
2010 is vol goede moed van start gegaan! Het
nieuwe jaar heeft vorige maand wonderbaar-
lijk wit zijn intrede gedaan, begeleid door het
vreugdevolle geluid van gillende keuken-
meiden, sissende voetzoekers en knallende
carbidbussen. Vreugdevol, volgens een wereld-
wijd voorkomend geloof dat met al die krach-
tige, kleurrijke sierexplosieven boze geesten
naar andere werelden worden verdreven. 
Wonderbaarlijk ook, omdat we ons alweer tien
jaar after millennium bevinden, in het decen-
nium van het jaar 2012, het jaar waarin volgens
de Maya-kalender alles anders wordt! 

Astrologisch gezien is 2012-2017 volgens de
Maya’s de overgangsperiode naar de vijfde 
dimensie en daarmee het portaal naar een

nieuw tijdperk waarin de overgang van onze
beschaving naar een nieuw bewustzijn, een
nieuwe mensheid zou moeten plaatsvinden.
Een boodschap die overigens niet uniek is: 
vrijwel alle (grote) religies kondigen de komst
van een tijdperk van verlichting, verlossing,
einde van het lijden, einde van de wereld, van
transformatie aan. Nu is niet onomstotelijk 
bewezen dat de mensheid met de aarde zoals

wij die kennen op weg is naar een einde. 
Maar als we bewust en nú naar mens en wereld
om ons heen kijken, dan heeft een aantal 
‘boze geesten’ zich in het vorige tijdperk 
niet door vuurwerk laten wegjagen. Burger-
oorlogen, genocide, milieurampen, terroristi-
sche aanslagen, mishandeling van mens en
dier, kinderporno, hongersnood, armoede,
(zelf)dodingen, broeikaseffecten, ontbossing,
vulkaanuitbarstingen, tsunami’s en aard-
bevingen (om er maar ‘een paar’ te noemen)
zijn botweg door ‘s werelds network enabled 
capabilities geglipt. 

Daarnaast gaat de wereld gebukt onder de 
kredietcrisis. De gevolgen van deze crisis wer-
den nog eens pijnlijk duidelijk op Prinsjesdag.
Toen werd bekend dat het kabinet bij het hui-
dige begrotingstekort van bijna 11 procent 
op het bruto binnenlands product jarenlange
bezuinigingen voorziet waarbij de koopkracht
langdurig kan dalen. Onderzocht wordt nu hoe
in de komende jaren twintig procent bezuinigd
kan worden op een groot aantal gebieden, 
zoals wonen, bij- en toeslagen, ontwikkelings-
samenwerking, onderwijs, zorg en overheid. 
In het Aanvullend beleidsakkoord voor 2011 
is al aangekondigd dat 1,8 miljard euro moet
worden omgebogen. Vanaf 2012 wil het kabinet
met een hoger tempo maatregelen doorvoeren
om de overheidsfinanciën te verbeteren. 
En wanneer op voorhand geen enkel onder-
werp taboe is, dus ook Defensie niet, dan 
kleedt de financieel-economische werkelijk-
heid ‘Wereldwijd Dienstbaar’ met gretige ogen
uit… strategische verkenningen, (inter)departe-
mentale werkgroepen en herijkte toekomst-
visies ten spijt.
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‘Moge er louter vrede zijn in uw aan
Via 2012 naar 2020 e.v.

EDITORIAAL

* Zegewens van de Maya’s.

Het is aannemelijk dat nieuwe ombuigingen 

bij Defensie de vermogens van de 

afzonderlijke defensieonderdelen overstijgen



Nu staat niet onomstotelijk vast dat Defensie
aan de vooravond staat van een nieuwe bezui-
nigingsoperatie à la tweemaal Strategisch 
Akkoord 2003 plus Hoofdlijnennotitie 2004. 
Maar ook nú is niet onomstotelijk geaccepteerd
dat de (internationale) politieke ambities van
Nederland een multi-inzetbare krijgsmacht 
van hoogmoderne middelen en een dynamisch,
cyclisch bestand van hoogwaardige mensen
vergt en dus geld kost. Een nieuwe bezuini-
gingsoperatie zal daarom nog meer, heel veel,
zo niet het uiterste vragen van de krijgsmacht-
leiding, al het betrokken personeel en dus van
ons zelf. Dat staat wederom als een paal boven
het maar al te bekende water.

Het is dan ook aannemelijk dat nieuwe om-
buigingen bij Defensie de vermogens van de 
afzonderlijke defensieonderdelen overstijgen.
Positief denkend biedt dit onze politieke, 
ambtelijke en militaire leiders de kans bij 
uitstek om boven zichzelf, ego’s en oude col-
lectieve of individuele belangen uit te stijgen.
Waarbij vechten voor eigen parochie, eigen 
of andermans belangen, verjaarde beslissingen
en ouderwetse denkbeelden wordt losgelaten.
Het is een oproep om visionair, vooraf en 
gezamenlijk out of the box belangen en doelen
vast te stellen en professioneel en deskundig 
tegenwicht te bieden. Het biedt de kans om 
in het tijdperk van de technologie waarin 
wij leven de verbinding tussen hoofd (ego, 
verstand) en lichaam (gevoel, bewustzijn) te 
herstellen met alle wetenschap die we tot nu
toe hebben vergaard. Het is het momentum 
om ‘bewust bekwaam’ verstand en gevoel,
kracht en creativiteit te bundelen om vervol-
gens prioriteiten te herzien, vooruitstrevende

keuzes te maken en problemen aan te pakken.
Het is de gelegenheid bij uitstek om verant-
woordelijkheid te nemen en het vermogen
eruit te halen wat in essentie in ons allen zit:
dóen wat niet eenvoudig, maar wel noodzake-
lijk is om de Nederlandse krijgsmacht en haar
huidige en nieuwe generaties personeel gezond

werkend, doeltreffend en (ambitieus) bestuur-
baar te maken in een almaar veranderende 
wereld. Daarmee ligt de uitdaging bij onze 
politieke, ambtelijke en militaire leiders (en 
navenant ook bij ons allemaal) om samen in-
grijpend nieuwe keuzes te maken binnen een
rap evoluerende geopolitieke, economische 
en maatschappelijke context. Op weg naar een
moderne,  financieel gezonde, sociaal adequate
en aantrekkelijke Nederlandse krijgsmacht 
met (zo nodig) fundamenteel herziene taken.
Een Defensie van een nieuwe dimensie, waar
we trots op kunnen zijn. Dan pas wordt alles
anders!                                                                �
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       wezigheid’*

    

De uitdaging ligt bij onze politieke, 

ambtelijke en militaire leiders 

om ingrijpend nieuwe keuzes te maken 

binnen een rap evoluerende context


