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In zijn boek “La Production de l'Espace” zette de Franse filosoof en voormalig Situationist 

Henri Lefebvre het idee dat iedere samenleving zijn eigen ruimte produceert vierkant op de 

politieke agenda. Met de Situationisten, en in het bijzonder Guy Debord, was Lefebvre de 

overtuiging toegedaan dat de stad (een focus van hun aandacht) het product is van sociale 

relaties. In deze op zichzelf eenvoudige stelling ligt echter veel besloten. Indien het product 

van sociale relaties, ligt de productie van ruimte, of zo men wil van de stad, besloten in het 

handelen van subjecten, en is deze hiermee ook politiek. En meer dan een theorie over de pro-

ductie van ruimte, lag Lefebvre zijn interesse bij de sociale strijd die er over ruimte wordt ge-

voerd, welke ruimten er worden geproduceerd, hoe ruimtelijke relaties vorm worden gegeven, 

en hoe deze samenhangen met de kapitalistische productiewijze. Onder een kapitalistische 

logica bijvoorbeeld is ruimte opgedeeld in percelen welke doorgaans het bezit zijn van ie-

mand, welke een wezenlijk onderscheidt is met het betekenis geven aan geografische ruimte 

in de Middeleeuwen. Marxistische geografen als David Harvey en Mike Davis, beïnvloed door 

Lefebvre, hebben de aandacht gevestigd op de relatie tussen neo-liberale regimes en de pro-

ductie van ongelijke geografische ontwikkeling en sloppenwijken.  

 

Geopolitiek is echter niet alleen deel van grote projecten, maar ook van het dagelijkse hande-

len. In de Situationistische praktijken van detournement, een sociale praktijk waarin opnieuw 

betekenis wordt gegeven, betekenissen die antagonistisch zijn aan de originele betekenis. Kra-

ken als een sociale praktijk, waarin de geprivatiseerde en geprivilegieerde percelen in de stad 

onderdeel worden van nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid en andere vormen van le-

ven is een mooi voorbeeld van detournement. Tevens zien we hiermee dat in de actie van de-

tournement de geografische ruimte wordt getransformeerd: de ruimte van het belastingkan-

toor op het Buitenom in Den Haag en die van de Blauwe Aanslag lijken alleen nog maar op 

elkaar voor een voorbijganger die een vluchtige blik naar rechts werpt. Waar de een deel uit-

maakte van een verwaringseconomie, maakte de ander deel uit van een sociale praktijk waar-

in relaties politiek gedefinieerd werden.  

 

De strijd om de stad stond in de jaren zeventig en tachtig midden in de publieke belang-

stelling. Al was het alleen maar vanwege de krakersrellen, die van de beeldbuis afspatten. 

Maar achter het spektakel van de rellen was er sprake van een sociale strijd over het ontwerp 

van de stad: als geprivatiseerde percelen voor het verwerven van speculantenkapitaal, de stad 

als geprivilegieerd domein voor de (nieuwe rijken), of de stad, als gemeenschappelijke ruimte, 

welke vorm krijgt in het creëren van nieuwe vormen van woon en leef gemeenschappelijk-

heid. Het ontrekken van die strijd aan het oog (van de camera) was, zo kan men stellen, ook 

deel van de politieke strijd die toen plaats vond. 

 

Het artikel „de strijd voor een stad op mensenmaat in Gent‟ verhaalt de geschiedenis van deze 

strijd om de organisatie van de stad, een organisatie van het leven, in deze stad in het westen 

van Vlaanderen. Centraal staat de strijd tussen de zogenaamde stadsvernieuwing uit die peri-

ode, welke draaide om de kapitalisering van de binnenstad, welke plaats vond via het op-

nieuw ontwerpen en betekenis geven van die binnenstad als historisch centrum, als toeristen-

stad en open lucht museum, versus de stad waar jongeren en ouderen alternatieve leef- en 

woonvormen ontwikkelde, vormen die vaak, en ten onrechte, in termen van „behoud‟ gefor-

muleerd werden, daar waar het eerder ging om de ontwikkeling van nieuwe sociale relaties 

(leefvormen), met bijpassende woonvormen. De strijd, toentertijd, vanuit die nieuwe vormen, 
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werd gestreden door het Pandinistische Verblijfingsfront, een creatieve woordspeling op het 

Sandinistisch Bevrijdingsfront, welke ik 1979 een revolutie bewerkstelligde in het Midden-

Amerikaanse Nicaragua, en velen inspireerde.  

 

In zijn artikel „ Door muren gaan‟ geeft de auteur Eyal Weizman een adembenemende analyse 

van de manier waarop microtactisch handelen van het Israelische leger ruimtelijk is doordacht, 

op ontluisterende wijze geïnspireerd door de kritische filosofen Gilles Deleuze en Felix Guatta-

ri. Adembenemend is het stuk door de vlijmscherpe analyse van de vernietiging van de be-

staande stadstructuren in Palestijnse gebieden als zijnde een rationele, ruimtelijk doordachte 

operatie. Ontluisterend is de wijze waarop Deleuze en Guattari, filosofen van de oppositie, op 

instrumenteel-dodelijke wijze gebruikt worden door officieren in het leger, resulterend in het 

binnenstebuiten keren van de stad, van de Palestijnse staat.  Weizman zijn analyse is onont-

beerlijk voor het begrijpen van specifieke operaties van het Isreaelische leger in Palestijnse ge-

bieden.  

 

Beide artikelen, hoe verschillend ze ook zijn, onderstrepen het belang dat we hechten aan ana-

lyses waarin het „sociale‟ en het „ruimtelijke‟ als in elkaar geïntegreerde dimensies aan elkaar 

gekoppeld worden.  

Israëlische soldaten drillen een gat door een muur in een vluchtelingenkamp 
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Het door eenheden van het Israëlische leger 

doorgevoerde manoeuvre tijdens aanvallen 

op de stad Nablus in april 2002 werd door 

haar commandant, Brigadegeneraal Aviv 

Kochavi, beschreven als „omgekeerde geo-

metrie“. Dit legde hij uit als de reorganisatie 

van de stedelijke structuur middels  een se-

rie van microtactische acties. Tijdens de 

aanval verplaatsten de  soldaten zich door 

de stad door honderden meters lange  

„bovenaardse tunnels“, die door een com-

pacte en met elkaar verstrengelde stedelijke 

textuur gecreëerd waren. Zij waren dermate 

met deze structuur verweven dat de meesten 

op geen enkel moment van bovenaf te zien 

waren, hoewel zich op hetzelfde moment 

meerdere duizenden soldaten en honderden 

Palestijnse guerrillastrijder door de stad be-

wogen. Bovendien gebruikten de soldaten 

zelden de straten, wegen, doorgangen of bin-

nenplaatsen die de structuur van de stad 

bepalen, en ook zelden de ingangsdeuren, 

binnentrappen en vensters, die de indeling 

van de gebouwen bepalen, maar bewogen 

zich  horizontaal door scheidingsmuren van 

woningen en verticaal door gaten in pla-

fonds en vloeren die zijn opgeblazen. Deze 

vorm van bewegen is deel van een tactiek 

waarnaar het militair apparaat verwijst in  

metaforen uit het dierenrijk als 

„uitzwermen“ of „teisteren“. Doordat zij 

zich door huiselijke interieurs bewegen, ma-

ken deze manoeuvres het buiten tot binnen 

en het privéterrein tot openbare weg. De 

gevechten vonden plaats in half afgebroken 

woonkamers, slaapkamers en gangen van 

slecht gebouwde vluchtelingenonderkomens 

waar de televisie misschien nog aanstond en 

de etenspan nog op het fornuis.  In plaats 

van zich te onderwerpen aan het gezag van 

de conventionele ruimtelijke grenzen, werd 

beweging hier constitutief voor de ruimte en 

de ruimte werd gevormd als evenement. Het 

was niet de ordening van de ruimte die de 

modellen van beweging bepaalden, maar het 

was de beweging die de ruimte om zich heen 

produceerde en praktiseerde. De drie-

dimensionale beweging kriskras door muren, 

plafonds en vloeren in de grote stad, sloot de  

architectonische en de stedelijke bouw kort, 

interpreteerde het opnieuw en stelde ze op-

nieuw samen. De tactiek van "wandelen 

door muren”, behelst een conceptie van de 

stad als niet alleen een plek, maar als het 

medium van oorlogvoering - als flexibele, 

bijna vloeibare materie welke altijd contin-

gent en in beweging is. 

 

Volgens geograaf Stephen Graham is er 

sinds het einde van de Koude Oorlog een 

omvangrijk  internationaal "intellectueel 

gebied” ontstaan, wat hij de 

“schaduwwereld van de militaire stadson-

derzoeksinstituten en trainingscentra” 

noemt.  De taak van deze "schaduwwereld" 

is om militaire operaties in stedelijk terrein 

opnieuw te bekijken1.Dit als reactie op de 

urbanisatie van opstanden.  De groeiende 

netwerken van deze "schaduwwerelden" om-

vatten scholen, stedelijke onderzoeksinstitu-

ten en opleidingscentra, alsook mechanis-

men van uitwisseling van kennis tussen de 

verschillende legers, zoals conferenties, 

workshops en het gezamenlijk oefenen van 

militaire acties. In hun poging om het stede-

lijk leven te begrijpen, volgen de soldaten - 

de stedelijke professionals van vandaag - 

stoomcursussen met onderwerpen als stede-

lijke infrastructuur, de analyse van com-

plexe systemen, structurele stabiliteit en 

bouwtechniek, en houden zij zich ook bezig 

met een verscheidenheid aan theorieën en 

methodologieën die zijn ontwikkeld binnen 

de hedendaagse civiele academische wereld. 

~ 
Eyal Weizman 
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Er is een nieuwe relatie aan het ontstaan 

tussen drie onderling samenhangende com-

ponenten: gewapende conflicten, de gebouw-

de omgeving en de theoretische taal die deze 

conceptualiseert. 

  

In navolging van de globale trend van de 

laatste tien jaar, richtten de Israëlische 

strijdkrachten (Israel Defense Forces, IDF) 

op diverse hiërarchische niveaus een hele 

serie instituten en denktanks op belast met 

de taak om strategische, tactische en organi-

satorische antwoorden te vinden op de wre-

de  politionele acties , die bekend waren ge-

worden als "vuile oorlog" of "low intensity 

conflict". Tot de opvallendste onder hen be-

horen  het in 1996 opgerichte Operational 

Theory Research Institute (OTRI) en het 

"Alternative Team", opgericht in 20032.  De-

ze instellingen zijn niet alleen samengesteld 

uit officieren, maar ook met civiele academi-

ci en technici. Twee van de belangrijkste 

hoofdfiguren binnen deze instellingen - Shi-

mon Naveh, een gepensioneerde brigadege-

neraal en directeur van OTRI, en Aviv 

Kochavi, een actieve officier - worden hier-

onder uitvoerig geciteerd. 

  

Omgekeerde stadsgeografie 
  

De tactieken van "wandelen door muren" 

die het leger in de stedelijke aanvallen op 

vluchtelingenkampen toepasten zijn ontwik-

keld, niet als antwoord op theorieën, , maar 

als een manier om in te breken in de tot dan 

toe "ondoordringbare" vluchtelingenkam-

pen. Aviv Kochavi, in die tijd commandant 

van de Brigade Paratroepers, legde de be-

ginselen uit waarop de aanvallen op de 

vluchtelingenkampen van Batala en de na-

burige stad Nablus (Kasbah) waren geba-

seerd: 

  

"Deze ruimte die u hier ziet, de kamer die u 

ziet, is niets meer dan uw interpretatie er-

van. Nu kunt u de grenzen van uw interpre-

tatie verleggen, maar niet eindeloos, uitein-

delijk moet ze aan de fysica  gebonden blij-

ven, omdat ze gebouwen en wegen omvat. 

De vraag is: Hoe interpreteert u een weg? 

Interpreteert u een weg zoals elke architect 

en iedere stadplanner dat doet, als een plek 

waar men doorheen loopt, of interpreteert u 

het als een plaats verboden om zich over te 

bewegen. Dit hangt enkel en alleen van uw 

interpretatie af. Wij interpreteren de weg als 

een plaats die we niet moeten doorkruisen, 

en de deur als een plek waar we niet door 

kunnen gaan, en het venster als iets waar-

door we niet mogen kijken, want in de 

straat wacht een geweer op ons en achter de 

deur een booby trap. Dit komt omdat de 

vijand de ruimte interpreteert op een tradi-

tionele, klassieke manier, en ik wil deze in-

terpretatie niet volgen om vervolgens in zijn 

val te trappen, ik wil hem juist verrassen! 

Dit is de essentie van de oorlog. Ik moet 

winnen. Ik moet opduiken op een onver-

wachte plaats. En dat hebben we gepro-

beerd.”  

 

“Om deze reden kozen we de mogelijkheid 

door-muren-lopen. […] Net als een worm die 

zijn weg naar voren vreet, op een bepaald 

punt opduikt en dan weer verdwijnt. Zo wa-

ren we in staat om op een verrassende ma-

nier vanuit de woningen naar buiten en naar 

plaatsen te gaan waar we niet verwacht wer-

den. We kwamen van achteren en versloe-

gen de vijand, die achter een hoek op ons zat 

te wachten. […] Omdat het de eerste keer 

was dat deze methode [op deze schaal] ge-

probeerd werd, leerden we tijdens de actie 

ons aan de betreffende stedelijke gebieden 

aan te passen en in een soortgelijke wijze de 

betreffende stedelijk gebieden aan onze be-

hoeften aan te passen. […] We kozen deze 

microtactische praktijk [van wandelen door 

muren] en veranderde ze in een methode 

Dankzij deze methode waren we vervolgens 

in staat om de totale ruimte anders te inter-

preteren! […] Ik zei tegen mijn troepen: 

Vrienden! Jullie hebben geen keuze! Er is 

geen andere manier om je te verplaatsen! 

Als je tot nu toe gewend was over wegen en 

trottoirs te gaan, vergeet dat maar!  Van nu 

af aan gaan we door muren!"3 
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Als het leger het door-muren-gaan als een 

"humaan" antwoord op de door traditionele 

stedelijke oorlogvoering toegepaste moed-

willige vernietiging kan presenteren, en het 

als een "elegant" alternatief voor de Jenin-

achtige stadsvernietiging kan voorstellen, 

dan alleen omdat de schade die veroorzaakt 

wordt vaak verborgen blijft in de interieurs 

van de huizen. Het onverwachte binnen-

dringen van de oorlog in het privédomein 

van de woning werd, net als in Irak, door de 

Palestijnen ervaren als de meest diepgaande 

vorm van trauma en vernedering. Sinds Pa-

lestijnse guerrillastrijders zich zelf door mu-

ren en vooraf geplande openingen verplaat-

sen, vinden de meeste gevechten plaats in 

particuliere woningen. Sommige gebouwen 

worden daardoor een soort van gelaagde 

taart, met Israëlische soldaten boven en on-

der en daartussen een laag van in de val zit-

tende Palestijnen. 

 

Stedelijke oorlogsvoering hangt steeds meer 

af van technologieën die werden ontwikkeld 

met het doel de muren te ont-muren [„un-

walling of the wall“], om een term van Gor-

don Matta-Clark te gebruiken. In aanvulling 

op militaire tactieken die gericht zijn op het  

fysiek doorbreken en het verplaatsen door 

muren, zijn tegelijktertijd nieuwe methoden 

ontwikkeld die het voor soldaten mogelijk 

maakt soldaten niet alleen te zien door dich-

te muren, maar ook door ze te schieten en te 

doden. Het Israëlische bedrijf Camero heeft 

een hand-held imaging apparaat ontwikkeld 

dat thermische beeldvorming combineert 

met ultra-breedband radar, waarmee het 

evenals met moderne ultrasone zwanger-

schapsapparatuur mogelijk is om driedimen-

sionale weergaven produceren van achter 

muren verborgen, biologisch leven.4 De 

NAVO-standaard wapens met 5,56-mm mu-

nitie werden aangevuld met 7,62-mm wa-

pens waarmee door steen, hout en tegels ge-

schoten kan worden zonder dat de kogel veel 

van richting veranderd. Instrumenten van 

"letterlijke transparantie" zijn de belang-

rijkste componenten in de pogingen om een 

spookachtige (of computergame-achtige) 

militaire fantasiewereld van grenzeloze 

vloeibaarheid te creëren, waarin de ruimte 

van de stad zo bevaarbaar kan zijn als een 

oceaan.  In haar streven te kunnen kijken 

naar wat er verborgen is achter muren en 

wanden, zich door hen heen te bewegen en 

er munitie door heen te jagen, lijkt het alsof 

het leger – zich rechtvaardigend met behulp 

meer of minder moderne theorie - de heden-

daagse technologieën naar het niveau van de 

metafysica heeft getild: er naar strevend bo-

ven het hier en nu van de fysieke werkelijk-

heid uit te stijgen en tijd en ruimte te laten 

instorten.  

  

Academie van het straatgevecht 
 

Shimon Naveh, een gepensioneerde brigade-

generaal, was tot mei 2006 co-directeur van 

de Operational Theory Research Institute. 

In een interview dat ik met hem had, legde 

Naveh de doelstellingen van het instituut 

uit:  "[De actie in] Jenin was een complete 

mislukking voor de IDF, de schade die deze 

vernietiging de IDF heeft gebracht, is groter 

dan de schade die we de Palestijnen [sic] 

hebben toegebracht. De operatie werd geleid 

door zeer onervaren officieren die simpelweg 

in paniek raakten en stopten met denken. 

"Hij stelde voor dat de IDF moest doorgaan 

met de aanpak die zij in Nablus en Balata 

hadden toegepast. Hij zag het als zijn taak 

de " acties van de IDF efficiënter, slimmer 

[...] en op die manier meer humaan te ma-

ken".  Hij vatte de missie van het Instituut 

als volgt samen: "We zijn als de Jezuïeten 

Orde. Wij proberen het denken van de sol-

daten te vormen en te trainen". Ten aanzien 

van de theorieën die het instituut toepast, 

zei hij: " We lezen Christopher Alexander 

[...] kunt u zich dat voorstellen? We lezen 

John Forester [...]. We lezen Gregory Bate-

son, we lezen Clifford Geertz. Niet alleen ik, 

maar onze soldaten en onze generaals ver-

diepen zich in dergelijke teksten. We hebben 

een school ingericht en een leerplan ontwik-

keld die „gevechtsarchitecten‟ [operational 

architects] doceert".  
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In een lezing die ik bijwoonde, presenteerde 

Naveh een diagram dat leek op een 

„kwadraat van tegenstellingen' en een reeks 

logische verbindingen tussen bepaalde aan 

militaire en guerrilla-operaties gerelateerde 

stellingen poneerde. Met benamingen als 

Verschil en herhaling - De dialectiek van 

structurering en structuur; "vormloze rivali-

serende entiteiten”; gebroken bewegingen; 

bliksemaanvallen; snelheid versus ritme; 

Wahhabi oorlogsmachine; postmoderne an-

archistes/n; nomadische terroristen, enz. 

werd de taal van de Franse filosofen Gilles 

Deleuze en Félix Guattari gebruikt.  

 

In het interview vroeg ik Naveh: "Waarom 

Deleuze en Guattari?" En hij antwoordde:  

"Veel van de concepten in Duizend Plateaus 

werden voor ons nuttig [...], ze maakten het 

ons mogelijk de hedendaagse situaties te in-

terpreteren op een manier die we anders niet 

hadden kunnen verklaren. Het problemati-

seerde onze eigen paradigma‟s [...].Het be-

langrijkste voor ons was het onderscheid dat 

zij hebben gemaakt tussen 'gladde' en 

'gegroefde' ruimte [en die zich op hun beurt] 

in de organisatorische concepten van de 

'oorlogsmachine' en het 

'staatsapparaat' [spiegelen] [....]. In de IDF 

gebruiken we nu vaak de uitspraak „de 

ruimte glad maken‟ wanneer we verwijzen 

naar een actie in een ruimte alsof die geen 

begrenzingen heeft. Wij proberen de opera-

tionele ruimte zo te produceren dat begren-

zingen geen invloed op ons hebben. Pales-

tijnse gebieden zouden inderdaad als 

'gegroefd' gedacht kunnen worden omdat ze 

door hekken, muren, sloten, wegversperrin-

gen, enz. zijn omgeven [...].Wij willen de 

„gegroefde‟ ruimte van de traditionele, ou-

derwetse militaire praktijk [waarmee de 

meeste militaire eenheden heden ten dage 

opereren] met een gladheid tegemoet treden 

die ons een beweging door de ruimte moge-

lijk maakt die alle grenzen en barrières over-

wint. In plaats van onze troepen volgens de 

bestaande grenzen te sturen en te organise-

ren, gaat het ons er om door deze grenzen 

heen te gaan." 

 

Naveh heeft onlangs de vertaling van enkele 

hoofdstukken uit Bernard Tschumi's 

“Architectuur en Disjunctie” voltooid in het 

Hebreeuws. Naast deze theoretische posities 

zijn canonieke elementen van stedelijke the-

orie als de Situationistische praktijken van 

de dérive en détournement zijn referentie-

punten. Deze ideeën waren bedacht om de 

gebouwde hiërarchie van de kapitalistische 

stad ter discussie te stellen. Ze hadden tot 

doel te breken met het onderscheid tussen 

privé en openbaar, binnen en buiten, nut en 

functie, en de privé-ruimte door een 

“grenzeloos” openbaar oppervlak te vervan-

gen. Naveh verwees ook naar Georges Ba-

taille, die ook de wens uitsprak om de archi-

tectuur aan te vallen: Zijn roep naar de wa-

pens was erop gericht het rigide rationalisme 

van de naoorlogse orde in diskrediet te bren-

gen, te ontsnappen aan „de architectonische 

dwangbuis‟en de onderdrukte menselijke 

verlangens te bevrijden. Hoewel ze een spec-

trum van zeer verschillende posities en tijd-

perken vertegenwoordigen, ging het zowel 

Bataille, alsook de situationisten en de 

Tschumi erom de repressieve macht van de 

burgerlijke stad met nieuwe strategieën van  

doordringing en doorkruising te ondergra-

ven. 

  

Deze ideeën en tactieken weerspiegelden een 

algemeen gebrek aan vertrouwen tegenover 

de regeringsstructuren m.b.t. hun vermogen 

om de democratie te beschermen of te be-

vorderen. De niet-gouvernementele micro-

politiek van die tijd vertegenwoordigde in 

veel opzichten de pogingen om een mentale 

en affectieve guerrilla op de intieme niveaus 

van het lichaam, de seksualiteit en de inter-

subjectiviteit te constitueren, een individu 

waarin het persoonlijke subversief politiek 

werd. Zo boden deze theoretische posities 

een strategie voor het terugtrekken uit het 

officiële staatsapparaat in de particuliere 

sector. Terwijl deze tactieken opgevat wer-

den als schending van de gevestigde 

"burgerlijke orde" van de stad, waarbij het 

architectonische element van de muur - 

huishoudelijk, stedelijk of geopolitiek - ge-

zien werd als de belichaming van sociale en 
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politieke onderdrukking, worden de door 

deze denkers geïnspireerde tactieken in de 

handen van Israëlische soldaten tot basis 

voor aanvallen op de "vijandelijke" stad. 

Geesteswetenschappelijke vorming - vaak 

gezien als een van de meest krachtige wa-

pens tegen het imperialisme – werd hier toe-

geëigend als een geducht instrument voor 

koloniale machtsuitoefening.  

 

Dit alles is hier niet beschreven om deze the-

orie, haar bedenkers of de zuiverheid van 

hun intenties te beschuldigen of aan te zet-

ten tot een anti-theoretische benadering, 

maar als poging om onze aandacht te vesti-

gen op de mogelijkheid dat, zoals Herbert 

Marcuse betoogde, met de toenemende inte-

gratie van de vele diverse aspecten van de 

samenleving ook "oppositie en kritiek" on-

dergebracht en door de heersende macht als 

instrument operatief gemaakt kunnen wor-

den - in dit geval post-structuralistische en 

zelfs post-koloniale theorie door de koloniale 

staat.5 

  

Uitzwermen 
 

Volgens Naveh is het “uitzwermen” een cen-

trale categorie in de IDF-opvattingen over 

de nieuwe stedelijke optredens. Het gaat om 

een gecoördineerde gezamenlijke actie die 

door een netwerkachtige organisatievorm 

wordt ondernomen, waarvan de afzonderlij-

ke eenheden semi-autonoom, maar in onder-

linge samenwerking met alle anderen opere-

ren.  De theoretici van de onderneming 

RAND David Rönfeldt en John Arquilla, 

waaraan de popularisering van de militaire 

implicaties van de term wordt toegeschre-

ven, wijzen erop dat het uitzwermen van 

oudsher voor oorlogsvoering werd gebruikt 

door nomadische stammen en tegenwoordig 

door verschillende organisaties over het hele 

spectrum van sociale en politieke conflicten 

in gebruik worden genomen, zoals bijvoor-

beeld door terroristen en guerrilla-

organisaties en maffia-criminelen, evenals 

door geweldloze sociale activistes/n.6 

 

In ons interview legde Kochavi uit hoe de 

IDF het concept interpreteert en toepast: 

"Een overheidsleger wiens vijand  een dif-

fuus netwerk is van los georganiseerde ben-

des [...] moet zichzelf bevrijden van het ou-

de concept van rechte lijnen, eenheden in 

lineaire formatie, regimenten en bataljons 

[...] en moet zelf veel meer diffuus en ver-

strooid worden, flexibel en uitzwermend. 

[…] In feite moet het zich zelf aanpassen 

aan de heimelijke kracht van de vijand [...]. 

Uitzwermen is in mijn beleving het gelijktij-

dig arriveren op het doelwit van een groot 

aantal knooppunten - indien mogelijk van-

uit 360 graden, [...] die vervolgens weer uit 

elkaar gaan en zich opnieuw verspreiden". 

Volgens Gal Hirsh creëert het uitzwermen 

een 'luid gebrom' dat het voor de vijand zeer 

moeilijk maakt om te bepalen waar de sol-

daten zich bevinden en in welke richting ze 

zich bewegen.7 

 

Het uitgangspunt van het lage intensiteit-

conflict is, zoals Arquilla en Ronfeldt het 

formuleerden, dat "het een netwerk nodig 

heeft om een netwerk te bestrijden".8 Zo op-

gevat is een gevecht in de stad niet de actie 

van een levende strijdkracht tegen een le-

venloze massa, maar de botsing van twee 

netwerken.9  Door zich aan elkaar aan te 

passen, elkaar na te bootsen en van elkaar te 

leren, stappen de guerrilla en het leger in een 

kringloop van "co-evolutie." De militaire 

capaciteiten ontwikkelen zich in relatie met 

het verzet, die zich op haar beurt ontwikkelt 

in samenhang met veranderingen in de mili-

taire praktijken. Toch zijn de beweringen 

van een totale ineenstorting van de verticale 

hiërarchieën in de hedendaagse legers sterk 

overdreven. Achter de retoriek van de 

“zelforganisatie” en de “afgevlakte hiërar-

chieën” zijn militaire netwerken nog steeds 

stevig verankerd binnen de traditionele in-

stitutionele hiërarchieën. Het niet-lineaire 

uitzwermen wordt aan het uiterste tactische 

einde van een inherent hiërarchisch systeem 

gepraktiseerd.10 Ruimtelijke non-lineariteit 

wordt gewaarborgd omdat Israël nog steeds 

alle lineaire aanvoerlijnen controleert - de 

wegen binnen de Westelijke Jordaanoever 
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en die, die hen met de grote bases in Israël 

zelf verbinden, evenals het grote aantal line-

aire barrikades die langs de wegen zijn opge-

worpen. Bovendien zijn het "uitzwermen" 

en het "wandelen door muren” vooral suc-

cesvol op momenten waarop de vijand rela-

tief zwak is, slecht georganiseerd en nauwe-

lijks in staat om het verzet te coördineren en 

vooral wanneer de superioriteit in technolo-

gie, opleiding en slagkracht duidelijk aan de 

kant van het leger ligt. Gedurende de jaren 

van de Intifada stelden de bezettingstroepen 

hun aanvallen op slecht gewapende guerril-

la‟s voor als "veldslagen" en bliezen hun re-

sultaten op tot buitengewone militaire pres-

taties.  

 

Al die jaren die ze hebben besteed aan het 

met succes aanvallen van de zwakke Pales-

tijnse organisaties waren zonder twijfel een 

van de redenen voor de incompetentie die 

dezelfde Israëlische soldaten lieten zien toen 

ze in 2006 tegenover de sterkere, beter be-

wapende en goed getrainde Hezbollah-

strijders in Libanon stonden. En inderdaad 

waren de beide meest bij de gebeurtenissen 

in Gaza en in Libanon betrokken officieren 

in de zomer van 2006 dezelfde als de twee 

Israëlische afgestudeerde militairen van de 

OTRI, veteranen van de aanval op Balata 

en Nablus in 2002, Aviv Kochavi 

(commandant van de Gaza-divisie) en Gal 

Hirsh (commandant van de noordelijke Ga-

lilea Divisie 91). Kochavi, die in de zomer 

van 2006 het bevel gaf tot de aanval op 

Gaza, hield vast aan zijn verdoezelend taal-

gebruik: "We hadden de intentie aan de Pa-

lestijnse kant chaos te scheppen, van de ene 

plaats naar de andere te springen, het gebied 

te verlaten om vervolgens terug te keren. 

[…] Wij zullen eerder de voordelen van de 

'overval' benutten als die van de 'bezetting'. 

"11 Ook Hirsh promootte in Libanon 

“overvallen in plaats van bezetting” en be-

val de zojuist onder zijn commando geko-

men bataljons, die de door hem gebruikte 

taal van de OTRI niet gewend waren, “uit 

te zwermen” en het gebied “ te overvallen”. 

Zijn ondergeschikte officieren schenen ech-

ter niet te begrijpen wat dit betekent. Later 

werd Hirsh bekritiseerd vanwege zijn arro-

gantie, zijn intellectualisme en zijn neerbui-

gendheid. Naveh zelf moest, nadenkend 

over de uitkomst, in het openbaar op televi-

sie toegeven: "De oorlog in Libanon was een 

vergissing en ik heb daar een groot aandeel 

in. Wat ik heb ingebracht in het IDF faal-

de."12 

 

Het was chaos aan Israëlische zijde. Conti-

nue  beschietingen door de steeds meer ge-

frustreerde IDF veranderde dorpen en ge-

meenschappen geleidelijk in scherpe topo-

grafieën van gebroken beton en glas, be-

zaaid met verwrongen metaal. In dit maan-

landschap waren de puinhopen doortrokken 

met grotten van begraven kamers, die para-

doxaal genoeg de guerrilla meer schuilplaat-

sen boden. De Hezbollah-strijders zwermden 

van hun kant uit zeer bedreven door de 

brokstukken en puinhopen van de oorlog, 

gebruikten deels verborgen tunnelsystemen, 

bestudeerden de manoeuvres van de Israëli-

sche soldaten en vielen ze met anti-tank-

wapens precies op het moment aan waarop 

ze Libanese huizen binnendrongen, organi-

seerden en bewogen zich zoals ze dit binnen 

de steden en vluchtelingenkampen in de 

Westelijke Jordaanoever gewend waren.  

  

Dodelijke theorie 
 

De terminologie van het niet-lineaire en het 

netwerk heeft zijn oorsprong in het militaire 

discours na het einde van de Tweede We-

reldoorlog. Ze werd in de Amerikaanse mili-

taire doctrine lucht-land-gevecht van 1982 

gebruikt, die de samenwerking tussen de 

verschillende (land-, lucht- en zee-) strijd-

krachten benadrukte en de strategie volgde 

de vijand op systematische zwakke punten 

te treffen - bruggen, hoofdkantoren en aan-

voerlijnen - om hem uit balans te brengen. 

Ze werd ontwikkeld om een Sovjet-invasie 

in Centraal-Europa te stoppen en werd voor 

het eerst toegepast in de Golfoorlog van 

1991. De handhaving van deze lijn leidde 

tot de netwerkgecentreerde doctrine in het 

kader van de revolutie inzake militaire aan-
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gelegenheden (Revolution in Military Af-

fairs, RMA) na het einde van de Koude Oor-

log. De netwerkgecentreerde oorlogsvoering 

conceptualiseerde het gebied van de militai-

re operaties als decentrale netwerksystemen, 

die door de informatie-technologie over het 

gehele operationele spectrum met elkaar zijn 

geweven. Deze transformaties, doorgevoerd 

door neoconservatieven zoals Donald 

Rumsfeld, werden geconfronteerd met een 

sterke oppositie binnen de Amerikaanse 

strijdkrachten. Deze oppositie maakte re-

cent een groei door in verband met de mili-

taire fouten van het Amerikaanse leger in 

Irak. De IDF maken sinds de vroege jaren 

1990 op zeer vergelijkbare wijze institutio-

nele conflicten mee in samenhang met deze 

transformaties. Binnen deze interne conflic-

ten werd een specifieke, op de post-

structuralistische theorie gebaseerde taal 

gebruikt om de kritiek op het bestaande sys-

teem te articuleren en te pleiten voor verde-

re hervormingen en reorganisaties: Zoals  

Naveh vertelde: "Wij gebruiken kritische 

theorieën in de eerste plaats om het militaire 

instituut zelf te bekritiseren - haar onbe-

twistbare en gewichtige conceptuele funda-

menten [...]. "  

 

Een van de interne conflicten binnen de  

IDF, die zowel de conceptuele als ook de hi-

ërarchische kant betrof, speelde zich af in de 

context van het debat dat volgde op de slui-

ting van het OTRI in het voorjaar van 2006 

en het omstreden ontslag van Naveh en zijn 

mede-directeur Dov Tamari. Dit op zijn 

beurt vond plaats in verband met de ver-

vanging van het personeel, die werd doorge-

voerd in aansluiting op de vervanging van 

Moshe Ya'alom als stafchef door zijn rivaal 

Dan Halutz.13  Nadat hij de OTRI had ont-

manteld richtte Halutz een alternatief insti-

tuut op voor "operationeel denken" geba-

seerd op het model van een soortgelijke af-

deling die Halutz eerder bij de luchtmacht 

had opgezet. Naveh vatte zijn ontslag op als 

"een coup tegen de OTRI en tegen de theo-

rie." 

  

Het militaire debat weerspiegelt politieke 

vraagstukken. Naveh ondersteunde samen 

met de meeste van zijn collega's de Israëli-

sche terugtrekking uit de Gazastrook even-

als de Israëlische terugtrekking uit Zuid-

Libanon, voordat deze in 2000 daadwerke-

lijk werden doorgevoerd. Op vergelijkbare 

wijze steunde hij de terugtrekking uit de 

Westelijke Jordaanoever.  In feite kan zijn 

politieke positie toegerekend worden aan 

wat in Israël "zionistische links" genoemd 

wordt. Hij gaf zijn stem afwisselend aan de 

Partij van de Arbeid en Meretz.  Ook aan-

vaarde Kochavi enthousiast het bevel over 

de militaire operatie bij de evacuatie en ver-

nietiging van de nederzettingen in de 

Gazastrook. Ook hij staat bekend als een 

"linkse" officier, ongeacht de gruweldaden in 

de Gazastrook waar hij verantwoordelijk 

voor wordt gehouden. Volgens Naveh moet 

het operationele paradigma proberen de 

aanwezigheid in de bezette gebieden te ver-

vangen door het vermogen er door heen te 

bewegen en er te produceren wat hij 

"effecten" noemt. Dat zijn "militaire opera-

ties zoals bijvoorbeeld luchtaanvallen of 

commando-raids [...] die de vijand psycholo-

gisch en organisatorisch raken." De nieuwe 

tactieken zijn bedoeld om controle te hou-

den over de veiligheidssituatie in de geëva-

cueerde Palestijnse gebieden en de ontwik-

keling ervan werd gezien als een voorwaarde 

voor terugtrekking. De terugtocht wordt 

binnen de IDF gezien als afhankelijk van 

het vermogen van Israël om hem in noodsi-

tuaties, die zij zelf definiëren, onmiddellijk 

te beëindigen. Dit doet ongetwijfeld een be-

langrijk deel van de veronderstelde symme-

trie van de grenzen teniet die de iconografie 

van de muur op de Westelijke Jordaanoever 

vertegenwoordigt, zoals het ook alle diplo-

matieke retoriek teniet doet, die aan de an-

dere kant van de muur - wat er ook is over-

gebleven van de gemeenschap en hoe gefrag-

menteerd en geperforeerd het ook mag zijn - 

een Palestijnse staat wil erkennen.  Deze 

logica volgend beweert Naveh, "welke lijn 

[de politici] dan ook overeenkomen, daar 

moeten ze het hek [de muur] neerzetten. Ik 

vind dat prima [...] maar alleen als ik dit 
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hek kan oversteken. Wat voor ons noodza-

kelijk is, is niet daar te zijn, maar [...] daar 

op te treden [...].  De terugtrekking is niet 

het einde van het verhaal.” In dit opzicht is 

de grote" staatsmuur " net zo ontworpen als 

een woningmuur - als een transparant en 

doorlaatbaar medium wat het het Israëli-

sche leger toestaat om er "soepel" door- en 

overheen te gaan. 

  

Een vergelijking tussen de aanvallen op 

Jenin en op Nabloes onthult de paradox dat 

de linkse officieren per saldo veel destructie-

ver waren. Een gat in de muur is misschien 

niet zo verwoestend als de vernietiging van 

de gehele huis, maar de hele kwestie moet 

ook met het oog op het lokale en internatio-

nale protest tegen de aanvallen worden ge-

zien: omdat de bezettingsmacht tot nu toe 

niet in staat is geweest in een vluchtelingen-

kamp binnen te dringen zonder het te ver-

nietigen, zoals ze deed in Jenin, hebben ze in 

de meeste gevallen de vluchtelingenkampen 

vermoedelijk niet eens aangevallen, zeker 

niet zo vaak als ze nu doen, nu ze het ade-

quate gereedschap daarvoor gevonden heb-

ben. In plaats van een politiek onderhande-

lingsproces met Hamas te starten, geeft het 

vertrouwen in het militaire apparaat de re-

gering de mogelijkheid om de politiek te om-

zeilen. 

 Muren/Wetten 
 

In belegeringsoorlogen stond de doorbraak 

van de buitenste muur gelijk aan de vernie-

tiging van de soevereiniteit van de stad-

staat. Daarom wijdde de historische "kunst" 

van de belegeringsoorlog zich ook aan de 

geometrie van stadsmuren en vergelijkbare 

complexe technologieën die erop waren ge-

richt om dichter bij de muur te komen en ze 

uiteindelijk neer te halen. In tegenstelling 

hiermee is de stedelijke oorlogsvoering van 

nu meer en meer bezig met methoden die er 

toe dienen door huismuren belichaamde be-

grenzingen te overwinnen. In zoverre lijkt 

het verstandig de (private) huismuren als 

(openbare) stadsmuren op te vatten - als ef-

fectieve hoekstenen van de wet en de voor-

waarden voor democratisch stadsleven.  

 

Volgens Hannah Arendt werd het politieke 

domein van de Griekse stad door twee types 

van muren (of muurachtige wetten) gewaar-
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borgd: de muur rond de stad die de zone van 

het politieke vastlegde; en de muren of wan-

den die het privé-terrein van de openbare 

ruimte afscheidde en de autonomie van het 

huiselijke gebied garandeerde. "De ene koes-

terde en omsloot het politieke leven en de 

andere beschutte en beschermde het biolo-

gische leven van de familie”.14 De algehele 

ordening van de stad berustte dus op de fan-

tasie van de muur als stabiel, solide en vast-

staand. En aan de andere kant neigt het ar-

chitectonische discours ertoe om de muren 

of wanden te zien als onherleidbare realitei-

ten van de architectuur. De militaire prak-

tijk van het "lopen door muren '- op het ni-

veau van het huis, de stad of de "staat"- 

koppelt de fysische condities van het bou-

wen met de syntaxis van architectonische, 

sociale en politieke structuren. Nieuwe tech-

nologieën maken het de soldaten mogelijk 

levende organismen door muren heen te zien 

en vergemakkelijken het om door hen heen 

te gaan en wapens af te vuren. Dat raakt 

niet alleen de materialiteit van de muur of 

wand, maar haar totale concept. Met de 

muur, die fysiek en qua concept niet langer 

stabiel of juridisch ondoordringbaar is, stort 

de functionele ruimtelijke syntaxis, die ze 

geschapen heeft - de scheiding tussen binnen 

en buiten, privé en publiekelijk – in elkaar. 

Zonder deze muur, gaat Arendt verder, "kon 

er weliswaar een stad bestaan in de zin van 

een verzameling van huizen voor het samen-

leven van mensen (asty), maar geen polis, 

geen stadstaat als een politieke gemeen-

schap."15  Het onderscheid tussen een stad 

[city] als een politiek domein en een plaats 

[town] (als de contrathese t.o.v. de stad is 

hier het vluchtelingenkamp bedoeld) is ge-

baseerd op de conceptuele stabiliteit van de 

elementen, die zowel het bestaan van de pu-

blieke als private ruimte garanderen. Gior-

gio Agamben's bekende observaties volgen 

het spoor dat Arendt heeft gelegd: "In het 

kamp zijn staat en huis niet meer te onder-

scheiden."16 De overschrijding van de fysie-

ke, visuele en conceptuele grens/muur/wand 

opent nieuwe gebieden van politieke macht 

en biedt zo een fysiek diagram van het con-

cept "uitzonderingstoestand".  

 

Als Kochavi beweert dat ruimte "slechts een 

interpretatie" zou zijn en dat zijn beweging 

door en over het weefsel van gebouwen van 

de stad de architectonische elementen 

(muren, ramen en deuren) zou herinterprete-

ren, en als Naveh verklaart dat hij elke 

grens zou accepteren zo lang hij die maar 

kan passeren, dan gebruiken zij een grens-

verleggende theoretische benadering om dui-

delijk te maken dat het bij oorlog en bij aan-

vallen niet langer om de vernietiging van 

ruimte gaat, maar om diens 'reorganisatie'. 

Als een muur nog slechts een teken voor 

"muur" is, schalen van politieke ordes mar-

kerend, dan wordt ont-muren ook een vorm 

van herschrijven - een voortdurend proces 

van vernietiging - gevoed door de theorie. 

Als het "lopen door muren" een methode 

wordt voor "herinterpretatie van de ruimte" 

en als de aard van de ruimte alleen " in rela-

tie" met deze vorm van interpretatie be-

staat, kan deze "herinterpretatie" dan do-

den?  

 

Als het antwoord ja is, dan zal de "inverse 

geometrie", die de stad "binnenste buiten" 

keert doordat ze de private en openbare 

ruimten vermengd en die het idee van een 

"Palestijnse staat" van buiten naar binnen 

keert, gevolgen voor militaire operaties met 

zich meebrengen die verder gaan dan de fy-

sieke en sociale vernietiging. En het dwingt 

ons om de "conceptuele vernietiging" van 

politieke categorieën te overdenken die deze 

operaties impliceren.  
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