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baar voorbeeld van de Nederlandse 
ISAF-bijdrage. Daarnaast toont het 
een stukje van de wederopbouw 
in Afghanistan'. Behalve de Neder
landse burger wordt ook de Tweede 
Kamer in de ogen van Boom selec
tief voorgelicht. Onthutst verneemt 
hij in de Kamerbrief van 23 maart 
2007 dat de TFU 'relatief ongehin
derd zijn opbouwwerkzaamheden 
uitvoert' en 'voortgang' boekt, 
terwijl hij tijdens zijn bezoek juist 
zware gevechten meemaakte en 
moest constateren dat er geen voor
uitgang was. Dit spel tussen de mili
taire realiteit op de grond en de 
politieke realiteit op het Plein en 
in de Kamer komt in het boek goed 
naar voren. A l is het de perceptie 
van Boom, duidelijk is dat zulke 
zaken de komende jaren verder 
uitgediept moeten worden. 
Het beklag over de beperkingen van 
het embedded werken is nauwelijks 
iets nieuws onder de zon. Dat het 
een lastige constructie voor onder
zoeksjournalisten is behoeft weinig 
betoog. Journalisten weten onder 
welke voorwaarden zij meegaan. 
De auteur is realistisch genoeg om 
te constateren met snoeiharde pro
paganda te maken te hebben en 
hij relativeert als gevolg. Wie een 
conflict graag van meerdere kanten 
wil belichten volgens het adagium 
hoor, wederhoor en onafliankelijk-
heid, moet zelf naar alternatieven 
zoeken. Daarom besloot Boom naast 
zijn vijf embedded reizen ook zes 
keer unembedded te gaan. Dit ge
heel maakt het boek lezenswaard, 
want het geeft een aanzet tot wat 
Boom aan het slot van zijn boek 
zegt: 'De journalistiek behoort te 
onthullen wat machthebbers ver
borgen vidllen houden. In die zin is 
zij de noodzakelijke waakhond van 
de democratie'. Voorlichters hebben 

het er moeilijk mee, net als de jour
nalisten die behoorlijk wat moed en 
durf moeten verzamelen om zelf 
naar Uruzgan af te reizen. 

De aanpak van Boom is geslaagd. 
Het is in het democratisch belang 
dat kritische journalisten de missie 
tegen het licht houden, zeker als 
er geen vitale belangen op het spel 
staan. Het is essentieel steeds weer 
de "waarom'-vraag te stellen en de 
missie vanuit vele optieken te be-

HJ. Kruis 

1 a jf ie een jaar of dertig geleden 
rondneusde op de geschiedenis

afdeling van boekhandel De Slegte, 
kon daar voor een habbekrats de 
hand leggen op Generaal in Neder
land, memoires van H.]. Kruis. Het 
boek was bij zijn verschijnen in 
1975, tijdens het kabinet-Den Uyl, 
goed gevallen bij consei'vatief Neder
land, maar uiteindelijk dus in de 
ramsj terechtgekomen. Met zijn 
memoires kwam Kruis nog één keer 
in de publiciteit; hij zou in decem
ber van dat jaar overlijden. 

Statuur 
Kruis' leven was curieus verlopen. 
Voor de oorlog had hij een onopval
lende mihtaire carrière doorlopen 
als artillerist en als functionaris op 
het ministerie van Defensie. Toeval 

schouwen. Het boek toont aan dat 
achter de 'simpele' reportages in 
de media een wereld schuilgaat die 
onzichtbaar blijft voor kijker en 
lezer. Daarom is Als een nacht met 
duizend sterrol een eye opener en 
aanrader voor iedereen die verder 
kijkt dan de uitvoering van mili
taire operaties. 

Drs. A.J.F.. Wagemaker MA, 
luitenant-kolonel der Mariniers 

bracht hem in het centrum van 
de macht, toen hij in mei 1940 als 
adjudant van minister Dijxhoom 
in Londen belandde. Daar legde hij 
de basis voor de fimctie die hem be
kend, omstreden en in linkse krin
gen zelfs gehaat zou maken, die van 
chef-staf van het Militair Gezag in 
de jaren 1944-1945. Na de oorlog 
werkte hij vijfjaar als Chef Gene
rale Staf aan de wederopbouw van 
de Koninklijke Landmacht, tot hij 
als gevolg van een vertroebelde rela
tie met het kabinet werd ontslagen. 
Door zijn Londense jaren dubbel te 
tellen, kon hij , 51 jaar oud. tot veler 
opluchting een paar jaar later met 
pensioen. Wat volgde, kan het best 
worden omschreven als een vijfen
twintigjarige mokpartij- Kmis keek 
zelftevreden terug op wat hij , op 
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organisatorisch gebied, aan het 
hoofd van het Mihtair Gezag en de 
Generale Staf tot stand had gebracht 
en dat was volkomen terecht. Maar 
pohtiek Nederland was op hem uit
gekeken en de Nederlandse zaken
wereld, waaruit hij in Londen de 
medewerkers van het Militair Gezag 
had gerekruteerd, stelde zich ge
reserveerd op door hem werk te 
bieden dat geen recht deed aan zijn 
vroegere statuur. Kruis ontwikkelde 
zich daarom tot een publicist die 
vooral schreef over de groeiende 
bedreiging van de westerse wereld 
door de communistische Sovjet-Unie 
en de in zijn ogen gebrekkige verde-
digingswil bij het Nederlandse volk, 
inclusief de daaruit voortvloeiende 
verwaarlozing van de defensie. 

Ambities 
Jaap Hoogenboezem, verbonden 
aan de Universiteit van Maastricht, 
heeft aan dit leven vol tegenstrijdig
heden een mooie biografie gewijd. 
Hij concentreert zich daarbij op 
Kruis' uitoefening van het Militair 
Gezag en op diens moeizame relatie 
met de politici in zijn omgeving. 
Dat is een juiste keus, want deze 
twee zijn nauw met elkaar verbon
den en vormen de sleutel tot de 
levensloop van Kruis. De regering in 
balhngschap in Londen voorzag dat 
tijdens de bevrijding van het moe
derland een gezagsvacuüm zou ont
staan. Een Militair Gezag zou dit gat 
vullen door namens de Londense 
regering samen te werken met het 
geallieerde militaire bestuur. Met 
ingang van 1 januari 1943 werd 
Kruis benoemd tot hoofd van het 
Bureau Militair Gezag, dat één en 
ander moest voorbereiden. Sinds 
zijn aankomst in Londen had hij 
een reputatie opgebouwd van een 
harde werker en een kundige orga

nisator. Bovendien had hij snel 
geleerd en zich verzekerd van rug
dekking van koningin Wilhelmina 
en premier Gerbrandy. 

Kruis' ambities maakten hem echter 
ook kwetsbaar. De bedoeling van de 
regering was dat na de bevrijding 
van Nederland een Londense mi
nister, namelijk de minister van 
Defensie jhr. O.C.A. van Lidth de 
Jeude zou worden benoemd tot dra
ger van het militair gezag en dat het 
bureau Mihtair Gezag zou worden 
omgezet in een militaire staf die in 
bevrijd gebied het feitelijke werk 
zou doen. Kruis zou dan als chef van 
die staf de pohtieke gezagdrager 
ondersteunen. Een Legai Agreement 
tussen de regering en Eisenhower 
bepaalde verder dat in bevrijd ge
bied de Nederlandse soevereiniteit 
zou bestaan, maar dat in een eerste, 
mihtaire fase het geallieerd opper
bevel de feitelijke macht zou uit
oefenen. De staf van het Militair 
Gezag was in deze fase een uitvoe
ringsorganisatie van het geallieerde 
militaire bestuur. Dit geheel was 
een verstandige constructie die 
waarborgde dat de Nederlandse 
bevolking in de onzekere tijd na de 
bevrijding vlot toegang kon krijgen 
tot voedsel- en brandstofvoorzie
ning, transport, technische onder
steuning en handhaving van de 
openbare orde en veiligheid. Tevens 
was zo de positie van het Militair 
Gezag duidelijk: een ambtelijk in
termediair tussen de regering en de 
gealheerden. Maar in werkelijkheid 
pakte deze regeling anders uit. In de 
eerste plaats liet Van Lidth de Jeude 
het afweten, zodat Kruis in toe
nemende mate rechtstreeks met het 
kabinet en de vorstin begon te cor
responderen. In de tweede plaats 
ontwikkelde Kruis zich door zijn 

bijzonder effectieve optreden in be
vrijd gebied tot de feitelijke drager 
van het Militair Gezag. En tot slot 
raakte Kruis in conflict met de 
sociaal-democratische ministers 
in het kabinet. 

Kruis kon weinig respect opbrengen 
voor politici. Hij beschouwde hen 
als amateurs op militair gebied en 
wilde niet begrijpen dat zijn prag
matisme en zakelijke of juridische 
rechtlijnigheid konden botsen met 
politieke logica en verantwoorde
lijkheid. Hoogenboezem oordeelt in 
dit verband dat Kruis eigenlijk veel 
te snel carrière had gemaakt, zodat 
hij onvoldoende had kunnen rijpen 
onder normale politiek-militaire 
verhoudingen. De nekslag voor de 
publieke reputatie van Kruis was 
het verschijnen, in de zomer van 
1951, van het rapport van de Parle
mentaire Enquêtecommissie (PEC), 
die het regeringsbeleid tijdens de 
oorlogsjaren had onderzocht. Hierin 
kregen de socialistische bewinds
lieden uit Londen alle ruimte hun 
ongenoegen over Kruis te etaleren. 

Het oordeel van de PEC heeft nog 
lang doorgewerkt in de beeld
vorming over Kruis en het Militair 
Gezag. Hoogenboezem neemt van 
dit beeld duidelijk afstand. Onder 
zijn handen groeit het werkzame 
leven van Kruis uit tot een klassieke 
casus van de altijd aanwezige span
ning tussen de politieke en de 
ambtelijke realiteit, in dit geval ook 
nog eens belast door botsende per
soonlijkheden en vooroordelen 
over en weer. Daarmee brengt hij 
Kruis en het Mihtair Gezag tot meer 
herkenbare proporties terug. 

Prof. dr. H. Amersfoort, NLDA 
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