boekbespreking
De militair is de kern van de geloofwaardigheid van de Krijgsmacht en staat daarom aan de basis van de politieke invloed
die Nederland op het internationale podium kan uitoefenen. De ervaring van de
laatste 20 jaar leert echter dat de Nederlandse politiek veel, te veel misbruik heeft
gemaakt van de loyaliteit van militairen.
Daarom beklijft op het netvlies een beeld
van uitbuiting van mensen die niet mogen
staken, geen opdrachten mogen weigeren,
vrijheid van meningsuiting een selectief
grondrecht is waarbij marges door de politiek worden vastgesteld en in meerdere
opzichten een andere status hebben. Het
is geen uiting van overdrijving als benadrukt wordt dat een ondergewaardeerde
militair de geloofwaardigheid van de
Krijgsmacht kan uithollen en dat is een
ongewenste situatie.

Zand in de motor

De inhoud van het strategische concept
van NATO “Active Engagement, Modern
Defence” (november 2010) bevestigt,
dat het bij de NATO draait om onsplitsbare veiligheid, solidariteit, samenhang
en samenwerken. Om pro activiteit en
closure rates binnen en zeker ver buiten
de landsgrenzen. In een eerder artikel van
Carré is uit de doeken gedaan dat de Nederlandse krijgsmacht door het ontbreken
van een adequate financiële basis aan een
groot aantal criteria niet kan voldoen. Uit
daden en instelling van politici lijkt het er
op dat Nederland jaren geleden “a choice
for military irrelevance”2 heeft gemaakt,
omdat defensie inspanningen van Haagse
politici weinig te maken hebben met solidariteit en samenhang en pogingen tot
samenwerken vooral gericht zijn op het
minimaliseren van kosten voor Nederland.
Vaak ten koste van andere lidstaten en/of
veiligheidstructuren.
De Minister en in zijn/haar kielzog de CDS
is in een moeilijke positie gedrongen. Gevangen tussen het eigen relatieve onvermogen een stempel op het
defensiebeleid te
drukken, het negatieve effect
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van een voortdurend krimpend defensiebudget op mens en materieel en politieke wens van micromanagement bevindt Defensie
zich in de hoek waar de politieke mokerslagen vallen. Defensie
lijkt in politiek opzicht minder interessant te zijn geworden en de
Defensie top wordt daardoor gedwongen te faciliteren, tot opvolgen van politieke wensen van regering en parlement.
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Een sterke krijgsmacht voor een welvarend
Nederland. Daar sta ik voor.

Uit de voorgaande tekst en andere artikelen in Carré is duidelijk
geworden dat geen sprake is van een sterke Krijgsmacht. Als het
de Minister inderdaad ernst is dan is het tijd om regering en parlement er van te overtuigen dat het uit moet zijn met die bezuinigingsrondes. Het is tijd dat politici op een substantiële manier
inhoud geven aan de voor de bühne geuite bezorgdheid over de
staat waarin de Krijgsmacht verkeert. Er moet nu gestreefd blijven
worden naar het optimaliseren van slagkracht en bescherming in
de ruimste zin van het woord en de positie van de militair bij functioneren onder moeilijke omstandigheden moet daarbij centraal
staan. Op die manier kan de Krijgsmacht inhoud geven aan het
beschermen en versterken van veiligheid, vrijheid en welvaart in
nationaal en internationaal verband en kunnen Nederlandse politici internationaal weer trots aan de tafel aanschuiven. Dat is de
politiek verplicht aan de Nederlandse militair en zijn achterban,
Nederlandse samenleving, Alliantie en aan zichzelf.

Eindnoten
1 In februari 1994 heb ik dat als tijdelijk adviseur van de Minister inzake de uitzending naar Bosnie, zelf moeten ervaren. Mijn taak bestond uit het aandragen
van cijfers: hoeveel wapens van welk kaliber met hoeveel patronen.
2 Voormalig US Minister van Defensie Gates, 2011

Officier in Afghanistan

Achter de schermen van onze militaire missie
Luitenant- kolonel KLu drs Esmeralda
Kleinreesink schreef een boek over haar
uitzending naar Afghanistan en ik heb het
in één adem uitgelezen.
Zij geeft een prachtige inkijk in het leven
van een stafofficier op een internationale
staf in een missiegebied, zowel zakelijk
als persoonlijk. Zij werd daar geplaats als
hoofd van het bureau Lucht- en grondtransportplanning van ISAF in Kabul.
Het begint al goed als zij na een spannende rit (je weet nooit wat en waar de
dreiging is) door Kaboel het hoofdkwartier
bereikt, een onvoorstelbaar smerig bureau
aantreft en probeert om aan een fatsoenlijke computer te komen. Dan is de eerste
aanvaring met het systeem al een feit.
Een onwillige majoor omschrijft ze zonder
schroom als ‘fucking bureaucraat’, dat
maakt veel duidelijk.
Zo krijgt de lezer door een twintigtal korte
verhalen een goed inzicht in waar je als
stafofficier tegenaan loopt: ergernissen,
voortdurende druk, vreemde gewoonten,
onaangename leefomstandigheden, collegialiteit, hilarische momenten en nog
meer.
Haar baas, een Spaanse kolonel, had natuurlijk ook zo’n smerig bureau en praktisch als hij was, liet hij het maar zo. Dat
verandert wanneer de Spaanse kolonel tot
haar grote spijt wordt vervangen door een
Engelse kolonel van het type ‘stiff upper
lip’. Deze besteedt niet, zoals iedereen
bij aankomst, een uurtje aan het op orde
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brengen van zijn kamer, maar neemt er
drie dagen de tijd voor; het resultaat is er
ook naar. Maar samenwerken met deze
man, dat is wat anders. Tja, de ene officier is nu eenmaal meer geïnteresseerd in
het zo goed mogelijk inzetten van schaars
luchtransport, en de ander hecht er meer
aan persoonlijk luchttransport voor zijn
baas te regelen, zodat hij de commandanten te velde kan bezoeken met eigen gevechtswagen en gevolg.
Een NAVO-officier die zo’n planningsfunctie vervult, wordt - zeker vanuit
Nederlands perspectief- geacht ook diplomatiek te werk te gaan. Dus: op naar de
Amerikanen die binnen ISAF hun eigen
regels en systemen hebben en zie die weinig klantvriendelijke organisatie maar eens
te bewegen tot enige samenwerking. Aan
het eind van het gesprek krijg je wel twee
speldjes cadeau. Dat past binnen hun adagium ‘bringing democracy to the Afghan
people’.
De ontmoeting met verschillende militaire
culturen beschrijft de auteur op humoristische, soms ironische wijze, en steeds
treffend.

was het maar omdat COMISAF dat niet
zou waarderen.
Tijdens haar plaatsing wordt de auteur
plotseling ziek en moet met enige spoed
naar Nederland worden gebracht. Toevallig is de Gulfstream van de KLu in Kaboel aanwezig en kan ze meevliegen. Ze
maakt daar kennis met de staatssecretaris,
waarvan ze in krant had gelezen dat hij
“de aanspreektitel ‘excellentie’ erg op
prijs stelt”. Als zij de gelegenheid te baat
neemt het probleem
Luchttransport bij deze politicus aan de
orde te stellen, is zijn belangstelling ineens
verdwenen: ‘complimenten zijn kennelijk
belangrijker dan problemen’.
Dit boek is een ‘must’ voor iedereen die
op een internationale missie gaat, het
geeft waardevolle inzichten. Ook voor
de achterban een uiterst nuttig boek als
oriëntatie op waar de/het uitgezonden
partner/familielid mee in aanraking kan
komen. De auteur verdient een groot
compliment en het is jammer dat het boek
hier niet al veel eerder is besproken.

Ook de politiek ontkomt niet aan haar
kritische blik. In het hoofdstukje ‘De
Minister’ is er het dilemma: computerpersoneel dat operationeel hard nodig is
transporteren en de Nederlandse Minister
van Defensie laten staan en pas later vervoeren. Haar medewerkers maken zich
onmiddellijk bezorgd om haar carrière, al
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