid opleiden en oefenen" worden o.m. analyse van de te bereiken doelstellingen, doelgerichtheid, inventiviteit en creativiteit als grondbeginselen van het opleidings- en oefenbeleid genoemd.
De Bevelhebber heeft in dit blad gewezen op het
belang van de thans plaatsvindende veranderingen en op de noodzaak van een daarbij behorende
andere wijze van denken en doen [4].
Naar mijn mening leent de beoogde bedrijfscultuur zich uitstekend voor de toepassing van Auftragstaktik. Anderzijds kan toepassing van Auftragstaktik de invoering van die andere cultuur
binnen de KL bevorderen. Om echter Auftragstaktik te kunnen invoeren dient daarvoor eerst
een theoretische basis te worden gelegd: een samenhangende visie, een document waarin uitgangspunten en grondbeginselen van de commandovoering op basis van Auftragstaktik zijn vastgelegd. Die commandovoering dient dan wel alle
relevante aspecten te omvatten: besluitvorming, bevelvoering en leiding geven. In dat document dienen voorts allerlei voorbehouden en nuanceringen
te worden vermeden die afbreuk doen aan de
inhoud: geen zinsneden als „in beginsel" en „waar
mogelijk"! Met het uitbrengen van een samenhangende visie, een vernieuwd voorschrift commanMS 161(1992)(6)

dovoering zijn wij er echter niet: behalve aan de
theorie dient ook inhoud te worden gegeven aan
de praktijk.
Willen wij in de praktijk inhoud geven aan een
bedrijfscultuur, gebaseerd op het begrip Auftragstaktik dan kan dat n.m.m. maar op één manier,
en dat is door erover te praten. Op alle niveaus
dienen commandanten regelmatig en vooral vaak
met elkaar te discussiëren. Daarbij gaat het erom
begrip te kweken voor eikaars standpunten en
vertrouwen in elkaar te krijgen. Het trefwoord
hierbij is vorming. Dat vereist dan wel een andere
manier van met elkaar omgaan. Te vaak worden
(vooral jonge) commandanten nog in het diepe
gegooid. Te vaak beperken wij ons ertoe commandanten onderuit te halen, zonder te vertellen wat
wij nu eigenlijk wel willen. Te vaak ontaarden
zakelijk begonnen gesprekken in het op onheuse
wijze „opvoeden" van ondergeschikten. Deze manier van optreden, alsmede de mentaliteit die
daaraan ten grondslag ligt, moeten veranderen. Ik
merk hierbij met nadruk op dat het mij niet erom
gaat de KL om te vormen tot een gezellige praatclub. De discussie die mij voor ogen staat dient
wel inhoud te hebben. Goede gelegenheden voor
een militair-inhoudelijke discussie doen zich voor
bij (commandopost)oefeningen, waarbij voor en
na uitvoering van de opdracht met commandanten
wordt gesproken over hun planning en leiding.
Maar ook in de kazerne kan over de planning en
aanpak van problemen worden gediscussieerd. Ik
realiseer mij hierbij terdege dat — ook al beginnen wij vandaag daarmee -- het nog jaren zal
duren alvorens er sprake kan zijn van de door mij
geschetste vorming. Dat mag echter geen reden
zijn dan maar niet ermee te beginnen.
Uiteindelijk moet een bedrijfscultuur ontstaan
waarin echte Auftragstaktik kan worden bedreven. Die cultuur moet — zoals ik hiervoor reeds
heb aangegeven — zijn gebaseerd op een samenhangende visie over commandovoering in de
breedste betekenis van dat woord. Die cultuur
moet niet ondergeschiktheid als ziel hebben, maar
onafhankelijkheid. Centrale begrippen moeten
zijn: delegatie, zelfstandigheid, initiatief. Kenmerkend voor zo'n cultuur is voorts de wijze waarop
men met elkaar omgaat: gebaseerd op onderling
vertrouwen en begrip voor eikaars opvattingen.
De gewenste cultuurverandering kunnen wij ook
ondersteunen door bepaalde elementen uit de
287

commandovoeringsprocedure aan te passen. En
daarmee kan meteen de door mij gesignaleerde
tweede ontsporing worden teniet gedaan.
Auftragstaktik houdt in essentie in dat commandanten zelfstandig initiatief plegen. Dat initiatief
moet echter wel passen in het totale optreden; het
gaat dus erom dat het initiatief doelgericht plaatsvindt. Elke commandant moet goed op de hoogte
zijn van de doelstelling van het totale optreden en
de rol van zijn eenheid in dat geheel. De analyse
van de opdracht dient zich dan ook primair te
richten op de doelstelling van het optreden! De
huidige praktijk, waarbij de analyse zich uitsluitend richt op het vaststellen van wat te doen is niet
voldoende; het gaat vooral om het waarom. Ik
illustreer dat met het volgende voorbeeld.
47 Verkbat, als deel van de beveiligende strijdmacht
van 7 Div, krijgt opdracht in het aangegeven vak gedurende minimaal 24 uren het vertragend gevecht te voeren. Het wat is daarmee duidelijk en in de gebruikelijke
analyse zal de commandant vaststellen dat het bataljon
achtereenvolgens moet uitvoeren: een opmars, een bewaking, een vertragend gevecht met daarin afwisselend
beweeglijk vertragen en tijdelijk verdedigen, een achterwaartse doorschrijding en ten slotte een verplaatsing
naar het te betrekken verzamelgebied. Als de analyse
evenwel wordt uitgevoerd op de doelstelling, op het
waarom, zijn geheel verschillende mogelijkheden te onderkennen:
- de vijandelijke opmars moet worden vertraagd om
tijd te winnen t.b.v. de nog niet voltooide verdedigingsvoorbereiding;
- de vijand moet worden gedwongen een echelonswisseling toe te passen (hij moet worden gesleten) om
daarmee gunstige voorwaarden te scheppen voor de
verdediging;
- er moet maximale informatie worden ingewonnen
over het vijandelijke optreden, teneinde tijdig tegenmaatregelen te kunnen treffen.
Wil de bataljonscommandant een goed plan kunnen
maken, en in het gevecht doelgericht initiatief kunnen
plegen, dan dient hij te weten welke doelstelling van
kracht is. In het eerste geval zal hij het gevecht immers
zover mogelijk naar voren aangaan en een zodanige
planning maken dat hij enige reserve inbouwt. Zo mogelijk zal hij het gevecht langer volhouden dan opgedragen. Daarmee wordt meer tijd gecreëerd en kan de
verdediging beter worden voorbereid. In het tweede
geval zal het accent vooral worden gelegd op de fasen
waarin tijdelijk wordt verdedigd: de vijand moeten immers verliezen worden opgelegd. Zodra de vijand is
gedwongen van echelon te wisselen is aan de opdracht
voldaan, ook als dat reeds na 12 uren is bereikt. In het
derde geval zal de bataljonscommandant zijn middelen
vooral in de diepte groeperen en zoveel mogelijk trach288
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ten te vermijden dat (delen) van zijn eenheid gebonden
raken. Na het verstrijken van de beschikbare tijd heeft
hij in wezen aan zijn opdracht voldaan. Het is dus
essentieel dat duidelijkheid bestaat over de doelstelling
van het optreden. Naar gelang de doelstelling zullen
immers het optreden en de inzet van middelen verschillen. Als die duidelijkheid er niet is, zal de bataljonscommandant contact moeten opnemen met de divisiecommandant. De daaruit voortvloeiende gedachtenwisseling zal bijdragen aan het onderlinge begrip en vertrouwen in de juiste uitvoering van de opdracht.

Een dergelijke analyse — gericht op de doelstelling van het optreden — komt in de huidige praktijk nauwelijks tot stand. Kennelijk biedt ons huidige besluitvormingsproces daarvoor onvoldoende aanknopingspunten. Door de inhoud van onze
commandovoeringsprocedure in het licht van het
vorenstaande aan te passen, kan op relatief eenvoudige wijze een begin worden gemaakt met de
introductie van Auftragstaktik. In wezen hoeft
slechts de D van doelstelling te worden toegevoegd aan het OTVEM; m.a.w.: DOTVEM. In de huidige praktijk wordt het OTVEM zogezegd met de
paplepel erin gegoten. Ook voor niet-tactische
problemen wordt OTVEM veelvuldig toegepast. Het
met de D van doelstelling aangevulde OTVEM leent
zich dus uitstekend ervoor de organisatie vertrouwd te maken met de grondbeginselen van
Auftragstaktik. Met DOTVEM worden alle commandanten op elk niveau gedwongen na te denken
over de doelstelling van hun opdracht. De kwaliteit van besluitvorming en bevelvoering zal daardoor wezenlijk verbeteren. Bovendien wordt met
een duidelijke doelstelling bevorderd dat doelgericht initiatief kan worden gepleegd. Dat alles zijn
elementen die onverbrekelijk met het begrip Auftragstaktik zijn verbonden. Auftragstaktik kan
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dan ook het beste worden vertaald met doelstellingentactiek.
Met een duidelijk beeld van de te behalen doelstelling voor ogen, kan de commandant ook helder aangeven welke rol de subeenheden in zijn
plan vervullen. Die rol dient hij dan ook aan te
duiden in zijn gevechtsplan, zodat ondercommandanten worden gericht in de analyse van hun opdracht. Het gevechtsplan moet kort en bondig
worden geformuleerd en wordt in het bevel opgenomen onder § 3 (uitvoering) a (algemeen). In het
gevechtsplan worden de opdrachten aan de subeenheden in § 3b e.v. in een duidelijk kader geplaatst. Voorts kan de commandant in het gevechtsplan aangeven welke elementen in de uitvoering van cruciaal belang zijn voor het welslaAnalyse van de doelstelling

gen van zijn plan. Ook daarmee geeft hij zijn
ondercommandanten een houvast voor het nemen
van hun beslissingen. Op die manier wordt n.m.m.
de onzekerheid, die per definitie op het gevechtsveld heerst, op effectieve wijze gereduceerd. Die
effectiviteit ontbreekt m.i. geheel bij het gedetailleerd beschrijven van een gedacht verloop, waarvan van tevoren vaststaat dat het in de realiteit
toch anders zal lopen. Bovendien wordt de vrijheid van handelen van de ondercommandanten in
een dergelijk gedetailleerd gevechtsplan ten zeerste beperkt. Het gevechtsplan dat zich op de doelstelling richt geeft richting aan het optreden ook in onvoorziene omstandigheden — en tast op
geen enkele wijze de vrijheid van handelen aan;
en vrijheid van handelen is een noodzakelijke
voorwaarde voor het toepassen van Auftragstaktik.
Conclusie
Naar mijn mening is Auftragstaktik uitstekend in
te passen in de huidige veranderingen in de cultuur van de KL en kan toepassing van dat begrip
ertoe bijdragen dat die culturele omslag wordt
versneld. Het is dan echter noodzakelijk dat Auftragstaktik juist wordt geïnterpreteerd en toegepast. Ik meen met dit artikel in ieder geval een
bijdrage te hebben geleverd aan de juiste interpretatie van het begrip. Een juiste toepassing zal
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