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Seminar Gezamenlijke Officieren Verenigingen

Sturing Defensie
3 februari 2011 – Instituut Defensie Leergangen

In het huidige regeerakkoord staat in de openingszin van hoofdstuk 1 dat het bestuur zal worden georganiseerd vanuit het
principe ‘Je gaat erover of niet’. Dit principe staat in scherp contrast met de daadwerkelijke aansturing bij Defensie, zoals de
Gezamenlijke Officieren Verenigingen vorig jaar constateerden.

De Gezamenlijke Officieren Verenigingen vragen zich af in hoeverre de huidige besturing van Defensie het motto ‘Je gaat 
erover of niet’ waarmaakt en leidt tot een daadkrachtige positie van de Commandant der Strijdkrachten die kosteneffectieve
aansturing mogelijk maakt.

Om het antwoord op die vraag te vinden organiseren de Gezamenlijke Officieren Verenigingen op 3 februari een seminar met
als thema Sturing Defensie. 

Minister van Defensie drs. J.S.J. Hillen zal het seminar openen. Het onderwerp zal 
worden ingeleid door drie sprekers van buiten de defensieorganisatie.

Na afloop van de inleidingen is er een forumdiscussie. 

De gratis deelname staat open voor genodigden en leden van NOV, FVNO en KVMO. 

Aanmelding voor 25 januari per e-mail via info@nederlandseofficierenvereniging.nl,
onder vermelding van naam en – indien u ook intekent voor anderen – het aantal 
deelnemers.

Datum: 3 februari 2011
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Instituut Defensie Leergangen, 
Brasserskade 227-A, 2497 NX Den Haag
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Mededeling van de redactie 

Op de website van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (www.kvbk.nl) 
zijn ook de ‘Mededelingen voor auteurs’ van de Militaire Spectator te vinden. De redactie gaat er 
van uit dat auteurs hiervan kennis nemen. Zij vinden daar informatie over onze lezers, over onze 
beoordelingscriteria en ook aanwijzingen van technische aard zoals omvang van een artikel, annotatie
en illustraties. 
Met ingang van 2011 zijn er enkele wijzigingen. De omvang van artikelen wordt teruggebracht tot 
maximaal 5000 woorden. Daarnaast vindt vergoeding niet langer plaats op basis van de omvang van
de te plaatsen bijdrage, maar ontvangen auteurs vanaf dit jaar honderd euro voor een gepubliceerd
artikel. 

De hoofdredacteur
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Commandant in Kandahar
M.C. de Kruif

Werken als Commandant ISAF Regional Command South in 

Afghanistan leidt tot operationele lessons learned, maar ook tot 

de vaststelling dat Nederlandse militairen in staat zijn snel en 

ondogmatisch te reageren op onverwachte situaties.

Militair gebruik van de ruimte
J.P.G. den Biggelaar

Militair gebruik van de ruimte is essentieel voor het functioneren 

van een moderne krijgsmacht zoals Nederland die heeft en de 

toekomst zal uitwijzen of Defensie ook daadwerkelijk investeert 

in kennisopbouw en verwerving van gegarandeerde toegang tot 

satellietcapaciteit. 
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De krijgsmacht staat opnieuw aan de voor-
avond van een ingrijpende operatie. 

Helaas geen militaire operatie, want de afge-
lopen jaren is aangetoond dat we daar behoorlijk
goed in zijn. Het gaat om een reorganisatie om
de voorgenomen bezuinigingen op Defensie 
te kunnen accommoderen. Reorganiseren naar
een nog doelmatiger en toch effectieve orga-
nisatie lijkt niet onze sterkste kant, maar resul-
taten uit het verleden bieden geen garantie
voor de toekomst.

De minister wil de besparingen (ruim zeshonderd
miljoen euro) zoeken langs drie sporen: vereen-
voudiging van bestuur; bedrijfsvoering en het
operationele domein. In ieder spoor zijn uiteen-
lopende onderzoeksopdrachten geformuleerd
en per opdracht – er zijn er meer dan twintig –
is een penvoerder aangesteld. Elke opdracht
moet leiden tot een bondig, technisch rapport
dat niet hoeft te berusten op consensus. 
Uiteindelijk wordt het pakket aan opdrachten
integraal bezien. Dat zal dan moeten leiden 
tot een opzet naar een nieuwe organisatie die
substantieel minder kost.

Voor dit proces wordt een paar maanden uitge-
trokken, dus voorwaar een uitdaging. Gelukkig
is de ‘can do’ mentaliteit er nog altijd: de schou-
ders eronder en aan het werk. Maar hoe wordt
voorkomen dat er onder de tijdsdruk keuzes
voor aanpassingen worden gemaakt die achteraf
niet opleveren wat was verwacht, en zo de op-
maat zijn naar de volgende bezuinigingsronde?
Daarbij bestaat het gevaar dat het acute pro-

bleem slechts kan worden opgelost door geld 
te onttrekken aan de operationele activiteiten,
ons enige bestaansrecht. Hebben we dat niet
eerder meegemaakt?!

Ook het bedrijfsleven moet regelmatig bezuini-
gen en reorganiseren. De krijgsmacht is welis-
waar geen ‘gewoon’ bedrijf, maar leren van 
anderen is altijd een optie. Daarmee bedoelen
we niet het toepassen van werkwijzen die 
succesvolle bedrijven al lang hebben losgelaten
(‘uitbesteden tenzij…’), maar die nog wel tussen
de oren zitten van velen van ons. We moeten
kiezen voor werkwijzen die zich hebben bewe-
zen en nog valide zijn (‘uitbesteden omdat…’). 

Toyota is zo’n bedrijf dat zich de afgelopen 
65 jaar heeft ontwikkeld van een zeer kleine
autofabrikant in Japan tot de grootste auto-
producent ter wereld, die kwalitatief zeer goede
en gewilde producten levert. Dit vooraf vast-
gestelde doel is bereikt door consequent 
veertien managementprincipes toe te passen.1

Alle activiteiten zijn daarbij gericht op het 
product dat de klant wenst, het uitbannen van
verspillingen, het creëren van flow in het pro-
ductieproces en een proces van voordurend 
verbeteren. Het consequent toepassen van 
deze principes stelde Toyota in staat de grootste
autoproducent ter wereld te worden en ook 
tijden van recessie, in vergelijking met de 
concurrentie, redelijk door te komen.

In het westen is deze werkwijze bekend als
‘lean management’.2 Bedrijven en organisaties
die deze methode toepassen zijn veel doelmati-
ger en doeltreffender gaan werken en blijken in
staat hun positie in de markt aanmerkelijk te
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Worden we ‘lean’ of gewoon 
(te) mager?

EDITORIAAL

1 Jeffrey K. Liker. The Toyota Way: 14 management principles..., McGraw Hill, 2004.

2 J.P. Womack and D.T. Jones: Lean Thinking, London, 2003.



verbeteren. Er zijn bedrijven die er hun voort-
bestaan aan te danken hebben. Inmiddels is
ook bewezen dat deze werkwijze bruikbaar is
in sectoren als dienstverlening en non-profit.
Zo zijn er bij de Royal Air Force en US Air Force
aansprekende successen geboekt. Waarom zou
Defensie er dan niet van kunnen leren?

De principes zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden, maar het gaat te ver om binnen 
dit bestek de werkwijze binnen Defensie aan
alle principes te relateren. Derhalve een korte
toets.

– Managementbesluiten worden gebaseerd op
lange termijn filosofie, zelfs ten koste van korte
termijn financiële doelstellingen. Er zijn welis-
waar tekenen aan de horizon: het moet eenvou-
diger, soberder, meer gestandaardiseerd, joint
tenzij, uitbesteed tenzij (!) en kleiner. Maar het
nadrukkelijk noemen van het te besparen per-
centage zonder het te bereiken doel van Defensie
(de ambitie) te benoemen, baart zorgen.

– Stop het proces onmiddellijk als er problemen
zijn en los het probleem eerst op. Gezien de tijds-
druk kan er van grondige probleemanalyse
geen sprake zijn. Mede gezien de financiële 
situatie is het bovendien zeer de vraag of het
proces kan worden stopgezet; ook als de indruk
bestaat dat het tot een slecht eindproduct kan
leiden. 

– Neem voorzichtig besluiten op basis van consen-
sus. Voor het huidige plan is circa vier maanden
uitgetrokken en consensus is niet noodzakelijk!
Voor eerdere bezuinigingsmaatregelen ontbrak
een goede onderbouwing en was er nauwelijks

draagvlak. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de opgelegde besparingen nooit zijn gereali-
seerd en we beginnen met een achterstand van
ruim tweehonderd miljoen euro. De huidige in-
steek zou ertoe kunnen leiden dat we hetzelfde
pad op gaan.

– Wordt een lerende organisatie. Het huidige 
besturingsmodel is door de vele (beleids-)verant-
woordelijken, de vele rollen en het niet steeds
nemen van de eigen verantwoordelijkheid en
invullen van de eigen rol, verworden tot een
soort bureaucratische moloch. Waarschijnlijk 
is dat de oorzaak van een deel van de huidige
problemen. Er is geen indicatie dat hiervan is
geleerd en dat zeker is gesteld dat dit bij het
volgende model niet weer gebeurt. 

Deze voorbeelden geven aan dat het nu 
lopende proces een toets aan principes van 
lean management niet kan doorstaan. Als 
we ook aan de andere tien principes zouden
toetsen, dan wordt de uitslag niet veel beter. 

Het huidige proces zal er in ieder geval toe
moeten leiden dat de noodzakelijke besparingen
worden bereikt. Maar dat in het voorjaar duide-
lijk is op welke wijze de krijgsmacht moet zijn
ingericht om met het beschikbare budget het
gevraagde product te kunnen leveren, is zeer 
de vraag. We zouden moeten leren van organi-
saties die met lean management gezond en 
succesvol zijn geworden. Zoniet dan dreigen 
we als één van de grootste economieën één 
van de kleinere krijgsmachten te krijgen. 
Als het tegenzit levert die dan ook nog eens 
een marginaal product. Maar misschien zit 
het mee!                                                             ■
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Kort na mijn terugkeer uit Afghanistan heeft
de redactie van de Militaire Spectator mij

verzocht mijn ervaringen op papier te zetten. 
Ik heb daarin toegestemd. De eerste maanden

na terugkeer is mij dat echter niet gelukt. Het
schrijven van een artikel is immers toch een
hele klus, waar je na een jaar Afghanistan niet
op zit te wachten. En even snel wat aan het 
papier toevertrouwen werkt ook niet, want het
verhaal moet compleet en zelfdragend zijn.
Ook kost het tijd om de ervaringen te laten be-
zinken. Dit artikel dient immers meer zakelijk
en informatief te zijn dan emotioneel. Maar er
is ook een meer structurele terughoudendheid
om over Afghanistan te schrijven. De belang-
rijkste twijfel bestaat er bij mij uit dat ik mijn
beeld over de uitzending nooit volledig op 
papier zal kunnen zetten en overbrengen aan
de lezer. Het vergt meer zintuigen dan alleen
het oog om duidelijk te kunnen maken wat
mijn staf en ik hebben meegemaakt. In dat 
opzicht is er dus sprake van een min of meer
kansloze missie. Daarnaast twijfel ik ook of 
de lezer wel op een verhaal zit te wachten dat
Afghanistan niet beperkt tot Uruzgan, maar een
veel breder beeld schetst van het zuiden van 
dit land. En ten slotte gaan de ontwikkelingen

DE KRUIF
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* De auteur is sinds 1977 beroepsmilitair bij het Wapen der Infanterie en is, na terugkeer

uit Afghanistan, sinds mei 2010 Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten.

Commandant in Kandahar
Ervaringen als Commandant ISAF Regional Command South 
in Afghanistan

De functie van Commandant ISAF Regional Command South in Afghanistan, die de auteur eind 2008 
aanvaardde, heeft hij ervaren als een opdracht met een unieke strekking en dynamiek. In dit drieluik 
behandelt hij achtereenvolgens de individuele en gezamenlijke voorbereiding, de missie zelf en de afronding.
Het artikel omvat persoonlijke waarnemingen, lessons learned en ervaringen in het samenwerken met 
militaire eenheden van andere landen. Nederland zou nog meer aandacht kunnen besteden aan de 
professionaliteit, kennis en ervaring van de eigen officieren en onderofficieren die binnen vergelijkbare 
internationale staven als het Regional Command South gaan werken. In zijn functie als Commandant is 
het de auteur verder gebleken dat het vermogen om snel en ondogmatisch te reageren op onverwachte 
situaties de mens uniek houdt in zijn rol als militair.

Generaal-majoor M.C. de Kruif*

Noot van de redactie
De redactie verzocht generaal-majoor M.C. de Kruif

na zijn terugkeer uit Uruzgan om zijn ervaringen als

commandant van het Regional Command South
op te schrijven. Zijn verhaal wijkt af van de artikelen

die u doorgaans in de Militaire Spectator aantreft.

De redactie meent dat het belang van de lessons 

learned en de vastlegging met het oog op de 

geschiedschrijving de persoonlijke impressies en de

omvang van dit artikel meer dan rechtvaardigen.

De hoofdredacteur



in Afghanistan snel. De vraag is of mijn verhaal
dan nog wel relevant is. 

Waarom dan toch dit artikel? Welnu: beloofd is
beloofd. Daarnaast kan ik de relevantie van het
artikel waarborgen door mijn verhaal vooral te
richten op de situatie op strategisch en opera-
tioneel niveau, aangevuld met een beschrijving
van ons dagelijks werk. Dat plaatst de actuali-
teit in een aanvaardbaar kader. En ten slotte 
– en tevens de belangrijkste reden – schrijf ik
dit verhaal voor alle mensen die met mij in 
het hoofdkwartier van ISAF Regional Command
South hebben gediend. Deze mannen en vrou-
wen, van wie een groot deel uit Nederland, heb-
ben een unieke periode meegemaakt. Hierin
werd het zwaartepunt van ISAF in lijn gebracht
met het zwaartepunt van de insurgents, te
weten de beheersing van het zuiden van Afgha-
nistan. De consequenties hiervan hebben wij 
iedere dag met elkaar gedeeld. Van goed nieuws
tot het dagelijks omgaan met gesneuvelde 
Nederlandse, buitenlandse en Afghaanse col-
lega’s en burgers. Deze ervaringen zijn niet of
moeilijk over te dragen, hebben ons allemaal
veranderd en wij zullen ze de rest van ons leven
met ons meedragen. Vooral als eerbetoon aan
allen die dit hebben meegemaakt heb ik dit 
artikel geschreven.
Een kort artikel is het zeker niet. Het kost tijd
en ruimte om de ervaringen van de afgelopen
twee jaren op papier te zetten. Het betreft 
immers niet alleen de tijd in Afghanistan, maar
ook de voorbereiding op en de afronding van 
de missie na de overgave van het commando.
De compleetheid van het verhaal vereist dat. 
Dat is dan ook in grote lijnen de structuur die
ik heb gekozen: het artikel is een drieluik waar-
van de panelen zojuist zijn genoemd. Daar-
naast is het niet afdoende aan te geven wat er 
is gebeurd en wat we deden, maar wil ik vooral
duidelijk maken waarom we iets hebben 
gedaan. Dat is zeker nodig als we de gebeurte-
nissen beter willen begrijpen. 
Ten slotte nog een afrondende opmerking. Het
artikel is een weergave van mijn persoonlijke
observaties en opvattingen en het vertegen-
woordigt dus niet de formele standpunten van
NAVO, ISAF, het ministerie van Defensie of de
CDS. 

Zuid-Afghanistan

Nederland was sinds de oprichting van ISAF 
Regional Command South (RC-S) in 2006 één
van de drie dragende landen, samen met 
Groot-Brittannië en Canada. In lijn hiermee
werd besloten het commando over 
RC-S te rouleren. De eerste Nederlandse com-
mandant was generaal-majoor Ton van Loon,
die van eind 2006 tot medio 2007 gedurende
zes maanden de leiding had over RC-S, gestatio-
neerd op Kandahar Air Field (KAF). Het vlieg-
veld ligt ongeveer twintig kilometer ten zuiden
van Kandahar-stad, de metropool in Zuid-Afgha-
nistan die de Pashtun – de belangrijkste en
heersende stam in Afghanistan – vaak zien als
hun historische hoofdstad. RC-S (zie figuur 1) 
is een gebied ongeveer vijf keer zo groot als 
Nederland, met circa zeven miljoen inwoners.1

Dit aantal is echter hoogst onzeker, omdat de
afgelopen dertig jaar geen valide bevolkings-
registratie meer heeft plaatsgevonden. Er is een
ruim 1200 kilometer lange grens met Pakistan
en ongeveer 250 kilometer grens met Iran. 
De geografie is bergachtig in het noorden en

COMMANDANT IN KANDAHAR
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1 Sinds juni 2010 is RC-S zoals beschreven in dit artikel gesplitst in een RC-S (nieuw), 

bestaande uit de provincies Zabul, Kandahar en Uruzgan, en een Regional Command

South-West, met als kern de overige drie provincies in het zuiden. 

Figuur 1

Deel 1: De voorbereiding



woestijn in het zuiden, met een zeer warm 
en droog klimaat. De kern van de economie is
gebaseerd op landbouw, waarbij opium het 
belangrijkste gewas is, maar ook fruitteelt is
een voorname bron van inkomsten.
Het gebied beslaat onder meer zes provincies,
waarvan twee zonder permanente aanwezig-
heid van ISAF-troepen. Dat zijn de provincies
Day Kundi in het noorden en Nimruz in het
westen. 

De overheersende stam is de Pashtun, maar
deze stam is verre van homogeen en kent veel
vertakkingen in substammen en verdere afge-
leide deelstammen. Deze samenstelling is sche-
matisch weergegeven in figuur 2. 

Het is onmiskenbaar dat de Pashtun-stammen
de kern vormen van de zogeheten insurgency.2

Hiermee doel ik op de asymmetrische3 activitei-

ten die tot doel hebben het legitieme en geko-
zen gezag in Afghanistan te vervangen door een
regime met een extreem islamitisch karakter.
Een dergelijk regime kan worden gekarakteri-
seerd als anti-westers, zeer conservatief en vaak
in strijd met de grondbeginselen van de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Het is echter fout te veronderstellen dat de
Pashtun en alle deelstammen hiervan vóór 
de insurgency zijn of hiervan deel uitmaken.
Ten eerste zijn sommige deelstammen onmis-
kenbaar regeringsgezinder dan andere deel-
stammen. Ten tweede zijn Afghanen ook zeer
pragmatische mensen. Vaak zullen zij de kant
kiezen van de sterkste, of degene die zij uitein-
delijk als de sterkste zien. In dat opzicht is er
dus een zeer gecompliceerde en diffuse relatie
tussen de stammen en de insurgency. Het ver-
klaart echter wel waarom het zwaartepunt van
de insurgency in het zuiden ligt: daar ligt de tri-
bale basis en is er aansluiting met de logistieke
ondersteuning die voornamelijk vanaf Pakistaans
grondgebied plaatsvindt. Daarnaast is, histo-
risch gezien, degene die de zeggenschap over
Kandahar heeft vaak ook degene die Afghani-
stan leidt. Zie daar het belang van het zuiden. 

Het begin

In november 2007 was ik brigadecommandant
in Havelte. Afghanistan speelde toen al een
overheersende rol in de brigade. Ten eerste had
veel personeel van de staf deel uitgemaakt van
de staf van generaal-majoor Van Loon in zijn
functie als Commandant RC-S. Veel gesprekken
en discussies gingen dus als vanzelfsprekend
over deze periode. Ten tweede was de brigade
volop bezig met de opleiding en training van
eenheden die deel gingen uitmaken van de
TFU. En ten slotte werd de brigade ook gecon-
fronteerd met de offers die werden gebracht: 
in mijn jaar als commandant sneuvelden vier
collega’s die we de laatste eer hebben bewezen.
Ik was mij echter nauwelijks bewust van het
feit dat Nederland vanaf november 2008 weer
een commandant RC-S moest leveren. Daarom
was ik toch wel verrast toen ik in december
2007 via de Commandant Landstrijdkrachten
vernam dat ik was aangewezen voor deze func-
tie. Het leidde tot een wat onwerkelijk gevoel.

DE KRUIF
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2 Ik gebruik hier met opzet het woord insurgency, en hiermee samenhangend insurgents

en niet de term Taliban, omdat deze laatste een voornamelijk religieuze achtergrond

heeft, waarin wordt verwezen naar degenen die zuiver in de (religieuze) leer zijn. 

Er is dus geen directe verbinding tussen de Taliban en geweld. Daarnaast is het hoogst

onzeker of alle geweld tegen Afghanen en ISAF-eenheden door een coherente en strak

georganiseerde entiteit wordt geregisseerd, of dat dit geweld vaak in verband staat 

met andere elementen, zoals de bescherming van de opiumhandel, stammentwisten, 

onderlinge twisten tussen zogenoemde warlords of overige lokale fricties. 

3 Asymmetrisch moet in dit verband worden uitgelegd als het ontbreken van een mili-

taire conventionele gelijkwaardigheid, waardoor de insurgents hun toevlucht nemen

tot onconventionele strijdmethodes, zoals intimidatie van de burgerbevolking, terreur-

aanslagen en overige irreguliere activiteiten. 

Figuur 2



Enerzijds was ik natuurlijk zeer vereerd in het
in mij gestelde vertrouwen, anderzijds besefte
ik dat ik een opdracht kreeg waarvan de strek-
king en dynamiek volstrekt uniek waren. 
Ton van Loon drukte dat kernachtig uit: ‘Een
opdracht die iedere militair op zijn CV wil heb-
ben, maar slechts weinigen echt willen doen’.
Dat stelde mij niet gerust. Het kerstverlof heb
ik gebruikt om de familie verder te informeren
en een persoonlijke ‘analyse van de opdracht’
uit te voeren. Het is goed te weten dat ons mili-
taire planningsproces ook in een dergelijke 
situatie werkt. 

De formering

Mijn zwaartepunt was het vinden en verzame-
len van capabele mensen om zo snel mogelijk
een team te vormen dat de uitdaging kon aan-
gaan. Met gebruikmaking van de nog aan-
wezige kennis en ervaring in de brigadestaf is
daarom direct begonnen met het formeren van
een Nederlandse kernstaf. Deze zou enerzijds
de kern moeten gaan vormen van de Neder-
landse bijdrage aan het hoofdkwartier en 
anderzijds de verantwoordelijkheid op zich
nemen van de voorbereiding van de gehele 
staf vanaf januari tot ontplooiing in oktober.
Met ondersteuning van de Commandantenlijn
waren de namen van de sleutelfunctionarissen
van de kernstaf begin januari grotendeels 
bekend en kon de voorbereiding starten. 
Overigens is kernstaf in dit kader een enigs-
zins wijd begrip, want in feite spreken we over
zes functionarissen. Belangrijk element was
ook dat de door Nederland geleide rotatie niet
zou bestaan uit een organiek hoofdkwartier,
maar dat de staf eigenlijk bestond uit ruim drie-
honderd individueel aangewezen militairen uit
achttien landen. De staf zou worden onder-
steund door een HQ and Staff Support Company,
die onder Nederlandse leiding zou staan en
werd samengesteld uit Nederlands, Brits en 
Canadees personeel. Dat maakte de uitdaging
groter: niet alleen moesten we Afghanistan
leren kennen, we moesten ook een nationaal
en internationaal team samenstellen en smeden. 
Een belangrijk besluit was dat de kernstaf in
Havelte zou komen, maar niet zou worden 
ondergebracht bij de brigadestaf. Hierdoor waren

de verantwoordelijkheden duidelijk geschei-
den, kon op de juiste wijze met geclassificeerd
materiaal over Afghanistan worden omgegaan
en werd ook mentaal een aanvang genomen
met de formering en gereedstelling. Wel werd
de 43ste Gemechaniseerde Brigade aangewezen
als formerende eenheid. Door de diversiteit 
aan leverende eenheden was dit verre van een-
voudig, maar dit is voortreffelijk ingevuld. 
Gedurende de hele voorbereiding was overigens
de steun van de brigade als formerende eenheid
onmisbaar. Dit is een bevestiging dat formering
en gereedstelling aan eenheden gekoppeld
moet zijn. Persoonlijk was het niet eenvoudig
om gedurende vier maanden zowel het com-
mando te voeren over de brigade als leiding te
geven aan de kernstaf en ons voor te bereiden
op de missie. Ik had het gevoel dat ik beide
functies niet voor de volle 100 procent kon 
invullen en ik was dan ook blij toen ik het
bevel over de brigade eind april kon overdragen
aan brigadegeneraal Kees van den Heuvel. 

De voorbereiding

Na de formering van de kernstaf lag het zwaarte-
punt bij meerdere zaken:

• de individuele voorbereiding op de missie;
• de formering van de gehele staf;
• de integratie van de diverse nationale voor-

bereidingstrajecten in een gezamenlijk 
opwerktraject;

• het verwerven van kennis en inzicht omtrent
de situatie in RC-S;

• het verkrijgen van internationaal draagvlak. 

Individuele voorbereiding
De individuele voorbereiding vond voor het 
Nederlandse deel van de missie plaats onder 
leiding van de brigade, met het Bureau Indivi-
duele Uitzendingen in een ondersteunende rol.
Het Nederlandse contingent bestond uit twee
elementen: de leiding en kern van de HQ and
Staff Support Company en individuele leden 
van de staf. 
Het eerste element omvatte een compagnies-
staf, (delen) van ondersteunende pelotons voor
verbindingen en logistiek en een Force Protec-
tion Peloton. Dit peloton had als opdracht om
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in nauwe samenwerking met de Close Protec-
tion4 de commandant of overige leden van de
staf bij verplaatsingen buiten Kandahar Air
Field te beveiligen. Ook moest het peloton bij-
dragen aan de beveiliging van de commandant
en staf bij calamiteiten op KAF zelf en tevens
overige hand- en spandiensten verrichten. De
kern van de eerste rotatie vormde het 42 Tank-
bataljon Regiment Huzaren Prins van Oranje,
aangevuld met de nodige specialisten. Naar de
individuele voorbereiding van dit personeel
hadden wij geen omkijken: het bataljon en 
de brigade hebben deze klus met grote inzet
en betrokkenheid op uitstekende wijze 
geklaard.

Dat kan niet worden gezegd van de voorberei-
ding van de overige individuele militairen in 
de staf. Deze voorbereiding heeft veel hoofd-
brekens gekost, wat terug te voeren is op een
aantal factoren. In de eerste plaats wordt niet
altijd de hand gehouden aan de opgedragen ter-
mijn voor aanwijzing. Het komt vaak voor dat
personeel minder dan drie maanden voor aan-
vang van de missie wordt aangewezen, met 
alle problemen van dien. In de tweede plaats
beschikt niet iedere militair op het moment
van aanwijzing over de benodigde kennis en

vaardigheden die hem of haar Operationeel 
Gereed (OG) moeten laten zijn. En in de laatste
plaats waren al de eerste tekenen zichtbaar 
van de algemene financiële problematiek rond
Defensie en de consequenties hiervan voor de
materiële exploitatie: veel benodigde uitrusting
kon niet worden verstrekt of pas later geleverd.
Dit leidde tot de situatie dat we soms nog tot
aan de vliegtuigtrap bezig waren grotere en
kleinere problemen op te lossen, wat veel tijd
en energie kostte en tot onnodige frictie leidde.
Hier gaat dan ook een woord van dank uit naar
de brigade. Tijdens de voorbereiding op de mis-
sie en tijdens het jaar als lead nation, heeft de
brigadestaf het gros van de problemen opgelost.
De staf heeft gedurende de gehele periode zijn
rol als formerende eenheid met grote inzet en
toewijding uitgevoerd. 

Formering van de staf
De formering van de staf was een duivels kar-
wei, waarbij we het gevoel hadden in een voort-
durend gevecht te zijn verwikkeld tussen de 
organisatietabel en de vulling van de staf. Deze
dynamiek werd veroorzaakt door het interna-
tionale karakter van de staf, waarbij landen ver-
schillende data en aanwijstermijnen hanteren,
maar ook doordat de organisatietabel voort-
durend wijzigde op grond van politieke en mili-
taire overwegingen (hierop zal ik later nader 
ingaan). Deze dynamiek was alleen enigszins
beheersbaar door dagelijks met formering
bezig te zijn en een groot deel van de staf heeft
hier veel inspanning voor moeten leveren. 
Een belangrijke mijlpaal was dat in april 2008
inzicht ontstond in de buitenlandse sleutel-
functionarissen. Hierdoor kregen we een single
point of contact in Groot-Brittannië en Canada,
in juni gevolgd door de VS. Het was al gauw
duidelijk dat de VS bezig waren met een gron-
dige herijking van de strategie van ISAF in 
Afghanistan en dat de aandacht meer verlegd
zou worden naar het zuiden. Deze ontwikke-
ling kreeg tijdens de voorbereiding gestalte
door een belangrijke uitbreiding van de Ameri-
kaanse inbreng in de staf. Maar ook van belang
was de door de Amerikaanse minister van 
Defensie gewenste oprichting van een civil-
military cell in de staf, in eerste instantie 
bedoeld om de inspanningen van de diverse

DE KRUIF

8 MILITAIRE SPECTATOR JAARGANG 180 NUMMER 1 – 2011

4 Close Protection is de eenheid die verantwoordelijk is voor de persoonlijke beveiliging

van de commandant. 

Met het Close Protection Peloton per Patria ‘on the road’

FO
TO

 A
V

D
D

, L
. P

LA
N

C
KE



Provincial Reconstruction Teams (PRT’s) beter 
op elkaar af te stemmen. 

Gezamenlijk opwerktraject
De formering liep uiteindelijk net steeds een
slag voor op de gereedstelling. Deze bestond
grofweg uit een nationale en een internationale
fase. In de nationale fase zijn er grote onder-
linge verschillen, gebaseerd op de beschikbare
tijd en uiteenlopende visies. In Nederland is het
uitgangspunt dat iedereen bij aanwijzing voor
uitzending voldoet aan de Militaire Basisvaar-
digheden, maar ook aan per specifiek krijgs-
machtdeel geformuleerde aanvullende eisen,
waardoor personeel eigenlijk altijd OG zou
moeten zijn. Vervolgens resteert dan nog drie
maanden om door specifieke opleiding en 
training de status Inzet Gereed (IG) te behalen.
In andere betrokken landen is dit anders 
gestructureerd. Canadezen wijzen doorgaans
ongeveer zes maanden voor uitzending perso-
neel aan, bij de Britten is dit soms beduidend
korter. 

Niet alleen is de voorbereidingstijd verschil-
lend, ook het basisniveau en de inhoud van de
aanvullende training en opleiding is niet gesyn-
chroniseerd. Waar in Nederland bijvoorbeeld
veel tijd nodig is voor aanvullende lessen in de
Engelse taal en het aanleren van kennis van het
door de NAVO gehanteerde Operationeel Plan-
ning Proces (OPP), is dat bij Britse officieren
niet nodig. Niet alleen omdat ze natuurlijk 
native speaker zijn, maar ook omdat de gemid-
delde Britse officier meer kennis en ervaring
heeft in het werken in een staf op tactisch/
operationeel niveau dan de gemiddelde Neder-
landse officier. Al deze verschillen moesten
worden vastgesteld, zo mogelijk opgeheven 
tijdens de nationale voorbereiding of aan de
orde komen tijdens de internationale voorbe-
reidingsfase. Voor Nederlands personeel 
betekende dit bijvoorbeeld dat, om de kennis
van het werken in een staf als RC-S op te vijze-
len, het Opleidings- en Trainingscentrum 
Operatiën (OTCOPN) op ons verzoek een cursus
ontwikkelde om als staffunctionaris te kunnen
optreden in internationale staven boven het
brigadeniveau. Hiervoor was weinig tijd. Daar-
naast moest dit worden ingepast in het ‘nor-

male’ voorbereidingstraject. Dat dit allemaal is
gelukt, is vooral te danken aan de steun van het
OTCOPN, dat dit ‘extraatje’ met grote betrokken-
heid heeft gerealiseerd. Een specifiek Neder-
lands aspect waarmee wij ten slotte tijdens de
gereedstelling werden geconfronteerd is dat
een staf als RC-S voor veel Nederlandse instan-
ties een ‘broodje speciaal’ was. De tijdens de
voorbereiding door generaal-majoor Van Loon
geleerde lessen zijn mogelijk niet vergeten,
maar in ieder geval niet breed toegepast. De
conclusie is dan ook dat het proces van lessons
learned nog niet echt vaste voet heeft gevat in
onze organisatie. 

De internationale voorbereiding werd ontwor-
pen onder auspiciën van het NATO Joint Forces
Command in Brunssum (JFC-B), in detail gepland
door mijn staf en vooral uitgevoerd door het
NATO Joint Forces Training Center (JFTC) in 
Bydgoszcz (Polen). JFC-B was hierbij gericht op
het scheppen van de randvoorwaarden, terwijl
ik doelstellingen en eindeisen formuleerde.
JTFC organiseerde op grond hiervan gezamen-
lijke trainingsmomenten. Dit leidde tot de vol-
gende opbouw. Van april tot augustus lag de 
nadruk op individuele opleiding en training,
die op een aantal momenten werd gecombi-
neerd in een aantal gezamenlijke oefeningen.
Deze oefeningen werden georganiseerd door
het JFTC en onder meer uitgevoerd in Stavanger
en Kingston (Canada). Tijdens deze momenten
kwamen zoveel mogelijk deelnemers uit de 
verschillende landen bijeen om in een wisselend
groepsverband door experts (burger en militair,
vaak met veel recente ervaring in Afghanistan)
te worden geïnformeerd. Thema’s hierbij waren
onder meer het OPP, de vigerende operatieplan-
nen en toestand in het operatiegebied, cultuur,
het gebruik van NATO Command & Control (C2)
systemen en de verschillende partijen die 
opereerden in Zuid-Afghanistan. Na augustus
kreeg de staf nadrukkelijker gestalte en ver-
schoof het accent dan ook naar het aspect staf-
training. Na een week van algemene informatie
en een verkenning in het operatiegebied in 
augustus culmineerde de voorbereiding in een
afsluitende oefening in het Duitse Grafenwöhr.
Daar was de staf vrijwel volledig aanwezig 
en werd deze geoefend in scenario’s. Hierbij
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werd intensief gebruik gemaakt van role-play,5

experts met kennis en ervaring op specifieke
deelgebieden en mentoren.
Naast het bijdragen aan het verkrijgen van de
benodigde kennis om te kunnen starten met de
overname hadden al deze trainingsmomenten
ook een onschatbare waarde voor de mentale
component. Door de opzet van de training was
er voldoende tijd en gelegenheid elkaar als
leden van de staf goed te leren kennen en de
aandacht te richten op initiële teamvorming. 

Kennis en inzicht in situatie RC-S
Het verkrijgen van kennis en inzicht omtrent
de situatie in RC-S was een doorlopend proces,
dat als een rode draad door de voorbereiding
liep. Eén operatielijn was het verkrijgen van 
zoveel mogelijk kennis en inzicht door bestu-
dering van open bronnen en geclassificeerde 
informatie. Hierbij werd gebruik gemaakt van
literatuurstudie (boeken en rapporten) en ge-
sprekken met ervaringsdeskundigen en overige
specialisten. Zo spraken we onder meer met al
mijn voorgangers als commandant RC-S, schrij-
vers, de Afghaanse consul in Nederland, think
tanks in Ottawa, Londen en Washington en 
specialisten in Afghaanse cultuur en counter-
insurgency (COIN). Eigenlijk ging er geen dag
voorbij of Afghanistan was in beeld, soms tot
ergernis van het thuisfront. 
Een tweede operatielijn bestond uit het uitvoe-
ren van verkenningen. Zowel zelfstandig als
onder leiding van JFC Brunssum zijn in totaal
een drietal verkenningen uitgevoerd. Hierbij
werd aandacht geschonken aan RC-S en diverse
Task Forces in Zuid-Afghanistan. Maar ook 
werd Kabul aangedaan om een dieper inzicht 
te verkrijgen in de politiek-militair strategische
situatie en om draagvlak te creëren voor ons
team. Dat laatste was nodig omdat al snel 

duidelijk werd
dat de situatie in
Afghanistan aan
het veranderen
was. Het concep-
tuele zwaarte-
punt verschoof
van een counter-
terrorism-opera-
tie6 naar een
counter-insur-
gency-operatie7,
terwijl het 
fysieke zwaarte-
punt verschoof
van het oosten
naar het zuiden
van Afghanistan.
Dat betekende
niet alleen meer
aandacht voor het zuiden, maar mogelijk ook
meer troepen en dus ook meer dynamiek. 
Dat, in combinatie met het feit dat dit alles 
geleid zou worden door een Nederlandse 
generaal, leidde soms tot een fronsende blik 
of twijfel. Die twijfel werd zowel bedekt ken-
baar gemaakt als soms ook openlijk en zonder
enige terughoudendheid uitgesproken. Dat 
betekende dat ons al snel duidelijk was dat we
veel aandacht zouden moeten besteden aan 
– vooral internationaal – draagvlak. 

Het creëren van internationaal draagvlak
Het nationale draagvlak was in militair opzicht
verzekerd. Om dit echter te verbreden naar 
een breed draagvlak in de regering ben ik ont-
vangen door de ministers van Defensie, Buiten-
landse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.
Tevens heb ik tijdens mijn verkenningen 
gesprekken gevoerd met de Nederlandse 
ambassadeur in Afghanistan en leden van zijn
staf. Deze gesprekken waren prettig en gaven
ons allemaal een goed gevoel omtrent de steun
die wij vanuit Nederland zouden ontvangen. 
In de staf is vrijwel onmiddellijk een plan uit-
gewerkt om gestructureerd activiteiten te ont-
plooien die moesten leiden tot een groot ver-
trouwen – en dus draagvlak – tussen RC-S en de
verschillende internationale partijen waarmee
wij zouden moeten samenwerken. Dit waren
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5 Role-play kan worden omschreven als het nabootsen van het optreden van belangrijke

personen of groepen door individuen die een dergelijke rol daadwerkelijk in het verleden

hebben vervuld of zich zodanig hebben voorbereid en ingeleefd dat zij het optreden

geloofwaardig kunnen imiteren. 

6 Counterterrorism: militaire operaties die tot doel hebben het (militaire) vermogen van

een terroristische organisatie uit te schakelen of te neutraliseren.

7 Counterinsurgency (COIN): de aanduiding voor militaire operaties en effecten tijdens

een stabilisatiemissie. Het primaire doel is de randvoorwaarden te scheppen voor peace

support door de strijdgroepen te neutraliseren en de ontwikkeling of het herstel van

een stabiel bestuur te ondersteunen. Vrij naar LDP-1, Hfdstk 5, sie 2.

De Amerikaanse journaliste/schrijfster

Sarah Chayes was één van de experts 

die tijdens trainingen informatie 

verstrekten uit eerste hand



zowel de coalitie als civiele instanties en 
Afghaanse autoriteiten en instellingen. Hierbij
volgden we twee richtingen. De eerste richting
was intern en bestond uit het verkrijgen van
een vertrouwensrelatie met de belangrijkste 
internationale vertegenwoordigers in de staf.
Zoals vermeld leidde dit reeds in april tot een
intensief contact met mijn Britse Deputy Com-
mander Operations (een brigadegeneraal) en de
Canadese Chief of Staff (een kolonel). Tijdens
een aantal wederzijdse bezoeken is niet alleen
kennis gemaakt, maar zijn ook gezamenlijk 
gesprekken gevoerd met onder meer diverse 
experts en de Commandant der Strijdkrachten,
generaal Van Uhm. In juni werd dit uitgebreid
met een intensief contact met de Amerikaanse
Deputy Commander Stabilisation (ook een bri-
gadegeneraal) en enkele collega’s uit Australië.
Door deze contacten, het beleven van gezamen-
lijke trainingsmomenten en natuurlijk het 
beleven van de missie ontstond een hecht
team, dat tot op de dag van vandaag bestaat.
Een belangrijke afspraak die we onderling 
hadden vastgelegd was dat er totale en onvoor-
waardelijke openheid diende te zijn rond 
nationale posities en gevoeligheden. Hierdoor
konden deze vroegtijdig in de operationele
planning worden meegenomen en daarmee
hanteerbaar worden gemaakt. Deze afspraak 
is nooit geschonden. 

De tweede richting was extern en bedoeld voor
het verkrijgen van draagvlak bij de belangrijk-
ste internationale partners. Met hulp van de
respectievelijke ambassades werden bezoeken
afgelegd aan leidende elementen van de depar-
tementen van Defensie, Buitenlandse Zaken en
Ontwikkelingssamenwerking van de VS, Groot-
Brittannië en Canada. Tevens is het Witte Huis
bezocht, waar een gesprek werd gevoerd met
de toenmalige veiligheidsadviseur van president
George W. Bush. Een belangrijk besluit dat bij-
droeg aan het draagvlak was de verlenging van
de uitzendtermijn. Door de commandant van
RC-S en de belangrijkste officieren van zijn staf
een jaar naar Afghanistan uit te zenden was 
tegemoet gekomen aan een belangrijke zorg
ten aanzien van de noodzaak voor continuïteit
in RC-S. Daarnaast zijn in Nederland bezoeken
afgelegd aan de ambassadeurs van Australië en

Denemarken, landen die ook grote contingen-
ten in RC-S hadden ontplooid. Maar we richtten
ons niet alleen op regeringen: we spraken ook
met opinieleiders in onder meer Washington
en Londen en met het Internationale Rode
Kruis (ICRC). In dit laatste geval ging het vooral
over de rol die het ICRC in Zuid-Afghanistan
vervult en hoe wij deze rol op de beste wijze
zouden kunnen respecteren. Ten slotte is ook
kennis gemaakt met enkele ministers van de 
Afghaanse regering, onder wie sleutelfunctio-
narissen zoals minister van Defensie Wardak
en de toenmalige minister van Binnenlandse
Zaken Atmar. Hoewel ik in volgende delen van
dit drieluik op het thema draagvlak terugkom,
kan ik nu reeds stellen dat deze activiteiten
hun vruchten hebben afgeworpen. Het investe-
ren in persoonlijke contacten, de discussies 
die hierbij plaatsvonden en de openheid van
onze zijde over de operationele planning, 
hebben geleid tot een situatie waarin ik mij 
altijd gesteund heb gevoeld door de landen 
van de coalitie, internationale organisaties 
en de Afghanen. 

Vanaf oktober 2008 begonnen de eerste functio-
narissen van onze rotatie aan de overname in
Afghanistan. Hiermee kwam een einde aan een
zeer intensieve voorbereidingsperiode, die kan
worden gekarakteriseerd als een ontdekkings-
reis naar een tijd die zijn schaduw op ieder 
moment van de dag vooruit werpt en waarvan
ik wist dat daarbij het uiterste van mij en mijn
team gevergd zou worden. Dat besef leidde niet
alleen tot veel activiteiten, maar smeedde de
staf ook tot een team dat veel vertrouwen in 
elkaar had. In het volgende deel schets ik hoe
het ons vergaan is en wat dat heeft betekend
voor ons allemaal.

In het tweede deel van dit drieluik staat de uit-
voering van de missie centraal. Tussen 1 novem-
ber 2008 en 1 november 2009 heeft de situatie
in Zuid-Afghanistan zich toegespitst op een
counterinsurgency-operatie die werd uitgevoerd
in het zwaartepunt van ISAF en – na de instroom
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van extra coalitiemiddelen – binnen enkele
jaren zal moeten leiden tot het bereiken van
het culminatiepunt. Hierbij is het militaire ver-
mogen van de insurgents en de capaciteit dit
vermogen te projecteren op de bevolking struc-
tureel ontregeld. De veiligheid is voor een groot
deel in handen van de Afghaanse overheid 
gelegd en er zijn voorwaarden geschapen voor
goed bestuur en economische ontwikkeling.
Wat dit betekende voor mijn staf en mij zet 
ik hieronder uiteen.

De situatie

Na een kort bezoek aan Afghaanse autoriteiten
en het hoofdkwartier van ISAF in Kabul land-
den we eind oktober op Kandahar Air Field. Om
te zorgen voor een naadloze overdracht hadden
enkele functionarissen van ‘mijn’ rotatie de
functie reeds overgenomen van hun voor-
gangers. Mijzelf restten nog enige dagen om 
de laatste stand van zaken en noodzakelijke 
details door te nemen met mijn voorganger, 
de Canadese generaal-majoor Marc Lessard. 
De ontvangst was hartelijk en in lijn met de
steun die we gedurende de hele voorbereiding
hadden genoten. Daarbij was het natuurlijk 
van belang dat generaal-majoor Harm de Jonge
de plaatsvervangend Commandant RC-S was,
wat de communicatie nog vereenvoudigde.

Welke situatie troffen wij aan? RC-S bestond 
op dat moment uit bijna 20.000 militairen en
burgers, verdeeld in een zestal Task Forces. 
Dat waren: 

• de Britse Task Force Helmand (TFH), bestaande
uit ruim 9000 Britten, versterkt met contin-
genten uit onder meer Denemarken (500) 
en Estland (250). Deze eenheid werkte samen
met een civiel geleid Brits Provincial Recon-
struction Team en trad op in de provincie
Helmand;

• de Canadese Task Force Kandahar (TFK), met
circa 3000 Canadezen, waaronder een civiel
geleid PRT. Deze eenheid werd versterkt met
een Amerikaans licht infanteriebataljon van
bijna 1000 mannen en vrouwen en opereerde
in de stad en provincie Kandahar;

• de Task Force Zabul (TFZ), die geleid werd

door Roemenië en gesteund door een Ameri-
kaanse eenheid van compagniesgrootte, in 
totaal ruim 1000 militairen. Hier opereerde
ook een Amerikaans militair geleid PRT;

• de Task Force Uruzgan (TFU);
• 3-8 U.S. Marines Expeditionary Brigade (MEB),

die optrad in delen van de provincie Helmand,
delen van de provincie Nimruz en tevens 
verantwoordelijk was voor onder meer de 
urgente medische evacuatie (medevac) van 
gewonden uit een deel van ISAF Regional
Command West (RC-W), zie voor medevac ook
figuur 3. De eenheid bestond uit circa 2000
militairen, waaronder een licht infanterie-
bataljon en een Aviation-eenheid met 
transportvliegtuigen, transporthelikopters,
gevechtsvliegtuigen en gevechtshelikopters; 

• een Brits licht infanteriebataljon, dat diende
als de reserve-eenheid voor de Commandant
RC-S. Deze eenheid werd aangeduid als de 
Regional Battle Group South (RBGS);

• een beperkt contingent lichte en middel-
zware transporthelikopters uit onder meer
het Groot-Brittannië, Australië en Neder-
land. Op een doorsnee dag waren er door-
gaans vijf tot acht helikopters inzetbaar, 
variërend van Sea-King en Cougar tot Chinook.
Het is evident dat deze capaciteit ons niet toe-
stond grootschalige operaties door de lucht
uit te voeren, waardoor we ons militair ver-
mogen alleen over de grond en niet verrassend
konden inzetten.
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Het leiderschap in RC-S in de startsituatie. V.l.n.r. Commandant 3-8 U.S

Marines, Commandant TFU, Commandant TFH, DCOM Stabilisation,
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Daarnaast opereerden in het gebied overige
eenheden van ISAF (met name luchtstrijdkrach-
ten en Special Forces) en eenheden die behoor-
den tot Operation Enduring Freedom (OEF).8

Ten slotte werd het gebied ook doorkruist door
diverse nationale elementen (vooral logistiek),
civiele contractors9 met eigen beveiliging en 
enkele overige, vaak nationaal aangestuurde,
operationele eenheden van partners in de 
coalitie. 

De Afghaanse bijdrage aan veiligheid bestond
uit drie elementen. Het Afghan National Army
(ANA) had 205 Corps ontplooid in het zuiden.
Het hoofdkwartier lag naast KAF, de brigades
waren ontplooid in de provincies Helmand,
Kandahar, Zabul en Uruzgan. In totaal ging het
om ongeveer 10.000 militairen, van wie door-
gaans 60 procent inzetbaar. De rest was in 
opleiding, met verlof of onvindbaar. De Afghan
National Police (ANP) telde ongeveer 5000 
agenten in het gebied, de meesten actief in en
rondom de stad Kandahar. Ten slotte was er
ook de Afghan Border Police (ABP) die met onge-
veer 3000 agenten in een tiental bataljons ont-
plooid was langs de grens met Pakistan en Iran,
een strook met in totaal bijna 1500 kilometer
lengte.

Andere belangrijke spelers in het gebied waren
enkele grote internationale organisaties. De
United Nations Assistance Mission in Afghanistan
(UNAMA) was verantwoordelijk voor de afstem-
ming van de wederopbouw van bestuur en 
economie met de Afghaanse overheid. Het Rode
Kruis was vertegenwoordigd en had onder 
meer een hospitaal in Kandahar-stad. De World
Health Organisation (WHO) was actief met het
vaccineren tegen polio. Daarnaast trad er een
veelheid aan Non-Governmental Organisations
(NGO’s) op, vooral in gebieden waar het relatief
veilig was.

Het operatiegebied kenmerkte zich door een
toename aan geweldsacties van de insurgents,
vooral jegens de Afghaanse bevolking. De ver-
klaring hiervoor lag voor een deel in het verle-
den. Toen ISAF in 2006 de operaties in het zui-
den begon, traden de insurgents hier op een
conventionele wijze tegen op. ISAF werd aan-

gevallen in directe vuurgevechten met grote
aantallen strijders. Hoewel beangstigend, was
deze wijze van optreden niet succesvol. Vrijwel
iedere confrontatie werd in het voordeel van
ISAF beslist. Vooral hierom besloten de insur-
gents hun pijlen voortaan te richten op de 
bevolking, wat leidde tot een uiterst geweld-
dadige campagne van onderdrukking en intimi-
datie. Zonder enig besef van de fundamentele
mensenrechten en zonder enig ontzag voor
leven werden Afghanen bedreigd, vermoord,
verminkt of verwond. Het doel was hiermee 
de legitimiteit en het draagvlak onder de 

Afghaanse bevolking voor de Afghaanse over-
heid en de coalitie te verzwakken. Wat valt er
immers te verwachten van een regering die
haar mensen niet kan beveiligen? In combinatie
met het feit dat veel van de insurgents behoren
tot de overkoepelende stam van de Pashtun 
die vooral in het zuiden wonen, leidde dit tot
een significante toename van het geweld, met
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8 De door Amerikanen geleide operatie OEF bestaat niet uitsluitend uit gevechtseenheden

(zoals Special Forces), maar ook overige (nationale) middelen voor gevechtststeun en

gevechtsverzorgingssteun vallen onder deze noemer. Zo zijn de Amerikaanse Route 

Clearing Packages van de genie ook OEF-middelen.

9 Een contractor is een civiele partij die door een overheid is ingehuurd om een militaire

operatie te ondersteunen. De activiteiten zijn aanvullend op de militaire capaciteiten of

maken militaire capaciteiten vrij voor inzet en richten zich vooral op logistiek, beveiliging

en specialistische ondersteuning (zoals de uitvoering van de luchtverkeersleiding op

KAF). 

Figuur 3 Overzicht van het aantal Medical Evacuation (medevac) missies in de eerste negen 

maanden van 2009. Medevac-missies zijn missies waarbij ISAF-militairen of Afghanen 

zodanige verwondingen hebben opgelopen dat binnen een uur intensieve operatieve 

medische zorg nodig is



name in het gebied van RC-S. Het zwaartepunt
van de activiteiten lag hierbij in Helmand en
rond Kandahar-stad.
Voor ISAF en de Afghaanse overheid leidde deze
meedogenloze wijze van optreden tot een gron-
dige herijking van het eigen optreden. Van 
incidentele aanwezigheid en bestrijding van 
de Taliban op conventionele wijze moest nu 
het accent worden gelegd op een effectieve en
voortdurende bescherming van de bevolking.
Het is evident dat dit veel meer troepen vergt
en een voortdurende aanwezigheid van deze
troepen ‘buiten de poort’. Het betekende ook
dat het initiatief op tactisch niveau vaak in de
handen van de insurgents lag. Zij traden op en
ISAF reageerde hierop. Naast meer ‘naar buiten’

moesten we ook wegen gaan vinden om het 
initiatief te hernemen. Ten slotte groeide het
besef dat de ISAF-operatie in Afghanistan een
operatie is waarbij militaire effecten goed 
bestuur en economische ontwikkeling mogelijk
moeten maken. Anders gezegd: veiligheid is
een randvoorwaarde, maar niet beslissend voor
succes. Dit alles leidde tot een grondige her-
overweging van de eigen wijze van optreden. 
In de eerste plaats kreeg dit gestalte in de for-
mulering van een hernieuwd Campaign Plan
van RC-S, weergegeven in figuur 4. 

Wat als eerste opvalt is dat het plan van rechts
naar links moet worden gelezen, zoals de 

Afghanen dat ook doen. Daarnaast is er een
aantal operatielijnen geformuleerd, die moeten
leiden tot het oogmerk de steun van de 
Afghaanse bevolking voor haar eigen bestuur 
te garanderen. Veiligheid is hiertoe echter een
ondersteunende operatielijn, waarbij de wijze
waarop ISAF zich jegens de bevolking presen-
teert belangrijk is voor succes. Maar de beslis-
sende operatielijnen zijn wederopbouw en 
bestuur. 

De vertaling van dit Campaign Plan naar de
harde realiteit vond op een aantal manieren
plaats. In de eerste plaats werd het Operational
Design opnieuw geformuleerd. Hierin staat in
grote lijnen hoe in conceptuele zin invulling
wordt gegeven aan de Operatielijn Veiligheid.
Hiermee vormt het Operational Design het
‘scharnier’ tussen het Campaign Plan en de 
operatieplannen. In het hernieuwde document
bleef het principe van shape, clear, hold and
build van kracht. Dit concept geeft aan in welke
fases een COIN-operatie wordt toegepast. 

• In de shape fase wordt een te stabiliseren 
gebied uitgebreid in kaart gebracht. Hierbij
staan civiele effecten voorop, wat leidt tot
vragen rond de bestaande leiderschapsstruc-
tuur, de tribale verhoudingen, de economi-
sche situatie en de aanwezige infrastructuur.
Militaire vragen richten zich op de aanwezig-
heid van insurgents, de integratie met de 
Afghaanse collega’s en de benodigde voor-
bereidingstijd voor de ontplooiing van de 
benodigde troepen;

• In de clear fase worden de insurgents ontdaan
van hun militaire vermogen en de wil tot
vechten. Het gebied wordt veiliggesteld van
de directe invloed van Insurgents. In deze
fase voert militair vermogen de boventoon;

• In de hold fase wordt het gebied beveiligd en
start de wederopbouw. De transitie van mili-
taire veiligheid naar wederopbouw is kritiek
en dient zo snel mogelijk plaats te vinden, 
te beginnen met de installatie van bestuur en
de uitvoering van kleine projecten. Veiligheid
moet meer en meer in handen komen van 
ANA en ANP, gesteund door de coalitie;

• In de build fase is een ferm fundament 
geschapen voor verdere ontwikkeling en
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Figuur 4



wordt de verantwoordelijkheid voor veilig-
heid overgedragen aan de Afghaanse autori-
teiten, die op termijn in staat dienen te zijn
deze zelfstandig te handhaven. Civiele mid-
dellange- en langetermijnprojecten zijn 
gepland en deels gestart. 

De fases zijn conceptueel verschillend, maar
zullen in tijd gezien in elkaar overlopen (zie 
figuur 5). Daarbij moet worden aangetekend
dat de eerste twee fases voor een belangrijk
deel dienen te zijn geïmplementeerd voordat 
de uitvoering van hold en build (develop) kan 
beginnen. Hoewel het concept shape, clear 
(secure), hold and build onverkort werd toe-
gepast, werd de interne rolverdeling belangrijk
aangepast op grond van het Campaign Plan. 
De uitvoering van het concept werd, in opdracht
van en na planning door RC-S, een exclusieve
verantwoordelijkheid van de Task Forces, 
in nauwe samenwerking met de PRT’s. RC-S 
gebruikte zijn eigen middelen (RBGS, SF) vooral
voor het scheppen van de noodzakelijke rand-
voorwaarden door het zekerstellen van de 
logistiek, de uitvoering van strategic communi-
cation10 en het in de diepte bestrijden van de
insurgents door het aangrijpen van hun C2, 
logistieke aanvoerlijnen en safe havens.11 Doel-
stelling hierbij was het initiatief te hernemen,
zeker te stellen en uit te bouwen (zie ook de 
onderste balk in het Campaign Plan). 
In de tweede plaats had het vernieuwde Cam-
paign Plan consequenties voor de organisatie

van de staf. In eerste instantie was vanuit de
Verenigde Staten het plan gekomen de (over-
wegend) militaire staf van RC-S te versterken
met een ‘civiel-militaire’ cel. Deze entiteit
diende de activiteiten van de diverse PRT’s
beter op elkaar af te stemmen. Hoewel deze

wens gedurende de gehele 
periode is blijven bestaan, kwa-
men wij er al snel achter dat een
betere afstemming tussen PRT’s
niet het belangrijkste thema was.
Een PRT richt zich immers op
provinciale civiele effecten. En
omdat de situatie in de diverse
provincies soms sterk verschilt,
moeten PRT’s ook de flexibiliteit
hebben om zich te kunnen aan-
passen aan de lokale omstandig-
heden. Veel belangrijker in onze
ogen was het gemis aan ontwik-
kelingsprojecten voor middel- 
en lange termijn op regionaal 
niveau. Een PRT bouwt immers
bronnen, scholen en wegen,

maar wie bouwt de hoofdwegen, de stuwdam-
men, de energiecentrales en het distributie-
netwerk? Deze activiteiten gaan het vermogen
van een PRT te boven en werden ook niet 
gepland op landelijk niveau. De regering van 
Afghanistan was immers nog aan het begin 
van haar werkzaamheden, UNAMA nog niet
voldoende bemand en het hoofdkwartier van
ISAF vooral georiënteerd op veiligheid. Vooral
hierom besloten we de geplande civ-mil cell om
te bouwen tot een Government & Development
Branch, die, onder leiding van een Amerikaanse
brigadegeneraal, in nauwe samenwerking met
de Operations Branch (onder leiding van een
Britse brigadegeneraal), moest zorgen voor een
integrale Comprehensive Approach op regionaal
niveau. Alle landen stemden hiermee in. Hierbij
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Figuur 5

10 Strategic Communication (Stratcom): ‘The orchestration of actions, words and images to

achieve congnitive effects in support of policy and military objectives’. De NLD doctrine

heeft het begrip Strategic Communication nog niet gedefinieerd. Tussen de VS en de

NAVO bestaan belangrijke interpretatieverschillen. Bovenstaande definitie vloeit voort

uit een herleiding van de bekende definities door kolonel C. Matthijssen, een definitie

die ik volledig onderschrijf. 

11 Een safe haven is een gebied waarin de insurgents een grote vrijheid van handelen 

hebben en waarin overheidsinstanties of eenheden van de coalitie zonder uitgebreide

voorbereiding niet of nauwelijks langdurig kunnen opereren. 
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werd de start vergemakkelijkt doordat onze
voorgangers al waren begonnen na te denken
op welke wijze civiele effecten konden worden
verankerd in een militaire operatie.

Met deze conceptuele benadering namen we 
op 1 november 2008 met een korte ceremonie
het commando over. Alvorens in grote lijnen 
te beschrijven wat in dat jaar gebeurd is, zal ik
aan de hand van een aantal thema’s eerst wat
meer ‘beeld en geluid’ trachten te geven van
het leven en werken in RC-S. In doe dat door
een beschrijving van de dagindeling, onze 
samenwerking met de Afghanen, de planning
en uitvoering van operaties, de rol van de 
Command Sergeant Major en het omgaan met
verliezen.

Thema’s van belang

De dagindeling
Hoewel geen etmaal hetzelfde was, kan ik ruw-
weg wel aangeven welke activiteiten mij en
mijn staf iedere dag bezighielden. Om 06.30
uur ging de wekker en werd ontbeten, om
07.15 uur gevolgd door twee korte briefings. 
De eerste briefing bestond uit een terugkoppe-
ling door het hoofd van het Joint Operations
Center (JOC) van de gebeurtenissen van de afge-
lopen 24 uur, waarbij ernstige incidenten mij
uiteraard reeds waren gemeld. ‘Ernstig’ betekent
in dit geval incidenten waarbij doden of zwaar
gewonden waren gevallen. Dat konden ISAF-
troepen zijn, maar ook Afghaanse collega’s,
burgers of insurgents (er is overigens maar 
één dag geweest in het hele jaar dat we geen
dergelijk incident hadden). De tweede briefing
bestond uit een terugkoppeling van de diverse
speciale operaties die de afgelopen 24 uur
waren uitgevoerd. Om 07.30 uur begon het
morning prayer, waarbij de staf in vogelvlucht
alle relevante aspecten van de operatie de 
revue liet passeren. 

Vaste onderwerpen waren onder meer:

• een terugkoppeling door de political advisor;12

• een overzicht van de belangrijkste incidenten
in Afghanistan en RC-S;

• een overzicht van de berichtgeving omtrent
ISAF en RC-S in de Afghaanse en internatio-
nale media;

• een briefing van de CJ 2 waarin informatie
werd verspreid over mogelijke trends in het
optreden van de insurgents en verwachtingen
werden uitgesproken over verwacht toekom-
stig optreden;

• een briefing van de CJ 3 omtrent huidige 
operaties;

• een briefing van de CJ 5 over toekomstige
operaties;

• een overzicht van besprekingen en bezoekers
door de Chief of Staff.

Deze onderwerpen werden aangevuld met 
andere noodzakelijke informatie, maar altijd 
zo dat de briefing niet langer dan een half uur
duurde. Om 08.00 uur volgde dan meestal een
videoteleconferentie (VTC) met COMISAF en de
overige Regionale Commandanten. 
De rest van de dag besteedde ik doorgaans aan
drie belangrijke zaken, die per dag in omvang
en intensiteit verschilden. De eerste bezigheid
was het afleggen van bezoeken. Ten minste vier
dagen per week was ik op bezoek bij subeen-
heden, PRT’s, Afghaanse overheden, neven-
eenheden, UNAMA en Rode Kruis. Ook ging 
ik regelmatig naar Kabul voor bezoeken aan 
het HQ ISAF, leden van de Afghaanse regering
en ambassadeurs van de belangrijkste landen 
in RC-S. Ongeveer één keer per maand deed ik
zo’n ‘rondje Kabul’, meestal gekoppeld aan een
vergadering van COMISAF. Daarnaast heb ik 
bezoeken afgelegd aan onder meer Pakistan,
maar de meeste tijd ging op aan het bezoeken
van subeenheden. Eén van de principes van 
Opdrachtgerichte Commandovoering is immers
dat een commandant inzicht heeft in de twee
bovenliggende niveaus en kennis over, erva-
ring met en inzicht in de twee onderliggende
niveaus. Met (aanvankelijk) zes ondercomman-
danten en (uiteindelijk) 54 bataljonscomman-
danten (met een gemiddelde uitzendduur van
zes maanden) is dat een aardige uitdaging. 
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12 In RC-S had ik de beschikking over een drietal Political Advisors (POLAD’s), afkomstig 

uit Nederland, Groot-Brittannië en Canada. Deze geschoolde diplomaten brachten de

politieke strategische en operationele omgeving in kaart, vormden de verbinding met

de betrokken civiele departementen in de respectievelijke hoofdsteden en adviseerden

gevraagd en ongevraagd de Commandant omtrent hun vakgebied. 



Directe ondercommandanten zag ik ongeveer
één maal per veertien dagen, bataljonscomman-
danten trachtte ik ten minste tweemaal te be-
zoeken tijdens hun uitzending. Dit was alleen
mogelijk door een onbegrensd vertrouwen in
mijn staf, die immers dagelijks de operaties moest
leiden. Dat vertrouwen is nimmer beschaamd.
Daarnaast heb ik (waarschijnlijk veelvuldig)
mijn persoonlijke staf en beveiligers tot lichte
wanhoop gedreven met alle bezoeken. Maar het
belangrijkste was dat ik mijn ondercomman-
danten recht in de ogen kon kijken, de intentie
van de commandant volstrekt duidelijk was en
er – indien noodzakelijk – medeleven getoond
kon worden. Tevens kende ik na enkele maan-
den het hele gebied op mijn duimpje, wat naar-
mate de tijd vorderde van groot belang bleek.

De tweede belangrijke bezigheid was het ont-
vangen van bezoekers. Als er één facet is dat 
ik heb onderschat dan was dat het aantal en 
het niveau van de bezoekers en de tijd die dat
kostte. Bijna iedere dag waren er bezoekers,
met per week ten minste een aantal ministers,
hoogwaardige militaire autoriteiten (NAVO-
functionarissen, commandanten van strijd-
krachten en deelstrijdkrachten), politici, zoge-
heten opinion leaders en overige gasten. Vanuit
Nederland zijn wij bezocht door onder meer 
de Prins van Oranje, de Minister-President, de
ministers van Defensie (verschillende keren),
Justitie, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelings-
samenwerking en Binnenlandse Zaken. Ook de
Vaste Kamercommissie voor Defensie is meer-
malen langs geweest. Daarnaast hadden wij 
natuurlijk veelvuldig bezoek van de militaire
leiding, iets wat altijd als onvoorwaardelijke
steun is gevoeld (los van het feit dat deze bezoe-
ken altijd zeer prettig waren). Hoewel deze 
bezoeken veel van de staf vergden, zijn ze nooit
als last beschouwd. Het beeld van Afghanistan
is diffuus en ieder bezoek gaf ons een unieke
mogelijkheid dit beeld te verduidelijken, zeker
als we de tijd hadden om met de gasten ‘te
velde’ te gaan. Daarnaast waren deze bezoeken
een belangrijke investering in het wederzijdse
vertrouwen, wat een voorwaarde is voor de 
vrijheid van handelen die een commandant
nodig heeft. En ten slotte waren het soms ook
inspirerende bezoeken.

De derde dagelijkse bezigheid was het stafwerk.
Naast de bovengenoemde onderwerpen was 
het uiteraard nodig tijd te besteden aan de staf.
De Commandant dient immers besluiten te
nemen. Maar hij moet ook de planning voor-
zien van doelstellingen, richtlijnen, uitgangs-
punten en beperkingen. Synchronisatie binnen
het leiderschapsteam was essentieel. Daarnaast
had de staf recht op persoonlijke aandacht van
de Commandant. Tevens was er de dagelijkse
frictie die gekoppeld is aan operaties. Een 
belangrijke factor hierin was het toezicht op 
de uitvoering van COMISAF’s Tactical Directive.
Ieder slachtoffer was er immers één te veel, of
het nu een ISAF-militair, Afghaan of insurgent
is. De Commandant speelt een essentiële rol 
in dit proces, bijgestaan door ten minste één
operationele functionaris, een inlichtingen-
functionaris en een Legal Advisor (LEGAD). 
Dit proces ging dag en nacht door. À propos:
persoonlijke aandacht? Het was opvallend en
vaak amusant te constateren dat met name
Amerikaanse en Britse collega’s enigszins ont-
daan reageerden als de Commandant hun werk-
plek binnenstapte. Het maken van een ‘rondje
door de staf’ was voor de meesten een onbe-
kend fenomeen, evenals de wekelijkse sessies
die ik met een stafafdeling had en waarin alle
thema’s bespreekbaar waren. Voor mij was
deze wijze van communicatie echter essentieel
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Op bezoek bij de Task Forces
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voor het inzicht in de ‘mores’ en sfeer in een
staf en deze acties droegen daartoe bij.

Een specifiek aspect van het stafwerk was de
geneeskundige afvoer en verzorging. De hele
medische keten, van medevac-missie tot op-
name in een medische installatie, werd voor de
hele regio uitgevoerd onder directe leiding van
RC-S door het JOC. Dit was nodig om een opti-
maal gebruik te kunnen maken van de schaarse
capaciteiten, de coördinatie op de grond en in
de lucht zeker te stellen en een onafgebroken
dekking te kunnen garanderen. Het is gedu-
rende het jaar twee maal voorgekomen dat we
militaire operaties moesten beperken of zelfs
stopzetten omdat we de grenzen van de capaci-
teit van ons medisch systeem hadden bereikt. 
Het is duidelijk dat een dergelijk schema uit-
dagend is. Daar komt bij dat ik ’s nachts vaak
nog aan het werk was, hetzij voor besluiten
over wapeninzet, informatie rond incidenten of
het afscheid nemen van gesneuvelde collega’s
tijdens een zogeheten ramp ceremony.13 En 
tot slot werd KAF af en toe nog beschoten met 
ongeleide projectielen. Deze waren zelden 
effectief, maar het betekende wel weer een half
uurtje in de bunker zitten. 

Hoe is dit vol te houden? Ten eerste natuurlijk
door de betrokkenheid bij de missie en de
steun van je staf, commandant en ondercom-
mandanten. Ten tweede werd er per week wel
een rustmoment ingebouwd. Zo waren er vrij-
dag en zondag geen morning prayers, zodat 
we soms iets langer konden slapen. Daarnaast
werd de zaterdagavond vrijgehouden van brie-
fings en werd, indien de situatie dat toeliet,
met de persoonlijke staf een film gekeken. 
Ook plande mijn persoonlijke staf ten minste
twee maal per week anderhalf uur sport in de
‘gym’, iets wat ze meedogenloos bewaakten.
Ten slotte speelt de steun van het thuisfront
hier een cruciale rol. Gedurende het jaar heeft
mijn familie eigenlijk alle kleine en grote 
problemen zelf opgelost en mij daar niet 
mee ‘lastig gevallen’. Dat was een onmisbare
steun.

Samenwerking met Afghanen
Afghanen zijn prachtige mensen. Gedurende de
afgelopen dertig jaar zijn zij blootgesteld aan
omstandigheden die wij ons niet eens bij bena-
dering kunnen voorstellen. Hoewel deze om-
standigheden de achtergrond vormen van hun
immense drang naar rust en veiligheid, heeft 
al het leed niet geleid tot verbitterde mensen.
Afghanen zijn zeer loyaal en trouw. Als hun
vertrouwen is gewonnen of wanneer zij iemand
als gast ontvangen zullen zij alles doen om het
vertrouwen niet te beschamen en veiligheid 
te garanderen. Dit is geen sprookje. 
Tientallen keren ben ik met het Afghaanse
leger of de Afghaanse politie op stap geweest 
en geen moment heb ik mij onveilig gevoeld. 
Dat vooraf.

Meer concreet richtten mijn contacten met de
Afghanen zich vooral op het verkrijgen en ver-
sterken van een vertrouwensrelatie met de 
betrokken Afghaanse commandanten. Brigade-
generaal Zazai was de commandant van 205
ANA Corps, dat met vier brigades was ontplooid
in de vier belangrijkste provincies in het zui-
den. Generaal-majoor Wahdat was de regionale
commandant van de ANP en brigadegeneraal
Hakim was de commandant van alle eenheden
van de ABP die in het zuiden van Afghanistan
opereerden. 
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Dagelijks overleg in de staf

13 Bij een ramp ceremony wordt op een vliegveld collectief en met militair ceremonieel 

afscheid genomen van gesneuvelde collega’s. Hoewel de aanwezigheid voor de meesten

facultatief is, waren er op KAF meestal duizenden collega’s present. 
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Direct na aankomst maakte ik kennis met hen,
een relatie die in de loop van het jaar leidde tot
een wekelijkse samenkomst (iedere zaterdag),
aangevuld met een groot aantal ad-hoc bijeen-
komsten en bezoeken. Doel van deze bijeen-
komsten was niet alleen het investeren in 
wederzijds vertrouwen, maar ook het delen 
van inlichtingen en het plannen en uitvoeren
van gezamenlijke operaties. Het oogmerk hier-
bij was de Afghanen steeds meer de leidende
rol te geven. Dat zij dit aankunnen is bewezen
tijdens de verkiezingen van augustus 2009,
waarbij de verantwoordelijkheid voor de veilig-
heid volledig in Afghaanse handen was. 

Ten slotte nog een algemeen afsluitend woord
over de Afghanen. Ik wijs erop dat de Afghanen
momenteel worden geconfronteerd met een 
onbeschrijfelijk brutale en omvangrijke intimi-
datiecampagne door de insurgents, waarbij 
Afghaanse burgers, inclusief vrouwen en kinde-
ren, zonder enige terughoudendheid doelwit
zijn. Dat maakt Afghanen zeer terughoudend in
de contacten met ISAF, vooral indien niet zeker
is of ISAF de middelen en intentie heeft om het
gebied langdurig en doeltreffend te beveiligen
en de bevolking te beschermen. Zolang dat niet
overal het geval is, zal de bevolking ISAF niet
openlijk omarmen. Deze houding moet echter
niet verkeerd begrepen worden: het is geen 
afkeer, maar banale angst die haar voedt.

Planning en uitvoering van operaties
Bij de planning en uitvoering van operaties was
COMISAF uiteraard de drijvende kracht. Met
name zodra nieuwe operatieplannen of overige
opdrachten werden verstrekt was er voor ons
werk aan de winkel. Daarnaast hadden we 
echter ook een ‘eigen cyclus’, waarin de op-
drachten van COMISAF werden vertaald naar 
in tijd en ruimte begrensde operaties, zoals de
operaties in Centraal-Helmand gedurende de
zomer van 2009. In de loop der tijd kwamen 
wij er achter dat we onze planningssystematiek
fundamenteel dienden aan te passen. In eerste
instantie was onze planningshorizon in tijd 
ongeveer zeven dagen. Binnen die tijd konden
we vrijwel overal in Zuid-Afghanistan de 
gewenste militaire effecten genereren. Civiele
effecten ondersteunden deze militaire operatie

en konden worden gekenschetst als CIMIC-
activiteiten. De werkelijkheid was echter anders.
In een COIN-operatie zijn niet de militaire 
effecten beslissend, maar de civiele effecten 
die moeten leiden tot wederopbouw en goed
bestuur. Deze constatering leidde niet alleen 
tot een drastisch omgekeerd planningsproces 
waarbij de stabilisation branch leidend was, 
ook onze tijdshorizon veranderde compleet.
Van een week werd deze verruimd naar drie
maanden. Zo lang duurt het immers om de 
gewenste civiele effecten te definiëren en 
gereed te maken voor uitvoering. De planning
in de commandantenlijn naar beneden werd 
uiteraard gegenereerd door RC-S, maar daarbij
moest dan weer rekening worden gehouden
met de diverse nationale plannen. Het kostte
veel communicatie en coördinatie om deze 
geplande operaties zodanig in lijn te krijgen dat
er eenheid van inspanning (unity of effort) was.

Een laatste factor die ik behandel is de diversi-
teit in bevelsrelaties. Binnen de NAVO zijn er al
verschillende interpretaties van bijvoorbeeld
Operational Command en Operational Control,
laat staan dat wij zeggenschap hadden over 
civiel geleide PRT’s en internationale organisa-
ties. Deze constatering heeft vaak tot onrust 
geleid en vooral bij bezoekers werd de zorg om-
trent eenheid van commandovoering (unity of
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command) vaak gevoeld. Ik erken deze proble-
matiek, maar merkte al snel dat alle energie 
die ik in een stroomlijning van de bevelsverhou-
dingen stopte niet erg doeltreffend was.
Daarom richtten we ons vooral op het verkrij-
gen van eenheid van inspanning, waarbij per-
soonlijke contacten en betrokkenheid een 
onmiskenbare rol speelden. 

Ten slotte moet hier ook worden vermeld dat 
er na het aantreden van generaal McChrystal
als COMISAF wel degelijk iets veranderde: hij
bepaalde dat de battle space owner (in dit geval
de Commandant RC-S) de zeggenschap moest
hebben om de in zijn verantwoordelijkheids-
gebied gegenereerde militaire effecten te coör-

dineren. Dat maakte vooral de afstemming met
eenheden behorende tot OEF veel eenvoudiger
en effectiever.

De Command Sergeant Major
Sinds de overgang naar een beroepskrijgsmacht
kennen de strijdkrachten de stafadjudant. In in-
ternationaal verband is dit ongeveer te vertalen
als de Command Sergeant Major. Dit is de man
of vrouw die, namens de commandant, de ogen
en oren is bij de staf en de onder bevel gestelde
eenheden, speciale aandacht heeft voor de
handhaving van de discipline, tucht en orde in
het hoofdkwartier en de commandanten over 
al deze aspecten gevraagd en ongevraagd van
advies dient. In mijn geval werd deze functie
ingevuld door de Nederlandse stafadjudant Ed
Brust. De meeste dagen van de week was adju-
dant Brust dan ook onderweg. Op patrouille
met een peloton, praten met de onderofficie-
ren, gewonden bezoeken in de veldhospitalen
en het – met een vriendelijk woord – corrigeren
van leden van de staf: hij deed het allemaal.
Door deze voortdurende scan ‘in de modder’ 
genereerde de adjudant een informatiestroom
van onschatbare waarde. Hij ontdekte bijvoor-
beeld dat munitie van het Britse geweer (kali-
ber NATO 5.56) weliswaar in een Nederlandse
DIEMACO (kaliber NATO 5.56) past, maar dat
duurt slechts veertig schoten. Daarna weigert
ons geweer. De oorzaak: de munitie is niet 
onderling uitwisselbaar door een andere kruit-
samenstelling. Ik memoreer dat hier omdat de
Nederlandse periode als lead nation in RC-S
niet los kan worden gezien van de rol en inzet
van adjudant Brust in zijn rol van Command
Sergeant Major. 

Het jaar in vogelvlucht 

De start
Na overname van het commando werden we 
direct geconfronteerd met de intensiteit van de
operaties in Zuid-Afghanistan. Meer dan 80 pro-
cent van de incidenten vond hierbij plaats bij
de Britten in Helmand (Marjeh en Sangin) en de
Canadezen in Kandahar (vooral in de gebieden
Zhari en Panjway, ten westen van Kandahar-stad),
zie figuur 6. ISAF-troepen beheersten belang-
rijke bevolkingscentra in Centraal-Helmand en
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Als ‘Command Sergeant Major’ genereerde de stafadjudant Brust (links) een informatie-

stroom van onschatbare waarde
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de omgeving van Kandahar, maar er waren ook
gebieden waar ISAF nauwelijks invloed had,
zoals in delen van Kandahar-stad, het gebied
tussen Kandahar-stad en Uruzgan en Zuid-
Helmand. ISAF had ook geen of weinig grip op
de logistieke aanvoerlijnen van de insurgents
die voor een groot deel uit Pakistan kwamen.
Daarnaast was het moeilijk het militaire vermo-
gen van ISAF snel en op de juiste plaats in te
zetten. Vooral door het grote gebrek aan trans-
porthelikopters moest inzet vooral over de grond
plaatsvinden. Hierdoor ging de verrassing vaak
verloren en was de reikwijdte van operaties 
beperkt. In twee provincies was ISAF volledig
afwezig: Day Kundi en Nimruz. Dit had primair
te maken met het beperkte aantal beschikbare
troepen, versterkt door de moeilijke bereik-
baarheid. In het geval van Nimruz speelden ook
politieke overwegingen een rol, want Iran was
hier immers de buurman.

ANA en ANP waren in opbouw en zeker nog
niet in staat om zelfstandig operaties uit te 
voeren. De ABP was verspreid over de grens en
was alleen in groter verband ontplooid langs 
de hoofdweg naar Pakistan (aan de grens bij de
stad Spin Boldak) en in Zuid-Helmand. Sommige
provincies hadden uitstekende Afghaanse 
gouverneurs, die in staat waren op bestuurlijk
gebied vooruitgang te boeken en in nauwe 
samenwerking met de PRT’s gericht opbouw-
projecten te starten. Andere gouverneurs waren
echter nauwelijks effectief. 

Een regionale bestuurslaag ontbrak en president
Karzai stuurde de gouverneurs direct aan. 
Op het gebied van ontwikkeling en weder-
opbouw constateerden we dat de PRT´s veel
deden en effectief waren, maar dat het gros van
de projecten echter een relatief korte-termijn 
karakter had. Middellange- en lange-termijn
projecten werden niet of nauwelijks gepland,
laat staan uitgevoerd. Mede hierdoor had een
groot deel van de bevolking geen of onvol-
doende stroom, was water voor consumptie
of landbouw schaars en de infrastructuur 
zodanig dat het transport van goederen naar
markten niet goed mogelijk was. De contacten
met UNAMA waren minimaal. Hoewel UNAMA
een regionaal bureau in Kandahar had, ging 
er weinig daadkracht uit van deze vertegen-
woordiging. 
Ook viel het op dat sommige elementen van de
commandovoering binnen ISAF haaks stonden
op het militaire principe van Opdrachtgerichte
Commandovoering. De belangrijkste exponent
hiervan lag op het gebied van strategic commu-
nication. Om te beginnen hadden we niet het
idee dat op het niveau van ISAF en daarboven
een goed doorwrocht plan bestond voor strate-
gic communication. Dat bleek bijvoorbeeld uit
de perceptie die veel bezoekers hadden en die
doorgaans niet in lijn was met de perceptie ‘op
de grond’. 
Maar we verloren ook veel draagvlak in de
media door de neiging vrijwel alles te willen
centraliseren. Was er bijvoorbeeld een incident

met burgerslachtoffers, dan
mochten wij pas naar buiten
komen met een persbericht
nadat dit van boven tot onder
via Kabul, Brunssum en Brussel
was bekeken en gewogen. Dat
heeft een zeer negatief effect.
De insurgents hebben door-
gaans slechts drie tot vier uur
nodig om te reageren. 
Als ISAF dan pas na 48 uur 
reageert, verliest zij ieder 
mediagevecht. Zo transfor-
meerden burgerslachtoffers
van aanslagen van de insurgents
plotseling tot ‘slachtoffers van
NAVO-bombardementen’. 
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Ten slotte barstte het hoofdkwartier ook uit
zijn voegen. De voortdurende groei van de staf
was de bouw van infrastructuur ver vooruit. Dit
zou nog erger worden door de komst van meer
Amerikanen naar het hoofdkwartier. Grootste
nadeel hierbij was de kwetsbaarheid: het hoofd-
kwartier bestond uit triplex gebouwen en was
door een doorgaande weg verdeeld in twee
stukken. Niet alleen was het daarom gemakke-
lijk over de grond te naderen, het was ook
kwetsbaar voor de frequente raketaanvallen.
Dit alles werd versterkt door de afwezigheid
van redundantie: er was slechts één JOC en bij
een treffer zouden we voor langere tijd grote
problemen hebben gehad met de commando-
voering. De eerlijkheid gebiedt echter ook te
zeggen dat er een groot voordeel was aan de 
behuizing, want niemand kon zich de hele dag
verstoppen achter zijn computer en je kwam 
elkaar voortdurend tegen. Dit had een ongekend
positief effect op de interne communicatie. 

De maatregelen
Na een analyse van de hierboven beschreven 
situatie was het duidelijk dat er veel moest 
gebeuren. Enkele oplossingsrichtingen waren 
al in gang gezet door onze voorgangers, die een
identiek denkpatroon hadden. In grote lijnen
bleef de koers dan ook ongewijzigd, maar 
werd – waar noodzakelijk – verder ingevuld en
verfijnd. Zoals reeds aangegeven werden het
Campaign Plan en het hernieuwde Operation
Design de grondslag voor operaties. Hiermee
was de conceptuele component planmatig afge-
dekt. De taakverdeling tussen de Task Forces en
RC-S was duidelijk, waarbij de eigen middelen
van RC-S zich richtten op het aangrijpen van de
C2-structuur van de insurgents. Dit vertaalde
zich vooral in een andere inzet van de RBGS en
de Special Forces, hoewel we hierbij nog zwaar
werden gehinderd door de beperkte beschik-
baarheid aan helikopters, waardoor we de RBGS
altijd in verschillende golven (waves) moesten
ontplooien. 

In fysiek opzicht was het al snel duidelijk dat er
meer capaciteit nodig was. Met de toenmalige
middelen zou hoogstens een status quo kunnen
worden gehandhaafd, wat de geloofwaardig-
heid van ISAF onder de Afghanen op termijn

echter zou uithollen. Het toevoegen van mili-
tair vermogen zonder de aanvullende civiele 
capaciteiten is in een counterinsurgency echter
kansloos. Ook hier moest dus iets gebeuren.
COMISAF was hier ook van doordrongen en was
inmiddels via de NAVO en Washington hard
aan het werk om meer capaciteiten te krijgen,
met de prioriteit in het zuiden. De erkenning
dat het zwaartepunt in het zuiden lag was een
belangrijke mijlpaal, want tot die tijd werd 
het gros van de middelen immers ingezet in 
het oosten van Afghanistan ter ondersteuning
van het door Amerika geleide ISAF Regional
Command East (RC-E). 

Rond december werd duidelijk dat er verster-
kingen zouden komen, waarvan het gros zou
worden ontplooid naar Zuid-Afghanistan. Deze
eenheden dienden voor de verkiezingen van 
20 augustus 2009 inzetbaar te zijn. Concreet
zou RC-S worden versterkt met de volgende 
capaciteiten:

• een U.S. Marines Expeditionary Force, waar-
door het aantal mariniers van 3000 zou stij-
gen naar 10.000. Naast grondtroepen bestond
deze versterking ook uit transportvliegtuigen,
gevechtsvliegtuigen, transporthelikopters en
gevechtshelikopters;

• een U.S. Army Stryker Brigade van circa 5000
militairen. Deze brigade was het speerpunt
van de modernisatie van het Amerikaanse
leger en zij was uitgerust met een achtwielig
pantserwielvoertuig, de Stryker. Ook beschikte
de brigade over de modernste C2-middelen,
waaronder een beveiligd mobiel internet tot
op groepsniveau; 

• een U.S. Army Combat Aviation Brigade (CAB),
afkomstig van de 82nd Airborne Division.
Deze eenheid bracht 124 helikopters mee,
waaronder Apache’s, UH-64 Blackhawks en
ruim veertig gloednieuwe CH-47F Chinook
transporthelikopters; 

• de benodigde gevechtssteun- en gevechtsver-
zorgingsteunmiddelen, zoals een logistieke
brigade, constructiegenie, genie die was gespe-
cialiseerd in het vrijmaken en vrijhouden van
routes (zogenoemde Route Clearing Packages),
additionele inlichtingenmiddelen en de beno-
digde aanvullende civiele capaciteit. Zo werd
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RC-S onder meer versterkt met een Ameri-
kaanse Civilian Representative (civrep), die de
zeggenschap kreeg over Amerikaanse civiele
middelen in het gebied, aangevuld met de
PRT’s. 

Let wel: dit zijn dus niet de extra capaciteiten
die generaal McChrystal kreeg toegezegd in
juni 2009, maar capaciteiten waarvoor de toen-
malige COMISAF, generaal McKiernan, zich
hard had gemaakt.

De eerste vraag was waar we de genoemde een-
heden gingen ontplooien. De besluitvorming
hierover heeft geheel in RC-S plaatsgevonden
en kwam in volledige vrijheid tot stand. Na 
enkele dagen van hard werken was het voorstel
de mariniers te ontplooien naar Centraal-
Helmand, om daar de belangrijkste safe havens
van de insurgents in handen te krijgen en ze af
te snijden van hun logistieke lijnen. De Stryker-
brigade zou worden ontplooid rond Kandahar-
stad en in de provincies Kandahar en Zabul,
waarbij de door Roemenië geleide Task Force
Zabul volledig zou worden ondergebracht bij 
de Amerikanen. Hierdoor zouden meer mensen
een veilig leven leiden, de hoofdwegen beter
worden beheerst en meer invloed mogelijk zijn
op de logistieke aanvoerlijnen van de insurgents.
De 82 CAB zou worden ontplooid in Kandahar,
Uruzgan (Tarin Kowt) en Zabul onder directe
aansturing van RC-S. Hierdoor zou ons militaire
vermogen in grote gebieden in het zuiden snel,
flexibel en effectief inzetbaar zijn. Het gros 
van de logistiek en gevechtssteun zou gaan 
opereren vanaf KAF en Camp Bastion, een van
oorsprong Brits kamp met een verharde vlieg-
strip in Centraal-Helmand. 

We hadden zes maanden de tijd om de aange-
wezen eenheden te trainen, te verplaatsen, te
ontplooien en inzetbaar te krijgen. Een grote
uitdaging, omdat naast al de zojuist genoemde
facetten ook de infrastructuur op tijd gereed
moest zijn. Na een initiële analyse werd een 
zogeheten rock drill uitgevoerd, oftewel een mix
tussen een uitgebreide repetitie en een com-
mandantenterugkoppeling (CT). Hiertoe werd
in een grote tent heel Zuid-Afghanistan op de
grond weergegeven en bootsten circa 200 direct

betrokken commandanten en eenheden de 
instroom en ontplooiing van eenheden gedu-
rende twee dagen in detail na. Mede op grond
hiervan kwam er een trainingsplan, waarbij
functionarissen uit RC-S en de Task Forces 
werden aangewezen om specifieke eenheden te
ondersteunen in hun nationale voorbereiding.
Ook werd een vooruitgeschoven nationaal U.S.
C2 element gestationeerd op KAF en gecolo-
keerd met het hoofdkwartier van RC-S. De lan-
dingsbaan op Camp Bastion werd versterkt 
en uitgebreid met parkeerplaatsen voor vijftig
vliegtuigen en helikopters. De parkeerruimte
voor vliegtuigen en helikopters op KAF werd
uitgebreid van 150 naar 350 en de aanvoer van

brandstof zeker gesteld door aanvullende rou-
tes te openen via onder meer het grondgebied
van Rusland. Het gros van het materieel zou
over zee worden getransporteerd naar de haven
van Karachi in Pakistan, daarna zouden civiele
contractors het verder transporteren naar het
zuiden. Om dit alles mogelijk te maken land-
den er per etmaal op KAF en Camp Bastion 35
C-17’s, acht C-5’s Galaxy en enkele tientallen
gehuurde overige transportvliegtuigen, veelal
van Russische makelij. KAF werd uitgebreid 
tot een kamp waar 30.000 militairen konden
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als aanvullende bescherming, een onbemand en op afstand bedienbaar wapenstation 

en een grote dichtheid aan command & control middelen. Sommige voertuigen waren

uitgerust met een 105 mm kanon en fungeerden als mobile gun system (MGS)
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wonen en werken en Camp Bastion werd uit-
gebreid met Camp Leatherneck, een basiskamp
voor 5.000 Amerikaanse mariniers, zie figuur 7. 

De magnitude van deze operatie is moeilijk in
woorden weer te geven, maar uiteindelijk was
het resultaat bevredigend. Eind juli waren alle
eenheden ontplooid, was de logistiek in staat te
ondersteunen en waren de eenheden inzetbaar.
Vanaf dat moment bestond RC-S uit 45.000 mili-

tairen, een verdubbeling van de sterkte. 
Ten aanzien van de Afghanen borduurden we
voort op de lijn van de voorgangers, waarbij 
de opleidingsmachine voor ANA en ANP op
volle toeren liep. Een ander belangrijk element
was de oprichting van Operational Coordina-
tion Centers (OCC) op district-, regionaal- en
provinciaal niveau. In deze OCC’s werden alle
activiteiten van ISAF, ANA en ANP gecoördi-
neerd en zo ontstond een soort gezamenlijke
meldkamer. Deze OCC-structuur vormde de
basis voor de veiligheid tijdens de Afghaanse
verkiezingen. Daarnaast werd geïnvesteerd in
de relatie met de Afghanen door wekelijks bij-
een te komen met het leiderschap, de Afghanen
mee te nemen op bezoeken, officieren uit te
wisselen tussen de respectievelijke staven en
het aantal mentoren sterk uit te breiden. De
banden met UNAMA werden zo veel mogelijk
aangehaald door bezoeken aan de vestiging van

deze organisatie in Kandahar, in eerste instan-
tie echter zonder tastbaar resultaat. En ten
slotte maakten we kennis met alle gouverneurs
van de zes provincies, zonder echter in de ver-
antwoordelijkheid te treden van de diverse
Task Forces en PRT´s. Aanvankelijk waren we
niet succesvol in het leggen van contacten met
de gouverneurs van Day Kundi en Nimruz, 
later lukte dat wel. 

We investeerden veel in de relatie met het
hoofdkwartier in Kabul en ik heb altijd het 
gevoel gehad het vertrouwen te hebben van 
COMISAF. Toch was de relatie niet altijd pro-
bleemloos. Veel irritatie ontstond door het op-
treden van enige Amerikaanse functionarissen
in Kabul, die frequent buiten de commandan-
tenlijn om de staf van RC-S trachtten te voor-
zien van opdrachten. Dit werd echter altijd 
gecorrigeerd in de commandantenlijn of subtiel
opgelost door de Angelsaksische elementen in
mijn staf. Belangrijk daarbij was een frequent
en intensief contact met COMISAF, die ik soms
dagelijks aan de lijn had. 

Wat betreft wederopbouw en bestuur besloten
we naast het bevorderen van de informatie-
uitwisseling tussen de diverse PRT´s het vizier
vooral te richten op het onderkennen en imple-
menteren van middellange- en lange-termijn-
projecten. Op grond van studies naar de econo-
mische structuur, de landbouw en energie
definieerden we een twaalftal projecten die op
termijn een belangrijke bijdrage zouden kun-
nen leveren aan een structurele ontwikkeling
van Zuid-Afghanistan. Deze projecten werden
gedeeld met UNAMA en aangeboden aan de 
zes gouverneurs en de betrokken minister uit
Kabul, zodat Afghaans draagvlak en ownership
gegarandeerd waren. Het financiële volume van
deze projecten bedroeg ruim 750 miljoen dol-
lar, overwegend betaald door de Verenigde 
Staten. Een ander belangrijk besluit was om de
extra civiele capaciteit, die samen met de mili-
taire middelen zou worden ontplooid, groten-
deels op te nemen in de bestaande PRT-struc-
tuur. Hierdoor werd het Britse PRT in Helmand
een Brits-Amerikaans PRT en het Canadese PRT
in Kandahar een Canadees-Amerikaans PRT.
Hierdoor kon worden voortgebouwd op de
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reeds aanwezige kennis en contacten en waren
civiele effecten goed te integreren in militaire
operaties waarbij verschillende landen betrok-
ken waren. 

Om de externe communicatie te stroomlijnen
en te verbeteren werd een systeem voor Key 
Leader Engagement (KLE) ingevoerd. KLE is het
systematisch benaderen van geselecteerde doel-
groepen met gerichte boodschappen door hier-
toe aangewezen elementen en functionarissen
van de staf, met als doel de buitenwereld een
eenduidig beeld te presenteren van de situatie
in RC-S. Hiertoe kwam er onder meer een 
database, waarin gesprekken met key leaders 
beknopt werden weergegeven om ze te kunnen
gebruiken als basis voor vervolggesprekken.
KLE vormde ook de basis voor onze contacten
met de media. De aanwezigheid van veel inter-
nationale en Afghaanse media gaf ons een 
goed platform om onze boodschappen kwijt 
te kunnen. 

Ten slotte begonnen we met een majeur project
dat het hoofdkwartier totaal zou vernieuwen en
gereed maken voor de komende ontwikkelingen.
In de eerste plaats zou de structuur van de staf
worden aangepast en uitgebreid. De afdelingen
Operations, Stabilisation en Support zouden 
weliswaar blijven bestaan, maar aanzienlijk wor-
den omgevormd. Het doel was civiele aspecten
nog beter mee te kunnen nemen in onze plan-
ning, inlichtingen beter te stroomlijnen en de
samenwerking met de Afghanen beter te ver-

ankeren. Daarnaast kwam er
uitbreiding van de staf met een
plaatsvervangend commandant
en zou de functie van Chief of
Staff zich meer richten op de in-
terne afstemming en veranderen
in een Director of Staff.
De infrastructuur zou eveneens
ingrijpend op de schop gaan
met de samenvoeging van de
twee compounds tot één, het
vergroten van de beschikbare
kantoorruimte en de bouw van 
een nieuwe Operations Room,
waarbij de oude faciliteit zou
gaan dienen als back-up.

De ontwikkeling van de situatie 

Wat betekenden nu uiteindelijk al de hierboven
genoemde maatregelen voor de ontwikkeling
van de situatie in het zuiden van Afghanistan?
Ik beschrijf dat hieronder in grote lijnen, waar-
bij ik sommige maatregelen nog meer in een
perspectief van tijd plaats en het geheel ver-
deel in een drietal periodes. De eerste periode
beslaat de start van de missie tot het begin 
van 2009. Deze periode is te kenschetsen als 
de ‘gewenningsfase’, waarbij onze vooraf uit-
gedachte plannen werden uitgevoerd en indien
nodig aangepast aan de werkelijkheid. 
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Het OCC-R (Regionale OCC in Kandahar) in actie tijdens de verkiezingen

‘Key Leader Engagement’: gesprek met de burgemeester van Gereshk 

(Centraal-Helmand)
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De tweede periode omvat het jaar 2009 tot de
ontplooiing van de extra capaciteiten in juli 
van dat jaar. De derde periode beslaat de ont-
plooiing van de extra troepen, de voorberei-
ding en uitvoering van de verkiezingen en de
afronding van de missie.

1 november 2008-1 januari 2009
Zoals gezegd zaten we tijdens en na de over-
name van het commando vol met plannen. De
eerste weken namen we echter ook nadrukke-
lijk de tijd om de plannen te toetsen aan de
operationele werkelijkheid en ze eventueel in
te kunnen passen in de plannen van COMISAF.
Ook gebruikten we de tijd om begrip en draag-
vlak te creëren voor de denkbeelden van mij en
mijn staf. En ten slotte moesten we natuurlijk
wennen aan de dagelijkse polsslag die een 
operationeel hoofdkwartier voelt. Het inpassen
van onze plannen in de planningshorizon van
COMISAF was vrij eenvoudig. De plannings-
cyclus van de NAVO en COMISAF was dermate
lang dat onze plannen daar eigenlijk naadloos
bij aansloten. Het kennismaken met de opera-
tionele werkelijkheid was echter niet eenvoudig
en noodzaakte tot veel reflectie omtrent onze
voornemens. Daarbij sprongen de volgende
zaken in het oog.

Ten eerste was de situatie ‘op de grond’ gecom-
pliceerd. Door het gebrek aan middelen was
slechts een beperkt aantal gebieden onder con-
trole van ISAF en de Afghaanse collega’s. De
insurgents konden hun aanvoerlijnen zonder
belangrijke belemmeringen gebruiken, terwijl
onze eigen aanvoerlijnen over land onder druk
stonden. Met name de beide hoofdwegen in het
gebied – de Afghaanse rondweg die onder meer
Kandahar met Kabul verbindt en de snelweg
van Kandahar naar Pakistan – waren kwetsbaar
en het doelwit van aanslagen. Het gros van de
operationele middelen van COMISAF trad op in
het oosten en niet in het zuiden en de afstem-
ming met overige eenheden die in het zuiden
opereerden was moeizaam. In veel gebieden
had ISAF nog niet het initiatief, maar reageer-
den we op de activiteiten van de insurgents.
Ten slotte lag het zwaartepunt van de insurgents
in Centraal-Helmand en Kandahar. De overige
gebieden waren relatief rustig. 

Ten tweede was er op het gebied van bestuur
en wederopbouw een aantal goed functione-
rende PRT’s. Met name in Helmand, Kandahar
en Uruzgan waren zij effectief en werd het op-
treden goed gesynchroniseerd met de respectie-
velijke Task Forces. Het gros van de uitgevoerde
projecten bestond uit relatief simpele activi-
teiten, zoals het bouwen van een schooltje of
boren van een waterbron. Opvallend was dat al
deze PRT’s een grote civiele component hadden
of civiel werden geleid. Onmiskenbaar was dat
bij de PRT’s grote terughoudend bestond jegens
de civiele component van RC-S: ze zaten duide-
lijk niet te wachten op een meer gedetailleerde
aansturing vanuit Kandahar. 

Ten derde vergden de dagelijkse activiteiten in
het hoofdkwartier en de gewenning daaraan
veel energie. Het kost tijd om je weg te vinden,
de interne communicatie te stroomlijnen en
een staf goed samen te laten werken. Wij heb-
ben hierbij ongetwijfeld een aantal malen het
wiel opnieuw uitgevonden. Desondanks is er
geen grote waarneembare ‘dip’ geweest in het
functioneren van het hoofdkwartier. Dit lag
vooral aan de getrapte rotatie, waarbij we 
gedurende bijna drie maanden stap voor stap
de staf hebben gewisseld. 

De hierboven genoemde constateringen en 
ervaringen leidden niet tot een fundamentele
aanpassing van het Campaign Plan en het 
Operatieplan. Wel is er een aantal aanvullende
accenten gezet die ik beknopt beschrijf. In over-
leg met COMISAF en de Task Forces werden
plannen gemaakt om in bepaalde gebieden 
het initiatief te hernemen of te versterken en
het gebied langdurig onder controle te krijgen 
(het concept van shape, clear, hold and build). 
De nadruk lag hierbij rond Lashkar Gar, de
hoofdstad van Helmand, en de gebieden ten
noorden, westen en zuiden van Kandahar-
stad. Hiertoe zouden de Britten en Canadezen
enige extra middelen inbrengen en zou de
steun worden gevraagd van COMISAF en zijn
middelen, zie figuur 8. 

Daarnaast zou de aandacht van de eigen een-
heden zich ook meer gaan richten op de bevei-
liging van kritische infrastructuur op de hoofd-
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wegen. Conform de planning veranderde ook
de inzet van de RBGS. Deze richtte zich nu
meer op het aangrijpen van de C2-structuur van
de insurgents door de uitvoering van een groot
aantal korte operaties (vaak maximaal 48 uur),
gepland en uitgevoerd in zo goed mogelijke 
afstemming met Special Forces. 

De meest in het oog springende operatie die
hieruit voortvloeide was de operatie Sond Chara
(het Pashtu voor de Red Dagger, het symbool
van de UK 3 Commando Brigade Royal Marines).
De hierboven genoemde gerichte inzet van 
Special Forces en de RBGS en de definiëring 
van de noodzakelijke civiele effecten door het
PRT Helmand (shape), schiep de voorwaarden
om gebieden rondom Lashkar Gar in bezit te
nemen en te beginnen met de wederopbouw
(clear, hold, build). Vanaf begin december 2008
werd het gebied daadwerkelijk bezet door 
elementen van de Task Force Helmand, ANA 
en ANP. Hierdoor werd het gebied van invloed
rondom de provinciehoofdstad belangrijk 
uitgebreid en de directe dreiging op de stad 
geëlimineerd. Deze proof of concept was dus 
geslaagd. 

Veel tijd werd besteed aan interactie met de
PRT’s. Stapje voor stapje namen we de angst
weg dat RC-S zich op hun territorium zou gaan
begeven. Kern van ons betoog was dat wij
vooral aanvullend zouden zijn op het optreden
van de PRT’s, omdat wij ons zouden richten op
regionale effecten met een toegevoegde waarde
voor de provincies. 
Het mechanisme dat wij hiervoor hanteerden
bestond niet alleen uit het afleggen van vele 
bezoeken, maar ook uit de oprichting van 
fora die frequent in het hoofdkwartier bijeen
kwamen. In deze fora waren niet alleen RC-S 
en de PRT’s vertegenwoordigd, maar ook de 
Afghanen, UNAMA en het ICRC. Hierdoor 
verdween langzaam de terughoudendheid en
kon het formuleren van een gemeenschappe-
lijke visie beginnen. Hierin stond in grote 
lijnen wat we met zijn allen wilden bereiken 
en op welke wijze we dat zouden gaan doen. 
De leidende rol was hierbij weggelegd voor 
civiele effecten; militaire effecten moesten 
dit ondersteunen. 

Rond Kerstmis 2008 waren we gewend aan het
werk, de omstandigheden en de bezoekers. De
staf functioneerde goed, er waren stappen gezet
om unity of effort te bereiken en in sommige

gebieden hadden we meer controle. Door een
andere inzet van de regionale middelen lag het
initiatief steeds meer bij ISAF. Het werd echter
ook duidelijk dat we nog te weinig steun ont-
vingen van ISAF in verhouding met onze colle-
ga’s in het oosten (RC-East). Ook was er nog 
te weinig synchronisatie met alle entiteiten
Special Forces die optraden in het gebied. De 
logistiek over land was nog kwetsbaar. En ten
slotte zagen we een groot verschil tussen onze
‘realiteit op de grond’ en de perceptie van 
hogere staven en (inter)nationale media. Lang-
zaam maar zeker begonnen we ook te vermoe-
den dat onze communicatie misschien niet het
gewenste effect had. Met dat in het achterhoofd
vierden we het kerstfeest.

1 januari 2009-1 juli 2009
De belangrijkste gebeurtenis die ons dat jaar te
wachten stond waren de geplande presidents-
verkiezingen op 20 augustus. Dit had niet 
alleen weerslag op het gedrag van Afghaanse 
autoriteiten, maar ook binnen NAVO en ISAF
was duidelijk dat deze verkiezingen een toets
zouden zijn voor vooruitgang en veiligheid.
Mede als gevolg hiervan was internationaal 
– en specifiek in de VS – een verwoede discussie
ontstaan over de missie. Onder leiding van de
nieuwe president Barack Obama spitste de dis-
cussie zich toe op de vraag wat de ambitie was
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in Afghanistan en hoe die ambitie kon worden
ingevuld. Als de ambitie alleen bestaat uit het
uitschakelen van (vermeende) terroristen, is het
voldoende om op beperkte schaal ‘chirurgische’
militaire capaciteit in te zetten. Als Afghanistan
echter een veilig land moet worden waarin de
voorwaarden voor goed bestuur en ontwikke-
ling structureel zijn verankerd, moet een COIN
worden gevoerd met de daarbij benodigde inzet
van middelen. 

In het licht van deze discussie ontstond een
‘mini-tsunami’ van Amerikaanse bezoekers.
Vice-president Joe Biden, de diplomaat Richard
Holbrooke, vele senatoren, zogeheten opinion
leaders – of mensen die dat hopen te zijn –
journalisten en collega-militairen, allemaal 
zijn ze langs geweest als meer dan aandachtige
gast. 

Het resultaat is bekend. Met een klemmend 
beroep op de NAVO en overige bondgenoten
werd besloten de militaire en civiele bijdrage
significant te verhogen. Hierbij is echter ook
een tijdlijn geformuleerd: vanaf 2011 moet de
afbouw van de – Amerikaanse – militaire aan-
wezigheid beginnen. De uitvoering van deze 
besluiten vergde, zoals eerder geschetst, zeer
veel capaciteit van de staf in Kandahar. Naast
de ‘dagelijkse’ hectiek van de planning en uit-
voering van militaire operaties was dit zonder
twijfel de grootste prestatie van de staf. 

De hierboven genoemde strategische ontwikke-
lingen kregen in mei 2009 nog een extra dyna-
miek door de vervanging van COMISAF. Dit is
niet de plaats om te speculeren over de achter-
gronden, wel wil ik kwijt dat de conceptuele 
benadering van COIN als gevolg van de wisseling
van commandant niet significant veranderde.
Wel waren er accentverschuivingen in de toe-
passing van het concept. De belangrijkste was
dat de Regionale Commandant in belangrijke
mate zeggenschap kreeg over de afstemming
van operaties van ISAF met overige eenheden 
in de regio, zoals Amerikaanse Special Forces
(OEF). Dat was een belangrijke mijlpaal in de
ontwikkeling naar de gewenste unity of effort.
Een tweede belangrijke ontwikkeling was de
oprichting van ISAF Joint Command (IJC) in
Kabul. Deze staf zou zich vooral gaan richten
op de uitvoering van COIN op tactisch niveau,
met als prioriteit een intensievere aansturing
van en betere coördinatie tussen de diverse
ISAF-commando’s in Afghanistan. Hierdoor zou
HQ ISAF zich kunnen richten op het politieke
en militaire operationele niveau.

Een ander effect van de voorgenomen extra 
inspanningen was een wijziging in het contact
met de Pakistaanse krijgsmacht. In de eerste
maanden was er op regionaal niveau nauwe-
lijks contact, maar na de aankondiging van de
voorgenomen uitbreiding van ISAF veranderde
dit snel. Een belangrijke reden hiervoor was dat
de voorgenomen versterking van ISAF zou lei-
den tot meer presentie van coalitie-eenheden in
de omgeving van de grens tussen Afghanistan
en Pakistan. Een andere reden was dat veel 
van de Ground Lines of Communication via Paki-
staans grondgebied liepen en het een gezamen-
lijke belang was deze lijnen open te houden.
Ten slotte werd ook de samenwerking met de 
Afghanen geïntensiveerd. Van coachen werd de
ambitie verlegd naar samen plannen, trainen
en opereren en zelfs samen leven. Deze wijze
van partnership kreeg niet alleen militair 
gestalte, maar ook de verkiezingen waren hier
een voorbeeld van: de planning en uitvoering
was geheel in handen van de Afghanen.

Op strategisch niveau was er geen echte ver-
betering te constateren in de samenwerking
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Onder de Amerikaanse bezoekers bevond zich ook vice-president Joe Biden (rechts)
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tussen UNAMA en ISAF. Mede daardoor kwam
op dit niveau de gewenste Comprehensive 
Approach nauwelijks van de grond. Interessant
hierbij is dat dezelfde landen die ISAF onder-
steunden en civiele medewerkers uitzonden 
als lid van een PRT, soms veel moeite hadden
om geschikte mensen naar UNAMA te sturen.
Dit kwam de ontwikkeling van UNAMA en de
samenwerking met ISAF uiteraard niet ten
goede.

Ter afronding van de ontwikkelingen op strate-
gisch niveau moeten we ook aandacht besteden
aan de Afghaanse president en regering. Hoe-
wel de persoon van president Karzai met name
in de VS soms ter discussie heeft gestaan, is er
niet echt zicht geweest op een geloofwaardige
alternatieve kandidaat. Dit heeft Karzai onge-
twijfeld beseft. Als lid van de Pashtun-stam wist
hij ook dat hij zich niet kon veroorloven de
steun van zijn stamgenoten te verliezen. Omdat
delen van de Pashtun ook zijn verbonden met
de insurgency, profileerde hij zich soms ten
koste van ISAF. Op tactisch niveau leidde 
dit alles in de eerste plaats tot de beschreven 
inspanningen rond de ontplooiing en inzet van
de versterkingen. Dit beperkte zich niet alleen
tot militaire aspecten, maar ook de noodzake-
lijke integratie met de extra civiele capaciteiten
was een voortdurende bron voor discussie. 
Het resultaat hiervan is hierboven al beschre-
ven. Naast echter het effect van meer troepen
op de grond, gaf vooral de Combat Aviation Bri-
gade (CAB) ons de kans militair vermogen snel
en verrassend in te zetten tegen de insurgents. 
Diverse malen hebben we de RBGS ’s nachts 
in één wave op de grond gezet en gedurende 
48 uur laten manoeuvreren tegen C2- en 
logistieke knooppunten van de insurgency. 
In combinatie met een betere coördinatie met
SF leidde dit tot resultaat. Op regionaal niveau
lag het militaire initiatief nu bij RC-S. Daar 
bepaalden we waar, wanneer en op welke wijze
ISAF optrad en de insurgency reageerde daarop.

Dat was echter niet van toepassing op lokaal 
niveau. Het fabriceren van Improvised Explosive
Devices (IED’s), oftewel bermbommen, is rela-
tief eenvoudig. Het vereist ook geen uitgebreide
organisatie ter ondersteuning. Het gevolg was

dat de insurgency zich min of meer ‘opdeelde’
in kleine, lokale cellen. Die waren moeilijk te
vinden en te neutraliseren. Op lokaal niveau lag
het initiatief daarom nog steeds bij de insurgents. 

De meeste slachtoffers van IED’s waren en zijn
Afghanen. In combinatie met de intimidatie 
en het nog ontbrekende vermogen van ISAF,
ANP en ANA om de bevolking te beschermen,
leidde dat tot een terughoudende attitude
onder de Afghanen. In dat opzicht was (en is) de
asymmetrische benadering door de insurgents
vooralsnog succesvol. Hier schuilt een belang-
rijke les in voor ons allemaal. Hoe mooier onze
technologische systemen, des te meer onze 
opponenten de effecten hiervan gaan ontwijken
door hun toevlucht te nemen tot asymmetrisch
optreden. Het leert ons weer dat techniek 
belangrijk is, maar nooit een conflict kan 
winnen. Uiteindelijk is het de soldaat ‘op de
grond’ die bepalend is voor de uitkomst van
een conflict.

Natuurlijk zochten we naarstig naar oplos-
singen. De fundamentele oplossing voor dit pro-
bleem is primair voldoende capaciteit ‘op de
grond’. De aangekondigde extra troepen helpen
natuurlijk. Maar de opbouw van de Afghaanse
capaciteiten zal doorslaggevend zijn en dat
duurt nog enige jaren. Toch konden we ook op
ons niveau een aantal belangrijke maatregelen
treffen:

• in juridisch opzicht slaagden we erin door
tussenkomst van COMISAF kunstmest in de
vorm van ammoniumnitraat te verbieden.
Deze soort kunstmest vormde een belangrijk
en vrij beschikbaar bestanddeel van IED’s.
Dat zou gaan veranderen;

• in conceptueel opzicht ging ISAF meer en
meer leven onder de bevolking. Door 24 uur
per dag aanwezig te zijn in de dorpen en 
steden van Zuid-Afghanistan ontstond niet 
alleen meer bescherming, maar ook weder-
zijds vertrouwen, zeker in combinatie met
het gememoreerde voorgenomen partnership
met ANA en ANP; 

• in organisatorisch opzicht werd forensische
informatie, aangetroffen bij en rondom IED’s,
beter gedeeld en gebundeld tussen de direct
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betrokken landen in RC-S. Hierdoor waren we
in staat patronen te herkennen en IED-net-
werken bloot te leggen;

• in fysiek opzicht was het belangrijk dat we
niet alleen nieuwe en aanvullende middelen
kregen om IED’s vroegtijdig te detecteren en
te vernietigen, maar we begonnen ook met de
training van de Afghaanse partners in Counter-
IED technieken. Daarnaast werd de forensi-
sche onderzoekscapaciteit belangrijk uitge-
breid en kwamen er in het gebied diverse
trainingsmogelijkheden. Daar werden de
meest recent gebruikte technieken voor het
maken en leggen van IED’s besproken en 
tegenmaatregelen beoefend;

• in mentaal opzicht werden de reactietijden in
de medische keten verscherpt, waardoor een
snelle afvoer in de meeste gevallen gegaran-
deerd was.

Hoewel al deze maatregelen effect sorteren, 
is er geen silver bullet tegen de IED. Het is een
samenspel van diverse middelen, waarbij een
gevoel van veiligheid voorop staat. In regio’s
waar de Afghanen zich min of meer veilig voel-
den werd ruim 70 procent van de IED’s aan de
Afghanen of aan ons gemeld. 

Op regionaal niveau waren daarnaast twee 
operaties het vermelden waard. De eerste 
operatie werd uitgevoerd door de Canadezen.
Mogelijk gemaakt door de geplande ontplooiing
van delen van de Amerikaanse Stryker Brigade
in gebieden in Kandahar, concentreerde de 
Canadese Task Force Kandahar zich in een 
gebied ten westen en zuiden van Kandahar-stad
(Dand-district). Een onafgebroken aanwezigheid
tussen de bevolking, een hechte samenwerking
met ANA en ANP en gerichte projecten van 
het PRT, ‘toverden’ het district Dand om tot 
een model voor moderne COIN, zie figuur 9. 
De maatregelen leidden als snel tot een afname
van het aantal IED’S, de winkels op de bazaar
gingen weer open en NGO’s meldden zich om
een deel van de projecten te kunnen uitvoeren.
Alweer werd bewezen dat het concept van
shape, clear, hold and build werkte.

De tweede operatie, bekend onder de naam
Panther’s Claw, werd uitgevoerd door de Britse

Task Force Helmand. Doelstelling was het 
gebied ten zuid-westen van Lashkar Gar veilig
te stellen, zodat de stabilisatie kon beginnen.
Hierdoor werd de west-flank van Lashkar Gar
zekergesteld en ook een springplank verkre-
gen voor latere operaties in het gebied Marjah.
Dit laatste gebied was onderkend als waar-
schijnlijk de belangrijkste safe haven voor de
insurgents in Zuid-Afghanistan. Tevens was dit
een belangrijk centrum voor de productie van
opium zonder enige vorm van regeringsgezag.
Panther’s Claw vond plaats in het district 
Nad-e-Ali. Vooraf was bekend dat de weerstand
groot zou zijn en dat bleek ook het geval. 
Na een gecombineerde air assault actie met de
RBGS en gevechtshelikopters volgde het grond-
offensief. Gedurende ongeveer twee weken ont-
spon zich een bitter gevecht. Aan Britse zijde
sneuvelden tien militairen, onder wie een batal-
jonscommandant. Aan Afghaanse zijde sneuvel-
den twaalf militairen en politieagenten. De 
verliezen bij de insurgents bedroegen naar
schatting ruim tweehonderd man. Deze operatie
had echter ook een strategische impact: het
grote aantal verliezen leidde in Groot-Brittannië
tot een groeiende discussie rond de missie in
het algemeen en de beschikbare middelen in
het bijzonder. Het was de enige maal dat ik 
direct geconfronteerd ben met druk uit een
land om het aanpassen van operaties te over-
denken.

De samenwerking met ANA en ANP in de 
regio begon inmiddels vruchten af te werpen.
Niet alleen nam het aantal militairen en agen-
ten in het zuiden gestaag toe, er werd ook een
begin gemaakt met aanvullende opleidingen
voor kaderleden en specialisten. Daar waar 
mogelijk kregen de Afghanen de leiding van 
de planning en uitvoering van operaties. Daar-
naast begon de planning voor de verkiezingen.
Deze planning was volledig in Afghaanse 
handen, met ISAF in een rol van monitor. 
Ten aanzien van bestuur en wederopbouw wer-
den twee belangrijke stappen gezet. De eerste
stap was de uitvoering van een studie naar de
economische mogelijkheden van Zuid-Afghani-
stan. De vraag was op welke wijze de economie
op korte termijn te stimuleren was in sectoren
als energie, watermanagement, landbouw en
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infrastructuur. Voor deze studie werd civiele 
capaciteit ingehuurd. Na het delen van de uit-
komsten met UNAMA volgde in een shurah de
presentatie aan en bespreking met Afghaanse
autoriteiten (gouverneurs en ministers), de
PRT’s, IO’s en NGO’s. Hieraan gekoppeld was
een aantal regionale projecten met het reeds
vermelde volume van bijna 750 miljoen dollar.

Een tweede belangrijke stap bestond uit het
contact leggen met de gouverneurs van de pro-
vincies Nimruz en Day Kundi. ISAF was niet
aanwezig in deze provincies, de redenen hier-
voor zijn eerder aangegeven. Desondanks
waren beide provincies belangrijk voor onze
operaties. In militair opzicht was het bekend
dat in deze twee gebieden belangrijke safe 
havens waren van waaruit de insurgents opera-
ties voorbereidden en uitvoerden in de overige
vier provincies in het zuiden. In economisch
opzicht vormt Nimruz de verbinding met Iran.
Deze verbinding bestond vooral uit een hoofd-
weg, voor een deel gefinancierd door India. Het
vrij gebruik van deze hoofdweg was belangrijk
voor de economische ontwikkeling van Zuid-
Afghanistan. Na veel pogingen slaagden we erin
een min of meer degelijk contact op te bouwen
met beide gouverneurs, waarbij de nadruk lag
op het onderzoeken van mogelijkheden voor de
ondersteuning van de economische ontwikke-
ling. Dit resulteerde in het ontwerp van een
aantal projecten, zoals het streven naar schoon
drinkwater in Nimruz en de opbouw van onder-
wijs in Day Kundi.
De laatste alinea van deze periode wijd ik aan
communicatie. Zoals reeds eerder aangegeven,
constateerden wij een discrepantie tussen 
ons beeld van de operatie en het beeld zoals 
geschetst in de media. In algemene zin was
onze perceptie beduidend positiever dan de
toonzetting in de media. Hoewel hier mogelijk
psychologische redenen mede aan ten grond-
slag liggen, speelde de wijze waarop ISAF met
de media omging ook een rol. De wens tot 
centralisatie van zowel boodschap als bericht
leidde tot een positie waarin ISAF reageerde op
boodschappen van de insurgents. Hier is het
initiatief nimmer herwonnen. Eind juni waren
veel van de extra eenheden inzetgereed. Het
operationele tempo was hoog en de naderende

verkiezingen wierpen hun schaduw vooruit. Op
operationeel niveau lag het initiatief bij ISAF,
op lokaal niveau hadden we nog te weinig grip
op de IED-cellen. Terwijl we trachtten de vol-

gende stappen te zetten op het gebied van 
regionale ontwikkeling en bestuur, waren we
nog niet in staat in de media het initiatief te
(her)nemen. Het hoofdkwartier was inmiddels
gereorganiseerd en de nieuw infrastructuur
grotendeels in gebruik genomen. In grote lijnen
was iedereen klaar voor de volgende stap: de
verkiezingen.

1 juli 2009-1 november 2009
Op 1 juli 2009 startte de operatie Khanjar. 
Met deze operatie werden 10.000 Amerikaanse
mariniers binnen 24 uur over land en door de
lucht ontplooid in Centraal- en Zuid-Helmand.
De doelstelling van deze operatie was een 
aanvang te nemen met de stabilisatie van dit
gebied en de voorwaarden te scheppen voor 
de uitvoering van vrije en veilige verkiezingen.
De mariniers waren inmiddels omgedoopt in de
Task Force Leatherneck, geen vreemde naam als
je opereert in een woestijn. Deze operatie werd
ondersteund door 82 CAB, die vanaf begin juni
ook operationeel was en omgedoopt tot Task
Force Pegasus. Zoals reeds eerder vermeld gaf
deze eenheid ons de noodzakelijke tactische
mobiliteit om overal in het zuiden ons militair
vermogen te kunnen projecteren. Ten slotte
werd begin juli ook begonnen met de tactische
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ontplooiing van de Amerikaanse Stryker Bri-
gade (Task Force Stryker). In het kielzog van de
inzet van deze militaire eenheden werd het
Britse PRT in Helmand omgevormd tot een
Brits/Amerikaans PRT en de Amerikaanse 
civiele capaciteit in de provincie Kandahar
eveneens belangrijk uitgebreid. Al deze activi-
teiten leidden direct tot een toename van het
aantal incidenten en (dus) slachtoffers. In totaal
bestond RC-S nu uit circa 45.000 ISAF-militai-
ren, ondersteund door een groot aantal andere
civiele en militaire capaciteiten die niet direct
onder bevel stonden. 

Op planningsgebied vroegen twee zaken de
aandacht. Op de eerste plaats naderden de voor-
bereidingen voor de verkiezingen van 20 augus-
tus 2009 hun hoogtepunt. Iedere dag verfijnde
de planning en nam de betrokkenheid van
Kabul toe. Daarnaast begon de planning van
stabilisatie-operaties die zouden worden uit-
gevoerd na de verkiezingen. Het eerste doel 
was de uitvoering van het concept shape, clear,
hold and build in het district Marjeh. Nadat dit
gebied was veiliggesteld kon de aandacht ver-
volgens uitgaan naar Kandahar-stad en omge-
ving. Omdat de uitvoering van deze operaties
zou plaatsvinden na de overgave van het com-
mando op 1 november, werd zekergesteld dat
deze operaties volledig pasten in het strategisch
concept van COMISAF en ook als zodanig ter
hand zouden worden genomen door onze 
opvolgers.

Op 20 augustus verliepen de verkiezingen naar
verwachting. In deze context betekende dit dat
meer dan 90 procent van de bevolking fysiek 
en geografisch een stembureau kon bereiken.
De Afghaanse voorbereidingen waren gedegen
en succesvol: vrijwel ieders stembureau was 
uitgerust met het noodzakelijke materieel en
beveiligd door de ANP met het ANA als reserve.
Deze veiligheid was volledig gepland en gestuurd
door het OCC. Door de (vermeende) slechte vei-
ligheidssituatie waren er weinig internationale
waarnemers aanwezig. Op de dag zelf was er
veel geweld. Voor het eerst sinds maanden wer-
den we geconfronteerd met grootschalig con-
ventioneel optreden van de insurgents. Positief
was de goede onafgebroken coördinatie tussen

de Afghanen en ISAF. Positief was ook de rol
van de Afghanen zelf. Er is geen enkel moment
geweest dat de Afghaanse autoriteiten de 
directe hulp van ISAF nodig hadden. Negatief
was dat het geweld op bepaalde plaatsen het
stemmen onmogelijk had gemaakt. Later werd
dit versterkt door de vaststelling dat op grote
schaal fraude was gepleegd in sommige plaat-
sen in het Zuiden. Een direct gevolg van dit
alles was dat er onzekerheid heerste over de 
legitimiteit en juistheid van de uitslag, waar-
door Afghanistan in politiek opzicht tijdelijk
vleugellam werd. De Afghanen hadden met de
verkiezingen echter wel bewezen zelfstandig te
kunnen opereren, wat een belangrijke mentale
impuls gaf aan de wens om de planning en 
uitvoering van operaties meer en meer te gaan
leiden. Daarnaast werden langzaam maar zeker
de effecten zichtbaar van de uitbreiding van
ANA en ANP. Naast de kwaliteit kwam dus ook
steeds meer capaciteit ter beschikking.

De geschetste politieke impasse had ook gevol-
gen voor de situatie ‘op de grond’. Omdat de 
positie van diverse gouverneurs onduidelijk
was, kwamen diverse grote en kleine projecten
voor wederopbouw en verbetering van bestuur
vertraagd of helemaal niet op gang. Daarnaast
was er ontegenzeggelijk een toegenomen 
operationeel tempo. Zoals reeds gememoreerd
lag dit voor een groot deel besloten in de ont-
plooiing van de extra eenheden. Maar een 
belangrijk element was ook dat onze operaties
nu werden uitgevoerd in gebieden waar de 
insurgents voorheen de vrije hand hadden. Ons
allen was dan ook duidelijk dat het komende
jaar waarschijnlijk moeilijk en bloedig zou zijn,
maar we beseften ook dat dit een noodzake-
lijke fase was waar ISAF doorheen moest. 
Het betekende ook dat we zeer terughoudend
moesten zijn om het aantal slachtoffers (mili-
tair en civiel) als criterium voor succes of falen
te gebruiken.

Binnen het hoofdkwartier was de transformatie
van een ‘opgepompt’ brigade-hoofdkwartier
naar een hoofdkwartier dat op tactisch niveau
onafgebroken militaire operaties binnen een
Comprehensive Approach kon plannen en uit-
voeren, praktisch afgerond. De organisatie was
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gewijzigd, de infrastructuur aangepast en de
werkwijze zodanig veranderd dat een optimale
integratie van militaire en civiele effecten kon
worden nagestreefd. Met dit alles had onze 
rotatie min of meer haar ‘culminatiepunt’ 
bereikt. De operationele planning was op
schema, het hoofdkwartier in alle opzichten 
gereed voor onze opvolgers, het initiatief op
tactisch niveau hernomen en de eerste ‘rotan-
ten’ van de nieuwe lichting waren al gearri-
veerd. Naast de leiding van de dagelijkse opera-
ties werd het dus langzaam tijd de bakens te
verzetten en te beginnen met reflectie die de
basis moest gaan vormen van de evaluatie en
verwerking van de missie. Binnen twaalf maan-
den was RC-S het zwaartepunt geworden van de
ISAF-operatie en zou de beslissing daar moeten
worden gezocht. In het kielzog hiervan ver-
anderde RC-S van een door drie landen geleide
operatie naar een multinationale operatie met
de VS in een leidende rol. RC-S had zich door-
ontwikkeld naar een hoofdkwartier dat in staat
was militaire en civiele effecten op tactisch 
niveau onderling af te stemmen. Stof genoeg
dus tot nadenken. De uitkomsten hiervan
komen in het laatste gedeelte van dit drieluik
aan bod. 

In dit laatste gedeelte zal ik om te beginnen
kort ingaan op de activiteiten en gebeurtenissen
in de maanden na afloop van de missie. Daarna
kom ik met mijn belangrijkste persoonlijke 
observaties. 

Tijdens de missie had de CDS aangekondigd mij
en mijn Military Assistant, de luitenant-kolonel
Rob van Zanten, de maanden na terugkeer min
of meer ‘vrij te houden’. Onder meer generaal
Van Loon had ervaren dat er na afronding 
van de daadwerkelijke missie een grote vraag
bestaat naar informatie, zowel in binnen- als 
in buitenland. Gezien de tijd die dit mogelijk 
in beslag zou nemen en de kansen die het zou 
bieden om te communiceren over de missie,
kon ik mij hierop richten tot de aanvang 
van mijn volgende functie in maart 2010. 

Binnen Nederland bestond de vraag vooral uit
verzoeken voor interviews vanuit de media, 
interne terugkoppeling voor Defensie en uit-
nodigingen voor lezingen voor een breed en 
gevarieerd publiek. In het buitenland was het
oogmerk drieledig. In de eerste plaats wilden
we dank zeggen voor alle ontvangen steun,
zowel in militaire zin, als voor de steun die 
we hadden ontvangen van civiele ministeries.
De prioriteit bij dit laatste lag uiteraard bij (het
equivalent van) het ministerie van Buitenlandse
Zaken en het ministerie van Ontwikkelings-
samenwerking. In de tweede plaats verstrekten
we informatie aan specifieke doelgroepen, met
prioriteit voor militaire instanties en eenheden.
Maar ook werden bezoeken gebracht aan think
tanks, universiteiten, veteranen en diverse bui-
tenlandse media. In de derde plaats maakten
we zo veel mogelijk gebruik van de gelegenheid
onze deelneming te betuigen aan de familie en
nabestaanden van gesneuvelde militairen en
bezochten we gewonden. Zo zijn we onder
meer aanwezig geweest bij de herdenkings-
dienst in Belfast voor een Britse rotatie en heb-
ben we een bezoek gebracht aan het Walter
Reed ziekenhuis in Washington. 

Het effect van al deze activiteiten is moeilijk te
meten, wel is duidelijk dat de inzet van Neder-
land in Afghanistan in algemene zin zeer werd
gewaardeerd. Daarnaast had deze fase in ieder
geval wel een goed effect ten aanzien van 
ons zelf. Door de missie vier maanden te ‘ver-
werken’ in lezingen, discussies en presentaties
kwam ik vanzelf op een moment waarop ik 
besefte dat het tijd was om de missie mentaal
af te sluiten en door te gaan met het leven en
het werk. In dat opzicht beschouw ik deze
maanden als geslaagd. Deze periode bood ook
de gelegenheid goed na te denken en observa-
ties te filteren van de dagelijkse gang van
zaken. De belangrijkste observaties die over-
bleven licht ik hieronder toe.
De eerste observatie is dat er een fundamentele
verandering in campagnes is. Waar voorheen
vooral civiele effecten werden gegenereerd ter
ondersteuning van militaire operaties, moeten
militaire effecten nu civiele operaties onder-
steunen in de structuur van een campagne die
wordt gekenmerkt door een Comprehensive
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Approach. Veiligheid is dus belangrijk, maar
niet beslissend. 

De tweede observatie is dat succes van de mis-
sie niet afhangt van het concept, maar van de
tijd die gegund is om het concept tot wasdom
te laten komen. De afgelopen jaren is alom het
besef gerezen dat de operaties in Afghanistan
moeten worden gezien als een COIN-operatie
en niet als een counter-terrorism operatie. Het
doel is immers niet een specifieke tegenstander
uit te schakelen, maar om de bevolking te 
beschermen tegen een ongekende vorm van 

intimidatie. Op tactisch niveau is COIN vertaald
in het reeds besproken concept shape, clear,
hold and build. Dit concept werkt weliswaar
plaatselijk en tijdelijk, maar kan alleen blijvend
effect hebben als het overgrote deel van de 
Afghaanse bevolking zich veilig voelt. Zo ver
zijn we nog niet. De noodzakelijke troepen zijn
nog niet aanwezig, de Afghanen zijn nog niet 
in staat hun rol te spelen en het bestuur en ont-
wikkeling zijn nog onvoldoende tot groei geko-
men. Met name dit laatste is belangrijk, omdat 
is gebleken dat de hold-fase beslissend is voor 
succes. We kunnen ieder gebied tijdelijk vrij-
waren van insurgents, maar op lange termijn
kunnen we alleen structurele veiligheid brengen
als een geloofwaardig bestuur in staat is het
land te leiden en te ontwikkelen. Dit alles vergt
een langdurige betrokkenheid van de inter-
nationale gemeenschap, zowel in militair als 
in civiel opzicht. 

In samenhang met het bovenstaande is mijn
derde observatie dat de toepassing van de Com-
prehensive Approach op operationeel niveau 
in Kabul nog onvoldoende is. ISAF is primair
verantwoordelijk voor de veiligheid, UNAMA 
en andere autoriteiten dienen de Afghaanse re-
gering te ondersteunen in de uitrol van goed
bestuur en de ontwikkeling van het land.

Omdat dit laatste slechts sporadisch wordt inge-
vuld, zien we dat ISAF zich ook gaat bewegen
op die gebieden. Dat lijkt op ‘naar de fout toe
corrigeren’. De oplossing moet in twee rich-
tingen worden gezocht: we moeten UNAMA 
ondersteunen en de Afghaanse overheid ver-
antwoordelijk houden voor haar presteren.
Zonder vooruitgang op deze gebieden is een 
betere veiligheid tijdelijk en vluchtig. 

De vierde observatie is dat onze strategic com-
munication faalt. We zijn niet in staat goed dui-
delijk te maken waarom we in Afghanistan zijn
en waarom het zo belangrijk is de gevraagde 
inspanningen te leveren. Daarbij komt dat de
insurgents beduidend flexibeler en sneller zijn
in hun communicatie. Niet alleen kunnen zij
ver van de waarheid blijven, zij zijn ook in staat
binnen enkele uren in te spelen op incidenten.
Hierdoor zijn ze beduidend sneller dan de ISAF-
informatieketen en daarom hebben zij het 
initiatief in deze. Dit leidt bijvoorbeeld tot de
rare situatie dat ‘de Taliban’ vrijwel ieder inci-
dent in Afghanistan opeist en dat ze vervolgens
ook aan hen worden toegeschreven. Zo maken
we de insurgents belangrijker dan ze werkelijk
zijn en vestigen de indruk dat we opereren
tegen een soort ‘almachtige’ en goed gestruc-
tureerde vijand. Dat is niet waar. In ieder geval
wist ik nooit wie ons beschoot: een dronken
boer, een jongeman die hiertoe werd gedwon-
gen of betaald door de insurgents, groeperingen
die de opiumoogst beschermden of een gefrus-
treerde warlord.

Dan het regionale niveau. Diversiteit is een
kracht en geen bedreiging. Een COIN-campagne
kent een langere planningshorizon dan regu-
liere militaire operaties. Hierdoor ontstaat de
tijd en de ruimte de volle breedte van de in het
hoofdkwartier aanwezige intellectuele kracht
te gebruiken en te integreren in het plannings-
proces. Dit voordeel weegt ruimschoots op
tegen de (hanteerbare) problemen die een veel-
heid aan landen met zich mee kan brengen,
zoals verschillen in mandaat en de toepassing
van de Rules of Engagement. Kortom: multina-
tionaliteit is een voordeel en geen beperking. 
Een tweede observatie op dit niveau is dat 
kennis en ervaring op tactisch en operationeel
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niveau voor de militair een onvoorwaardelijke
eis is om met inbreng en daadkracht te kunnen
functioneren. Die kennis en ervaring moet bij
de start van de functie aanwezig zijn, want de
bondgenoten geven doorgaans geen ‘tweede
kans voor een eerste indruk’. Voor Nederland
betekent dit dat we beter moeten worden en
meer aandacht moeten besteden aan de profes-
sionaliteit, kennis en ervaring van onze officie-
ren en onderofficieren die op de genoemde 
niveaus worden ingezet. Specifiek is daarbij
meer aandacht nodig voor kennis en ervaring
in de toepassing van het OPP, beter militair 
Engels kunnen lezen, begrijpen en spreken en
meer besef hebben van de specifieke cultuur
van de bondgenoten. We spelen eredivisie,
maar nog niet altijd Europees voetbal. 

Een derde observatie is dat we mogelijk anders
moeten omgaan met de inzet van reservisten.
Deze kunnen niet alleen optreden als backfill
en frontfill voor reguliere militaire functies, 
ook hun specifieke civiele kennis zou breder
kunnen worden gebruikt. Naast korte-termijn-
projecten rond CIMIC zou civiele expertise ook
kunnen worden ingeschakeld om studies en
analyses uit te voeren die mede de grondslag
moeten vormen voor de definiëring en uitvoe-
ring van civiele projecten voor de midden- en
lange termijn. Om geen tijd te verliezen moe-
ten deze capaciteiten direct bij aanvang van de
missie worden ontplooid. Hierbij dient de uit-
zendduur bepaald te zijn door de opdracht en
niet door sjablonen. 

Op tactisch niveau is evident dat joint, combined
en interagency optreden steeds lager in de krijgs-
macht plaatsvindt. Vooral het element interna-
tionale samenwerking doorbreekt ieder tot nu
heersend dogma: tot op groepsniveau wordt 
nu samengewerkt en samen opgetreden. Deze
constateringen dienen hun beslag te krijgen 
in de vredesorganisatie. Op tactisch niveau is
eveneens onmiskenbaar dat de inzet van Neder-
landse eenheden en middelen niet mogelijk
was geweest zonder de jarenlange investerin-
gen in de opleiding en training van de comman-
danten en staven op bataljonsniveau en hoger.
Ten slotte is aangetoond dat de beschikking
over een onafgebroken (nationale) capaciteit

ten behoeve van escalatiedominantie de sleutel
is voor de veiligheid van onze mannen en vrou-
wen. Dit betekent dat onze eenheden 24 uur
per dag, onder alle weersomstandigheden, de
beschikking moeten hebben over deze midde-
len. Tanks (zoals ingedeeld bij de Denen en 
Canadezen), grondgebonden vuursteun en
luchtsteun zijn in dat opzicht complementaire
middelen die elkaar versterken, maar ieder ook
een uniek effect toevoegen. Deze bouwstenen
moeten dan ook gehandhaafd blijven. 

Ter afronding nog een aantal afsluitende 
beschouwingen, niet gebonden aan niveau of
rang. Ten eerste zijn de Afghanen prachtige
mensen die gedurende de afgelopen dertig jaar
een ongekende levenskracht hebben getoond.
Hun incasseringsvermogen, moed en trouw zijn
boven iedere twijfel verheven en maken het
een eer met hen samen te werken. Ten tweede
is weer aangetoond dat, hoe de techniek ons
ook helpt, de mens altijd beslissend is in een
conflict. Niet alleen boots on the ground, maar
ook het vermogen snel en ondogmatisch te 
reageren op ontstane situaties maakt en houdt
de mens uniek in zijn rol als militair. Ten 
derde is wederom aangetoond dat zonder een
robuuste logistiek niets gebeurt. Hoewel inter-
nationale samenwerking en civiele partijen de
krijgsmacht kunnen ondersteunen, zullen we
ook nationaal de capaciteiten moeten hebben
om onze militairen en eenheden onder alle 
omstandigheden te kunnen voorzien van de
noodzakelijke middelen en voorraden. 
Ten vierde ben ik in dit artikel niet ingegaan op
de impact van deze operatie op het thuisfront.
Maar gezien de belasting en onzekerheid is 
de rol van het thuisfront moeilijk te onder-
schatten. Dat betekent dat we ook een verant-
woordelijkheid dragen ten opzichte van de
mensen van het thuisfront, waarbij aandacht
en toegang tot zorg belangrijke elementen 
zijn. 

Al met al hoop ik dat dit artikel meer inzicht
heeft gegeven in een unieke missie, uitgevoerd
met een uniek stel mensen.                              ■
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Ruimtevaartmiddelen1 kunnen door iedereen
worden ingezet.2 Aan het eind van de vorige

eeuw werd een forse technologische stap voor-
waarts gemaakt op het gebied van ruimtevaart.
Het werd mogelijk om op grote schaal satellie-
ten in een omloop rond de aarde te brengen en
deze op diverse manieren te gebruiken. Naast
civiele zijn er talloze militaire ruimtevaart-
toepassingen ontwikkeld. Militaire satellieten
zijn zogeheten force multipliers omdat ze de 
effectiviteit van al bestaande wapen-, sensor- 
en communicatiesystemen vergroten.3

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) heeft
in 2009 een toekomstverkenning laten uitvoe-
ren naar de militaire toepassingsmogelijkheden
van het gebruik van de ruimte en de mogelijke
gevolgen daarvan voor de krijgsmacht. 

Het onderwerp krijgt ook aandacht in het 
recent uitgebrachte interdepartementale eind-
rapport ‘Verkenningen, houvast voor de krijgs-
macht van de toekomst’. In de Militair Strate-
gische Visie 2010 stelt de CDS dat de ruimte
een dimensie is die randvoorwaardelijk is voor
optreden middels Network Enabled Capabilities.
Toegang tot de ruimtedimensie is essentieel
voor ons toekomstige optreden.4

Geïntegreerd luchtoptreden
Ook het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK)
heeft als onderdeel van de defensiebrede 
‘Verkenningen’ een oriëntatie op de toekomst
uitgevoerd. Een van de bevindingen is dat de
ruimte steeds belangrijker wordt voor geïnte-
greerd luchtoptreden. Naar aanleiding van deze
constatering wordt momenteel op hoofdlijnen
geïnventariseerd welk wetenschappelijk onder-
zoek vanuit de optiek van het CLSK belangrijk
is. Op grond hiervan kan het CLSK samen met
verantwoordelijke directies nadenken over de
richting en programmering van relevant onder-
zoek en dit vastleggen in het Defensie research
and development-plan.
Weliswaar is het CLSK niet primair verantwoor-
delijk voor ruimtevaart binnen Defensie, maar
CLSK is momenteel (in samenwerking met 

Militair gebruik van de ruimte
Belang van satellieten stevig geagendeerd en nu?
Ontwikkelingen op het gebied van ruimtevaart gaan snel, zowel op civiel als militair gebied. In moderne 
oorlogvoering is de krijgsmacht in toenemende mate afhankelijk van in de ruimte geplaatste middelen.
Commandanten zijn voor de commandovoering en hun situational awareness sterk afhankelijk van satelliet-
navigatiesystemen. Ook commandovoeringsystemen, onbemande vliegtuigen, GPS-geleide wapens, 
tracking and tracing en weersvoorspellingen zijn afhankelijk van ruimtevaarttoepassingen. De verwachting
is dat deze afhankelijkheid zal toenemen. Dit artikel biedt een overzicht van de huidige ontwikkelingen en
schetst de implicaties voor Defensie.
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de hoofddirectie Algemene Beleidszaken van
Defensie) wel de kartrekker van het ruimte-
vaartdossier binnen Defensie. 

In een internationale context is het interessant
om te constateren dat er steeds vaker brede
aandacht is voor de ruimte vanuit militair oog-
punt. Dit blijkt onder meer uit een onlangs 
verschenen NATO Space Assessment (uitgegeven
door het Joint Airpower Competence Center)
over de gewenste rol van de NAVO op het 
gebied van militair gebruik van de ruimte. 

De Verenigde Staten hebben een aparte orga-
nisatie opgericht voor de ontwikkeling van 
militaire ruimtevaarttoepassingen, onder de
noemer Operationally Responsive Space. Ook is
er een internationaal initiatief gestart onder 
leiding van de Verenigde Staten om de moge-
lijkheden te verkennen van samenwerking op
het gebied van onderzoek, testen en evaluatie.

Opzet artikel
Dit artikel is als volgt opgebouwd. Ik besteed
eerst aandacht aan ruimtevaartmiddelen en
-toepassingen, en vervolgens aan de huidige 
situatie bij Defensie. Daarna maak ik aan de
hand van verschillende dreigingtypen inzichte-
lijk wat de afhankelijkheid en kwetsbaarheid 
is van defensieorganisaties bij het gebruik van
ruimtevaartcapaciteiten. Vervolgens sta ik stil
bij mogelijke beveiligingsmaatregelen.

De gevolgen voor de krijgsmacht aangaande
ontwikkelingen op het gebied van ruimtevaart
worden in kaart gebracht in de vorm van vier
aandachtsgebieden. Het artikel sluit af met een
korte samenvatting en enkele aanbevelingen.

Ruimtevaartmiddelen en -toepassingen

Het is van belang om het onderscheid aan te
geven tussen ruimtevaartmiddelen en -toepas-
singen. De NAVO-omschrijving uit de Joint 
Military Space Operations doctrine is als volgt:

Space capabilities are based on complex 
systems that include the following: ground 
stations; launch facilities; satellite production;
checkout and storage facilities; communication

links; user terminals; and spacecraft (both
manned and unmanned).5

De aandacht gaat bij militair gebruik van 
de ruimte in eerste aanleg vaak uit naar de 
ontwikkeling en het gebruik van middelen 
als satellieten of ruimtestations (spacecraft). 
Vanuit de veiligheidsoptiek is het goed om 
zich te realiseren dat het gegarandeerd kunnen 
gebruiken van deze middelen een veel bredere
aanpak vergt wat betreft de beveiliging van in-
frastructuur en het voorkomen van verstoring
of manipulatie van dataverkeer. Daarom is 
de brede definitie uit de Joint Military Space
Operations doctrine een toepasselijke.

Tot op heden bestaan ruimtevaarttoepassingen
grofweg uit de categorieën aardobservatie, com-
municatie, navigatie en wapens. Wat betekent
dat op het gebied van militaire toepassingen?

Aardobservatie
Aardobservatie omvat alle waarnemingen van
de aarde en objecten op de aarde via satellieten.
Hieronder vallen visuele, radar- en multi-
spectrale waarnemingen, en het observeren 
van het elektromagnetische spectrum. Om 
een hoge resolutie te verzekeren bewegen 
satellieten voor aardobservatie zich voorname-
lijk in lage omloopbanen, in hoogte variërend
van 200 tot 1500 kilometer. 

Daarnaast zijn er meteorologische waarne-
mingen door satellieten en waarnemingen ten
behoeve van vroegtijdige waarschuwing van 
raketlanceringen (Early Warning). De Europese
Unie ontwikkelt momenteel het civiele systeem
Global Monitoring for Environment and Security
(GMES). Dit systeem beoogt de diverse aspecten
van aardobservatie te integreren ten behoeve
van het milieu en veiligheid. Onder veilig-
heid moet bijvoorbeeld worden verstaan het 
in kaart brengen van rampengebieden voor 
hulpverlening.

Defensie maakt gebruik van meteorologische
gegevens en van satellietbeelden van operatie-
gebieden ter voorbereiding en uitvoering van
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5 Allied Joint Procedure 3.3, hoofdstuk 6, punt 0602.
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6 Het gaat hier om het zogenoemde Space based AIS. Dit is een automatisch identificatie-

systeem op schepen groter dan 300 ton en alle passagiersschepen.

operaties. Er zijn binnen de Europese Unie nog
geen afspraken gemaakt voor eventueel militair
medegebruik van GMES. 

Communicatie
Communicatie betreft alle communicatie die 
direct of indirect wordt uitgevoerd met behulp
van in de ruimte gestationeerde middelen. 
Het gaat daarbij om uitwisseling van spraak- en
beeldinformatie, besturing van onbemande vlieg-
tuigen alsmede identificatie van bijvoorbeeld
scheepvaart6.

Defensie voorziet met het project militaire 
satellietcommunicatie (MILSATCOM) in samen-
werking met andere landen in een gegaran-
deerde invulling van een deel van de behoefte
aan satellietcommunicatie (spraak en beeld).
Naar verwachting zal deze behoefte de komende
jaren sterk toenemen. Voor het vervullen van

de totale behoefte blijft Defensie voorlopig ook
afhankelijk van commerciële satellietcommu-
nicatiecapaciteit. 

Navigatie
Navigatie omvat plaatsbepaling via in de ruimte
gestationeerde systemen die berichten verzor-
gen over positie, navigatie en tijd. Er zijn satel-
lietnavigatiesystemen met een wereldwijde 
dekking en systemen met een regionale dekking.
Er worden verschillende satellietnavigatiesyste-
men ontwikkeld en gebruikt. Het Amerikaanse
Global Positioning System (GPS) en het Europese
Galileo zijn het bekendst. Galileo is het civiele
satellietnavigatiesysteem dat wordt gebouwd
door de Europese Unie in samenwerking met
het Europese Ruimtevaart Agentschap (ESA). 

De belangrijkste bestaansreden van Galileo is
het behoud van Europese onafhankelijkheid op
dit gebied ten opzichte van de Verenigde Staten.
Galileo zal autonoom functioneren maar beoogt
zoveel mogeliik interoperabel te zijn met 
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De Minotauer IV lanceerde een ‘Space-Based Space Surveillance’ satelliet in Californië. Deze satelliet kan objecten in de ruimte detecteren 

en volgen
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andere wereldwijde satellietnavigatiesystemen.
Dit betreft (naast GPS) GLONASS, het satelliet-
navigatiesysteem van Russische makelij, en 
mogelijk ook COMPASS, het systeem dat China
ontwikkelt.7

Deze opzet waarborgt toegang tot en conti-
nuïteit van een gezamenlijk Global Navigation
Satellite System (GNSS). Galileo moet in 2013
operationeel zijn, met wereldwijde dekking. Ten
behoeve van Galileo worden zevenentwintig 
satellieten gelanceerd die allerlei navigatie-
systemen zullen ondersteunen. Galileo moet een
gelijkwaardig of zelfs beter alternatief vormen
voor GPS. Het laatstgenoemde systeem staat
overigens onder militaire controle. Defensie 
gebruikt voor haar operaties het (militaire) 
GPS-signaal.

De ontwikkelingen van eventueel militair 
medegebruik van Galileo (de zogenoemde 
Public Regulated Service, of PRS) worden gevolgd.
Defensie en Buitenlandse Zaken bepleiten al
langere tijd om deze mogelijkheden verder 
te onderzoeken. Het is echter nog steeds 
onduidelijk wat de precieze implicaties zijn 
van dual-use, het civiele en militaire gebruik
van Galileo, met het oog op de beveiliging 
en controle van het systeem, eventuele aan-
vullende kosten voor ontwikkeling en gebruik
van PRS en de interoperabiliteit met GPS. 

Ruimtewapens
Een specifiek militaire ruimtevaarttoepassing
betreft ruimtewapens. Een ruimtewapen kan
vanuit de ruimte worden gebruikt of daar 
worden gestationeerd, maar kan ook vanaf de
aarde de ruimte in worden gelanceerd. Inter-
continentale ballistische raketten die tijdens 
de vlucht door de ruimte gaan voordat ze op of
boven de aarde hun doel bereiken, rekent men
niet tot ruimtewapens.8 Overigens bestaat er
geen juridische definitie van een ruimtewapen. 

De voorsprong van de Verenigde Staten en zijn
bondgenoten op het gebied van ruimtevaart 
zal het komende decennium kleiner worden.9

Door verregaande proliferatie van ruimtevaart-
technologie is het mogelijk dat ook kleinere,
potentiële tegenstanders op termijn over 

ruimtevaartmiddelen beschikken (zoals 
microsatellieten). 

De situatie bij Defensie

Defensie onderkent sinds enkele jaren het 
belang van ruimtevaart voor militair optreden.
Dat komt omdat gebleken is dat de Neder-
landse deelname aan hedendaagse missies 
nagenoeg onuitvoerbaar is zonder ondersteu-
ning door satellieten. Bij het ontbreken van 
satellietondersteuning zou het operationele
tempo aanzienlijk lager liggen. Verbindingen
met Nederland zouden uitsluitend via radio 
tot stand kunnen komen, wat breedband 
dataverkeer onmogelijk maakt.
Het gebruik van telefonie zou geen alternatief
zijn omdat internationaal telefoonverkeer vrij-
wel uitsluitend via satellieten mogelijk is. De 
situational awareness van commandanten op
alle niveaus zou sterk verminderen omdat de
command and control-systemen sterk afhanke-
lijk zijn van satellietnavigatiesystemen. 

7 GLONASS (Global Navigation Satellite System) is het Russische GPS-navigatiesysteem 

dat in 2009 een wereldwijd bereik kreeg.

8 Defence research paper: ‘A worldwide desire for the peaceful use of space did not 

prevent its militarization. Will moral, ethical and legal arguments prevent its weaponi-

zation?’, Royal Airforce, Londen 2007.

9 Joint Doctrine and Concepts Centre, ‘Strategic Trends’, Shrivenham, 2003.

Routineonderhoud aan een satellietschotel op Kandahar Airfield tijdens operatie 

‘Enduring Freedom’. Communicatie per telefoon en internet zijn ook hier onontbeerlijk
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10 Dit is begrijpelijk vanuit het belang van de ruimtevaartsector. In andere landen wordt

het nationale beleid vaak door Defensie vastgesteld.

11 ‘Space is opening up’, ir. H.P. Bousché en drs. J.P.G. den Biggelaar, Deelverkenning III,

aanbodzijde, ‘Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst’, Ministerie van Defensie,

2010.

12 AJP-3.3 (draft): hoofdstuk 6, Joint military space operations, sectie 1, punt 0602.

De inzet van onbemande vliegtuigen en GPS-
geleide wapens zou niet mogelijk zijn. Op 
logistiek gebied zou geen tracking and tracing
mogelijk zijn en er zou een groter beroep 
moeten worden gedaan op luchtgebonden
grondverkenning. Daarnaast zouden weers-
voorspellingen in nauwkeurigheid afnemen.

In Nederland is het ministerie van Economische
Zaken het leidende ministerie voor ruimte-
vaartbeleid.10 EZ heeft een Interdepartementaal
Coördinatieberaad Ruimtevaart (ICR) ingesteld
waarin Defensie is vertegenwoordigd. Defensie
heeft vooralsnog geen eigen beleidsvisie op
ruimtevaart. De operationele behoefte is leidend
bij het kopen of huren van benodigde satelliet-
capaciteit. 

De kennis binnen Defensie over (de mogelijk-
heden van) ruimtevaartsystemen is versnipperd
belegd en beperkt zich hoofdzakelijk tot de
‘eigen’ systemen. Er is geen sprake van inte-
grale beleidsplanning of beleidsontwikkeling
en er is slechts in beperkte mate sprake van
centrale afstemming en coördinatie. Contacten
die Defensie over gebruik van de ruimte onder-
houdt met andere departementen of organi-
saties worden niet altijd afgestemd met alle 
relevante directies en onderdelen. Daardoor
vertonen de defensiebijdragen in overleg-
fora onvoldoende samenhang. Dit belemmert
Defensie om op effectieve wijze haar belangen
te behartigen bij de totstandkoming van 
nationaal en internationaal ruimtevaartbeleid.

Dreiging en kwetsbaarheid

Aan de hand van verschillende dreigingtypen
maak ik inzichtelijk wat de afhankelijkheid 
en kwetsbaarheid is van defensieorganisaties
bij het gebruik van ruimtevaartcapaciteiten.
Vervolgens sta ik stil bij mogelijke beveiligings-
maatregelen.

Allereerst is het van belang om vast te stellen
dat steeds meer landen gebruik zullen gaan
maken van de mogelijkheden die de ruimte
biedt. Dit geldt dus ook voor eventuele tegen-
standers. Ook zij kunnen toegang krijgen 
tot de ruimte, hier controle op uitoefenen 
of zelfs de toegang ervan aan anderen ont-
zeggen. De toenemende afhankelijkheid van
het militair gebruik van de ruimte betekent 
een asymmetrisch voordeel voor een tegen-
stander die zelf niet afhankelijk is van ruimte-
vaartsystemen.11

De NAVO-doctrinepublicatie AJP 3.3 stelt over
de dreiging tegen bondgenootschappelijke
ruimtevaartcapaciteiten:

Space capabilities, especially ground assets 
and supporting infrastructure, are potential
targets for adversaries with the means to 
attack them and the Alliance’s greater depen-
dence on space capabilities increases the 
likelihood that potential adversaries will 
threaten space assets. Alliance members must
be able to protect their space assets and deny
the use of space assets by its adversaries.12

De dreiging is drieledig:

– Offensive Counter Space (OCS): bedreiging van 
ruimtevaartmiddelen en bijbehorende infor-
matiestromen vanuit de klassieke domeinen
en cyberspace;

– Dreiging van het gebruik door tegenstanders
van ruimtevaartmiddelen tegen de eigen 
militaire en civiele ruimtevaartmiddelen;

– Indirecte dreiging als gevolg van de afhanke-
lijkheid van (civiele) satellietcapaciteit.

De benoemde dreigingen worden hierna 
toegelicht.

‘Offensive Counter Space’

Offensive Counter Space betreft activiteiten,
niet gebonden aan de ruimte, die gericht zijn
op het verstoren, neutraliseren en vernietigen
van ruimtevaartmiddelen en bijbehorende 
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informatiestromen. Het gaat hierbij om 
het behalen en behouden van het overwicht 
in het gebruik van ruimtevaartmiddelen. 
OCS is beschreven in de ruimtevaartdoctrine
van de Verenigde Staten. Het CLSK gebruikt 
een met de VS vergelijkbare definitie: het 
begrip Offensive Counter Air uit de CLSK 
Airpowerdoctrine.13

Voor landen of terroristische organisaties die
door gebrek aan conventionele wapens niet in
staat zijn een gevecht te winnen, kan OCS een
alternatief zijn om tegenstanders schade toe te
brengen. OCS onderkent vijf modus operandi:
misleiding; ontwrichting; ontzegging van 
gebruik; aantasting van kwaliteit, en vernieti-
ging. Deze manifesteren zich in onder meer
aanvallen op het grondsegment, zeggenschap
over het gebruik van satellietbeelden, jamming
en spoofing (het respectievelijk op elektroni-
sche wijze storen van satellietverbindingen en
het manipuleren van de verbinding door ver-
keerde informatie te verspreiden), aanvallen op
(computer)netwerken en/of digitale verlamming,
navigational warfare, anti-satellietwapens, 
directed energy wapens en de inzet van kern-
wapens.

Navigational warfare verdient nadere toelich-
ting. Het betreft het zekerstellen van het eigen
gebruik van positie-, navigatie- en tijdinforma-
tie binnen het inzetgebied, terwijl op hetzelfde
moment het gebruik daarvan door de tegen-
stander moet worden voorkómen en boven-
dien het gebruik van deze informatie buiten
het inzetgebied in stand moet worden 
gehouden.

Daarnaast zijn er passieve maatregelen. Kennis
over de positie van ruimtevaartmiddelen maakt
passieve maatregelen mogelijk tegen aard-
observatiesystemen die zich boven het eigen
grondgebied bevinden. Voorbeelden hiervan
zijn de toepassing van camouflage op de grond,
het verbergen of maskeren van materiaal en
eenheden, misleiding door het plaatsen van
hoekreflectoren of decoys, het vermijden van
verzenden van gevoelige informatie over onbe-
veiligde communicatielijnen, en het toepassen
van radiostilte.

Dreiging door vijandelijk gebruik 
van ruimtevaartmiddelen

Het vijandelijk gebruik van ruimtevaart-
middelen tegen militaire en civiele doelen 
kan geschieden op basis van dezelfde modus
operandi als OCS. Twee categorieën ruimte-
wapens bevinden zich op dit moment in het
stadium van Research and Development.

– Anti-Satellite Weapons (ASAT): wapens die 
in staat zijn om satellieten te vernietigen 
en die vanuit de ruimte (vanaf satellieten of
autonoom) of vanaf vliegtuigen en schepen
kunnen worden ontplooid.

– Space to Earth Weapons (STEW): wapens die
in staat zijn om vanuit de ruimte objecten 
te vernietigen die zich waar dan ook op of
boven de aarde bevinden.

Voor zover bekend zijn momenteel geen wapens
in de ruimte geplaatst. Aan zowel het begin 
als het eind van de Koude Oorlog werd 
gediscussieerd over de mogelijkheid om ruimte-
wapens in te zetten tijdens een conflict. 
De jaren na de Koude Oorlog bleven relatief 
rustig op dit gebied. Maar de laatste jaren wordt
in beleidsdocumenten weer vaker gesproken
over ruimtewapens. Met name de VS en China
zijn geïnteresseerd in verschillende soorten
ruimtewapentechnologieën. In het verleden
heeft de VS testen uitgevoerd met een vanaf
een vliegtuig gelanceerde raket. Onlangs werd
bekend dat de VS een dergelijke capaciteit 
opnieuw willen verkrijgen met een gemodifi-
ceerde AIM-120 AMRAAM lucht-luchtraket. De
meest recente test van de VS was een vanaf een
schip gelanceerde, gemodificeerde SM-3 raket
in 2008. 

Tijdens de Koude Oorlog heeft de Sovjet-Unie
testen uitgevoerd met een zogeheten co-orbi-
taal ASAT-wapen; een satelliet die een doel-
satelliet in de eigen omloopbaan moest treffen.
De Chinese anti-satelliettest in januari 2007 
betrof een vanaf land gelanceerde raket die 
een satelliet vernietigde. In alle gevallen 

13 Koninklijke Luchtmacht, Airpower Doctrine, Den Haag, april 2002.
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betreft het echter testen, en geen operationele
systemen.

De vraag of er in de toekomst ruimtewapens 
worden ingezet, hangt af van een groot aantal
factoren. Naast technologische en financiële 
aspecten spelen daarbij ook morele, ethische 
en (internationaal) juridische aspecten een rol.
Ondanks de potentiële mogelijkheden van
ruimtewapens en de genoemde onderzoeks- 
en testactiviteiten zijn er geen aanwijzingen
dat de VS en Rusland of opkomende machten
als China een ruimtewapenwedloop onver-
mijdelijk achten. Vooral de ontwikkeling van
offensieve wapens in de ruimte blijft uitermate
omstreden. Kortom, een ‘ruimteoorlog’ lijkt
nog ver weg.

Toekomstige inzet van (offensieve) ruimte-
wapens door schurkenstaten en terroristen,
hoe onwaarschijnlijk dit momenteel ook lijkt,
valt echter niet geheel uit te sluiten. Dit hangt
sterk samen met de dalende kosten van de 
ontwikkeling van eenvoudige ruimtevaart-
middelen en de voortschrijdende technologische
ontwikkelingen. 

Overige dreigingen

Hiervoor is OCS en dreiging door vijandelijk 
gebruik van ruimtevaartmiddelen in algemene

zin beschreven. Ik ga nu in op dreigingen in
ons eigen land.

Een serieuze dreiging betreft de Nederlandse af-
hankelijkheid van civiele satellietcommunicatie-
capaciteit. Tijdens militaire operaties neemt de
vraag naar dergelijke communicatiecapaciteit
snel toe, waardoor het niet vanzelfsprekend is
dat de benodigde verbindingen voor Defensie
gerealiseerd kunnen worden. 

Om niet slechts afhankelijk te zijn van civiele
satcom-aanbieders heeft Defensie onlangs een
contract afgesloten voor levering van militaire
satellietcapaciteit. Deze capaciteit is meer 
robuust en in principe gegarandeerd. Is hier-
mee het capaciteitsprobleem opgelost? Nee,
niet helemaal. Binnen Defensie ziet men name-
lijk een dreiging opdoemen die voortkomt 
uit EU-regelgeving. Deze regelgeving bepaalt
dat er alleen kortlopende contracten mogen
worden afgesloten.

Tijdens een missie is dit vanuit operationeel
oogpunt heel onhandig. Defensie loopt name-
lijk de kans dat gedurende een missie alle ver-
bindingen moeten worden opgezet omdat een
nieuw contract gebruikt maakt van een andere
satelliet. Daarnaast zijn de kosten bij een kort-
lopend contract hoger dan bij een langlopend
contract. Kortom, als het aan de verwervers van
Defensie ligt moet Defensie worden uitgesloten
van EU-regelgeving.

Daarnaast komt het voor dat militaire satelliet-
beelden alleen via het satellietcentrum van 
de Europese Unie (EUSC) of andere partners 
verkregen kunnen worden. Door capaciteits-
beperkingen van het EUSC of nationale over-
wegingen van partners zijn de gewenste beelden
vaak niet snel of soms geheel niet te verkrijgen,
terwijl commercieel verkregen satellietbeelden
doorgaans wel snel en discreet worden geleverd.

Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de
commandovoering. Het nadeel van commer-
cieel gebruik is dat de intenties en aandachts-
gebieden van Defensie gemakkelijk worden 
gecompromitteerd en bekend kunnen raken 
bij een (eventuele) tegenstander.

Een space based laser- satelliet
FO

TO
 N

AT
IO

N
A

L 
D

EF
EN

SE
 IN

D
U

ST
RI

A
L 

A
SS

O
C

IA
TI

O
N



MILITAIR GEBRUIK VAN DE RUIMTE

43MILITAIRE SPECTATORJAARGANG 180 NUMMER 1 – 2011

Tot slot is er een risico op een onbedoeld effect.
Het aantal satellieten in de ruimte zal sterk blij-
ven toenemen en daarmee ook de risico’s van
botsingen en ruimteafval, met alle schadelijke
gevolgen van dien. Ook is het mogelijk dat in
de ruimte geplaatste middelen worden bescha-
digd, verstoord of vernietigd als gevolg van 
meteorieten of ruimtestraling. Space situational
awarenes, oftewel het monitoren wat zich in 
de ruimte bevindt en uit de ruimte komt, is
daarom van belang. 

Bescherming tegen dreigingen

Omdat militaire ruimtevaartmiddelen kwets-
baar zijn en Defensie er steeds afhankelijker
van wordt, benadrukte de CDS al in de eerste
versie van de Militair Strategische Visie (2006)
dat satellieten moeten worden beschermd. 
Bescherming (defensive counterspace) bestaat 
uit de volgende elementen:

– Afschrikking. Dit is de bereidheid en capaciteit
om te reageren op dreigingen of aanvallen
met ruimtevaartmiddelen;

– Verdediging. Dit betreft maatregelen om 
aanvallen vanuit de ruimte te onderkennen,
pareren en de gevolgen ervan te minima-
liseren;

– Herstel van de gevolgen van een aanval.

Een krijgsmacht kan zich onder meer bescher-
men tegen verstoringen of aanvallen op eigen
ruimtevaartmiddelen door passieve tegenmaat-
regelen te nemen, zoals de verspreiding van
ruimtevaartmiddelen om de kwetsbaarheid 
te verkleinen. Verder is het van belang om in 
capaciteiten te voorzien waarmee een aanval
tijdig kan worden onderkend, de aard van 
het aanvalswapen kan worden vastgesteld en
waarmee een beoordeling kan worden gemaakt
van de (potentiële) gevolgen van een aanval.

De US Counterspace Doctrine adresseert alle 
mogelijke dreigingen en biedt ook voor Neder-
land houvast. Het ligt voor de hand dat afdoende
bescherming slechts door samenwerking en 
in een groter verband te realiseren is.

Aandachtsgebieden 
voor de krijgsmacht

Als Defensie niet investeert in centrale aanstu-
ring en coördinatie op ruimtevaartgebied, dan
loopt ze mogelijk achterstand op ten aanzien
van kennisopbouw, en ontwikkeling en toe-
passing van nieuwe technologieën. Kansen die
zich aandienen op het vlak van nationale en 
internationale samenwerking moeten beter
worden benut. Anders zal Defensie mogelijk
kwetsbaarder worden bij de uitvoering van 
operaties en nog afhankelijker zijn van partner-
landen voor de toegang tot militaire ruimte-
vaarttoepassingen. 

Wat zijn nu precies voor Defensie belangrijke
aandachtsgebieden? Hierna zet ik een aantal
mogelijkheden op een rijtje.

1) Coördinatie bij verwerving van
satellietcapaciteit
De afhankelijkheid van commerciële satellieten
zal naar verwachting onverminderd groot blij-
ven. Commerciële satellietcapaciteit zal ook in
de toekomst gelijktijdig voor zowel militaire als
civiele toepassingen (dual-use) gebruikt worden.
Het is van belang om het verwerven van mili-
taire en civiele satellietcapaciteit zowel interna-
tionaal (in NAVO- en EU-verband) als nationaal

De hoeveelheid ‘ruimtepuin’ en het risico op botsingen in de ruimte neemt toe



DEN BIGGELAAR

44 MILITAIRE SPECTATOR JAARGANG 180 NUMMER 1 – 2011

14 Staatscourant 2008, nr. 500 van 7 november 2008, Convenant ter oprichting van een

Netherlands Space Office.

(interdepartementaal) optimaal te coördineren.
Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de totale
behoefte en beschikbaarheid, en kan Defensie
slimmer en goedkoper satellietcapaciteit 
ontwikkelen en inkopen. 
Zeker in financieel en economisch zware tijden
is het noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk 
in het gebruik van ruimtevaartmiddelen te 
investeren. Geen enkel Europees land is meer
in staat om zelfstandig een complete ruimte-
vaartstructuur op te bouwen en te onderhouden.
Op militair gebied bestaan geen plannen voor
EU-brede satellietnetwerken. 

Defensie moet beschikken over een integraal
beleidsplan voor de verwerving, het gebruik en
de bescherming van ruimtevaarttoepassingen.
Hierin moeten keuzes worden gemaakt over 
de samenwerking met strategische partners in
binnen- en buitenland. Een strategische partner
hierbij is het onlangs opgerichte Netherlands
Space Office14 (NSO), dat een centrale rol ver-
vult bij de totstandkoming en uitvoering van
nationaal ruimtevaartbeleid en bij het bij elkaar
brengen van publieke en private partijen.
Daarnaast vertegenwoordigt het NSO Neder-
land in internationale ruimtevaartoverleggen.
Onlangs nog is op initiatief van Defensie door
het NSO een inventarisatie gestart van de 
SATCOM-gebruikersbehoefte van de overheid.
Dit betreft diverse departementen, politie en
brandweer. 

2) Gerichte kennisopbouw en centrale regie
Door een toename in technologische mogelijk-
heden, een toenemend ruimtevaartgebruik
door niet-militaire actoren en een verwachte 
afname van kosten van ruimtevaart, is het voor
een moderne krijgsmacht van groot belang om
aandacht te besteden aan (militaire) ruimtevaart.

Binnen Defensie vindt momenteel geen gerichte
kennisopbouw plaats. Het onderwerp militair
gebruik van de ruimte verdient een vaste plaats
in de Strategische Kennisagenda en in de toe-
wijzing van research & development gelden.
Dat vereist regie op centraal niveau.

3) Bescherming van ruimtevaartmiddelen
Ruimtevaartsystemen zijn kwetsbare systemen
voor vijandelijke activiteiten (offensive counter-
space). De verwachting is dat potentiële 
tegenstanders, zowel statelijk als niet-statelijk, 
hiervoor steeds eenvoudiger ruimtevaart-
capaciteiten kunnen en zullen verwerven. 

Voorts brengt de toename van ruimtepuin
(space debris) gevaren met zich mee voor de 
in de ruimte geplaatste middelen. Defensie 
zal zich moeten buigen over de bescherming 
(en eventuele verdediging) van haar ruimte-
vaarttoepassingen. In het kader van het gevaar
van ruimtepuin en het verkrijgen van een goed
beeld over welke (natuurlijke) dreigingen van-
uit de ruimte optreden, zijn veel landen bezig
met het ontwikkelen van Space Situational
Awareness (SSA). Defensie zou kunnen over-
wegen hieraan om mee te doen. Het Europees
Defensie Agentschap (EDA) doet bijvoorbeeld
onderzoek op dit terrein, in samenwerking 
met ESA en de Europese Commissie.

4) Haalbaarheid en betaalbaarheid
ruimtevaartcapaciteiten
De trend is dat ruimtevaartmiddelen en -toe-
passingen beter haalbaar en betaalbaar worden.
Hierdoor wordt het voor Defensie wellicht inte-
ressant om meer gebruik te maken van ruimte-
vaarttoepassingen. In dit verband kan worden
overwogen de haalbaarheid te onderzoeken 
van ontwikkeling of verwerving van eigen 
satcom-capaciteit, bijvoorbeeld als uitvloeisel
van internationale samenwerking op het 
vlak van onderzoek naar en ontwikkeling 
van specifiek militaire toepassingen.
Dit kan in zowel NAVO- als EU-verband, 
alsmede in multilateraal verband. Daarnaast 
bekijkt Defensie de mogelijkheden om in 
BENELUX-verband een contract af te sluiten
teneinde commerciële satcom-capaciteit te 
verwerven tegen een concurrerende prijs.

Tot slot 

Zoals gezegd, gaan de ontwikkelingen in de
ruimtevaart snel. Enerzijds neemt de afhanke-
lijkheid (en kwetsbaarheid) van Defensie op het
gebied van militair gebruik van de ruimte toe.
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Anderzijds zijn er toenemende mogelijkheden
om gebruik te maken van ruimtevaartcapa-
citeiten, met als voordeel dalende kosten en 
mogelijkheden van dual-use.

Defensie zal zeker moeten stellen dat er altijd
een beroep kan worden gedaan op ondersteu-
ning door ruimtevaartmiddelen, waaronder de
eerder beschreven satellieten. Dit impliceert
dat deze ruimtevaartmiddelen adequaat 
moeten worden beschermd tegen vijandelijke
dreigingen.

In de toekomstverkenning ‘Militair gebruik van
de ruimte’ (2009) van de CDS wordt geadviseerd 

dat de Bestuursstaf, vanwege zijn 
defensiebrede beleidsverantwoorde-
lijkheid, een coördinerende rol dient 
te vervullen bij de interne defensie-
afstemming op het vlak van militair 
gebruik van de ruimte. Voorts dienen 
de mogelijkheden te worden verkend en
de bouwstenen te worden aangeleverd
voor de ontwikkeling van een integraal
Defensiebeleidsplan voor eventuele ver-
werving, gebruik en bescherming van
ruimtevaarttoepassingen.

Daarnaast is het aan te bevelen dat 
Defensie een actieve bijdrage levert aan de
ontwikkeling van het nationaal ruimte-
vaartbeleid en dat ze een visie ontwikkelt
op internationale ruimtevaartprogramma’s.

Het is bemoedigend om te constateren dat
er binnen Defensie een toenemend be-
wustzijn ontstaat omtrent de noodzaak tot
het nemen van beleidsmatige stappen op
ruimtevaartgebied. Er is onder leiding van
de hoofddirectie Algemeen Beleid 
een informeel beleidscoördinatieoverleg
gestart waarin alle relevante directies en
onderdelen zijn vertegenwoordigd.

Hierdoor ontstaat een netwerk van 
ruimtevaartcoördinatoren die informatie
uitwisselen over hun activiteiten. Het Ken-
nisnetwerk Lucht is zich gaan buigen over
ruimtevaartvraagstukken. Er is contact ge-
legd met het Netherlands Space Office 

en er wordt onderzocht of deze relatie kan 
worden geïntensiveerd. 

Militair gebruik van de ruimte is essentieel 
voor het functioneren van een moderne krijgs-
macht zoals Nederland die heeft. De toekomst
zal uitwijzen of er ook daadwerkelijk wordt
geïnvesteerd in kennisopbouw en verwerving
van gegarandeerde toegang tot satellietcapaci-
teit. Hoewel we leven in tijden van krimpende
defensiebudgetten, lijkt het noodzakelijk dat
bij de prioriteitenstelling militair gebruik van
de ruimte de plaats krijgt die het verdient. 
Een nieuwe visie onder een nieuw kabinet
biedt hiervoor een uitgelezen kans. ■

Een gemodificeerde F-15 A lanceert met succes een anti-satellietraket
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Defensie kampt met een onbalans tussen 
het beschikbare budget en haar ambitie- 

en activiteitenniveau en daar komen de ombui-
gingen in het regeerakkoord nog bovenop.’

Nee, dit is geen zuur zinnetje van D66-leider
Alexander Pechtold in een populair praat-
programma, maar een volzin van minister Hans
Hillen uit één van zijn eerste brieven aan de
Tweede Kamer.

De geschiedenis rond het beschikbare defensie-
budget herhaalt zich. Die geschiedenis is para-
doxaal. Je zou verwachten dat een min of meer
rechtse regering kiest voor een hogere defensie-
begroting, terwijl een meer linkse regering
snijdt in dit budget. Dit dekt echter niet de wer-
kelijkheid. Het zijn in de geschiedenis vooral
VVD en CDA geweest die het mes hebben gezet
in de uitgaven van Defensie. Links vond hier-
voor zelden voldoende draagvlak. Dit laat zich
illustreren aan de hand van de opstelling van
de VVD. In het verleden heeft de VVD meer-
malen deel uitgemaakt van de regering. Het is
opvallend dat juist in de jaren dat de VVD mee-
regeerde, er enorm is bezuinigd op Defensie. 
De afgelopen jaren zat de VVD in de oppositie.
Toen vond zij het een aansprekend profilerings-
punt om te pleiten voor een hoger defensie-
budget. Nu maakt de VVD weer deel uit van de

regering en wordt Defensie opnieuw uitgekleed.
Het kan verkeren. 

Alarmbel
Ondertussen is de hoogte van het defensie-
budget onverantwoord laag. Daarover is al
vaker de alarmbel geluid. Ook in het huidige 
regeerakkoord krijgt Defensie geen cent extra.
Integendeel. Defensie moet honderden mil-
joenen aan nieuwe bezuinigingen ophoesten.
Ondanks grote financiële gaten. Ondanks de 
opgelopen slijtage van materieel door de missie
in Uruzgan. Ondanks tekortschietende arbeids-
voorwaarden waardoor de werving van nieuw
personeel inzakt. Ondanks het voortdurend
snijden in defensiematerieel en de mogelijk-
heden voor oefeningen. We lopen nu tegen de
situatie op dat we onze nationale en internatio-
nale plichten nauwelijks nog kunnen nakomen.

Als de regering haar hoge ambities – gericht op
een veelzijdige krijgsmacht – handhaaft moet
het defensiebudget daarmee in overeenstem-
ming zijn. Deze ambities vergen een dienover-
eenkomstig gefinancierd defensieapparaat, dat
niet onderhevig mag zijn aan opportunistische
bezuinigingsmaatregelen. Als kabinet en parle-
ment die standvastigheid niet tonen moet de
consequentie zijn dat we ons internationale 
militaire ambitieniveau omlaag brengen. 
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Defensie krijgt voltreffer

GASTCOLUMN

Schrijftalent gezocht!
In deze uitgave is plaats gemaakt voor een gastcolumn.

Ditmaal een bijdrage van D. van Dijk, die ingaat op de 

defensiebegroting en het ambitieniveau.

De redactie daagt andere lezers uit om ook een column 

te schrijven voor de Militaire Spectator. De keuze van 

het thema is vrij, maar het moet wel passen binnen 

de formule van het blad. Voorwaarde voor plaatsing

is dat de redactie uw boodschap relevant acht voor 

de lezers. Verder moet uw verhaal in niet meer dan 

duizend woorden voor het voetlicht worden gebracht. 

U kunt uw bijdrage sturen naar de bureauredactie 

(zie colofon). Wij zijn erg benieuwd wie zich geroepen 

voelt om te reageren. Uiteraard zijn we ook nieuws-

gierig naar de thema’s die u onder de aandacht van 

de lezers wilt brengen. Uw bijdrage wachten we dan ook

met belangstelling af.

De hoofdredacteur

Mr. D.J.H. van Dijk, politicoloog en defensiespecialist

‘



Dan maar minder invloed op wereldschaal. 
Dan maar geen leuke banen bij de NAVO.

De nieuwe bezuinigingen worden verdedigd
met een verwijzing naar de economische crisis.
Deze crisis mag echter geen reden zijn om te
snijden in onze krijgsmacht, maar moet juist
motiveren om Defensie te ontzien. Juist de eco-
nomische crisis kan zomaar negatieve gevolgen
hebben voor de politieke en sociale stabiliteit
in de wereld en daarmee een potentieel risico
vormen voor de Nederlandse veiligheid.

Nu zouden bezuinigingen wellicht te verdedigen
zijn áls Defensie nog enig vet op de botten 
had. Hiervan is echter allang geen sprake meer.
Ons leger heeft al meerdere jaren stevig moe-
ten bezuinigen. Als het gaat om bezuinigingen
op de Rijksbegroting heeft Defensie de afge-
lopen jaren méér dan haar portie geleverd.

Ik merk in contacten met militairen dat het
hen echt heeft geraakt dat als dank voor hun
inspanningen voor de loodzware Uruzgan-
missie er nu zo stevig gesneden wordt in het
personeelsbestand: 10.000 banen moeten ver-
dwijnen! Gedwongen ontslagen moeten in 
ieder geval zoveel mogelijk worden voorkomen.
Daarnaast moet vooral het bestaande water-
hoofd van Defensie worden aangepakt. Ons
leger kent één generaal per 500 militairen. Dat
heeft zelfs Rusland nooit gekend. De VS kennen
één generaal per 4000 militairen.

Kaalslag
Deze visieloze kaalslag moet stoppen. De voort-
durende bezuinigingen krijgen ernstige conse-
quenties voor de militaire uitzendcapaciteit.
Het kan zelfs consequenties krijgen voor de
binnenlandse veiligheid. Het waarborgen van
een goed toegeruste krijgsmacht behoort tot 
de kerntaken van de overheid. Daarom stel ik
drie acties voor.

In de eerste plaats moeten de nieuwe, aange-
kondigde bezuinigingen ongedaan worden 
gemaakt. Er mag geen belangrijk defensie-
materieel in de uitverkoop gaan, waarvan eer-
der met goede argumenten is betoogd dat het

echt nodig is voor een goede taakvervulling.
In de tweede plaats moet er op korte termijn
extra geld beschikbaar komen voor Defensie.
Dat is niet alleen nodig om de slijtageslag van
missies zoals in Uruzgan te compenseren, maar
ook om het werken bij Defensie aantrekkelijker
te maken.

In de derde plaats moet er voor de lange termijn
zekerheid worden geboden over het defensie-
budget. Het mag niet zo zijn dat ieder jaar
nieuwe bezuinigingsrondes rondwaren. Zo kun
je geen fatsoenlijk langetermijnbeleid voeren,
wat voor Defensie juist essentieel is. Bovendien
hebben de voortdurende bezuinigingen een 
demotiverende uitwerking op het personeel.

Mechanisme
Om zekerheid te bieden voor de langere ter-
mijn zou een bepaald percentage van het natio-
naal inkomen besteed moeten worden aan 
Defensie. Zo’n mechanisme kennen we ook bij
Ontwikkelingssamenwerking. Er bestaat een
NAVO-richtlijn die uitgaat van 2 procent van
het nationaal inkomen voor Defensie. Dat zou
een forse verhoging van de begroting betekenen,
maar het is zeker denkbaar om daar naar toe 
te groeien. Indien Nederland een hoogwaardige
bijdrage wil blijven leveren in NAVO-verband 
is dit het perspectief. 

Ter vergelijking: in 1990 bedroeg de defensie-
begroting nog 2,8 procent van het nationaal 
inkomen; op dit moment is dat meer dan 
gehalveerd. Overigens is die 2 procent wat mij
betreft niet in beton gegoten. Het gaat erom
een mechanisme te hebben waardoor Defensie
structureel kan rekenen op een volwaardig 
budget, passend bij haar ambities.

In de Haagse politiek wordt vaak met trots 
gesproken over de Nederlandse krijgsmacht,
die overal ter wereld inzetbaar is. Bewinds-
lieden en Kamerleden laten zich graag voor 
het oog van de media zien in de tegenwoordig-
heid van onze troepen. Het is nu tijd om deze
trots te vertalen naar een passende begroting
voor Defensie. Anders wordt het een al te 
goedkoop verhaal.                                              ■
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Al weer enige tijd ben ik werkzaam op het
OTCOPN als docent en observer/trainer 

op het relatief nieuwe vakgebied Information
Operations. Enkele maanden geleden heb ik 
een kennisnetwerk opgericht met de bedoeling
informatie en ervaringen uit te wisselen met en
tussen alle functionarissen die in dit vakgebied
werken. Daarnaast komen wij regelmatig bij 
elkaar om actuele zaken te bespreken en een
eenduidig standpunt te formuleren. Op deze
manier proberen wij als het ware van onder af
doctrine te ontwikkelen. Tijdens ons overleg in
de maand oktober hebben wij onder meer het
artikel over strategic communication van kolonel
der Infanterie C.J. Matthijssen in de Militaire
Spectator besproken.1 Onze mening op dit 
artikel geef ik hieronder in samengevatte 
vorm weer.

Reactie van het kennisnetwerk Information
Operations
Allereerst wil ik namens ons allen dank uitspre-
ken voor het initiatief van kolonel Matthijssen
om het onderwerp strategic communication
voor het voetlicht te brengen. Wij zijn met 
de auteur van mening dat dit onderwerp een
plaats in de Nederlandse krijgsmacht en in de
doctrine verdient. Ook de in de intro van het 
artikel verwoorde stelling ‘Het politieke niveau
moet daarbij voorzien in een overkoepelende
aanpak’ onderschrijven wij. Toch zijn wij van
mening dat er een aantal kanttekeningen te
plaatsen is bij het artikel. Wij willen daarbij
niet in de semantische discussie omtrent speci-
fieke definities treden. Discussies rond nieuwe
en actuele onderwerpen dreigen maar al te
vaak te verzanden in definitiestrijd. Wij zijn

van mening dat we daarover heen zouden moe-
ten stappen en onze energie zouden moeten
steken in inhoudelijke discussies. 

De mening van kolonel Matthijssen omtrent
strategic communication is – hoe kan het ook
anders na een verblijf aan het U.S. Army War
College – nogal beïnvloed door de Amerikaanse
zienswijze. Binnen het OTCOPN en het overleg-
platform gaan wij nog steeds uit van de formeel
goedgekeurde NAVO-documenten. Nederland is
in onze ogen een te klein land om er naast de
NAVO een eigen mening op na te houden over
een onderwerp dat vooral op het strategische
niveau speelt. Dat wil dus niet zeggen dat het
onderwerp op de lagere niveaus niet zou spe-
len, zoals de auteur op blz. 521 suggereert. In
onze ogen is strategic communication echter
het instrument bij uitstek om op het strategi-
sche politieke niveau zorg te dragen voor hori-
zontale coördinatie in de whole of government
approach. Daarnaast is het echter ook het mid-
del om de zo noodzakelijke verticale coördi-
natie tussen de onderscheiden niveaus te ver-
zekeren. Op de lagere uitvoerende niveaus
wordt deze vorm van richting en sturing maar
al te vaak node gemist en bestaat het risico dat
men op basis van eigen inzichten in de eigen
tactische werkelijkheid eigen boodschappen
naar zelf geselecteerde doelgroepen gaat uit-
zenden. Zonder een duidelijke grand narrative,
een helder geformuleerde information strategy
en voldoende nationale guidance – al dan niet
toegelicht door een political advisor – staat elke
activiteit op het gebied van Information Opera-
tions, CIMIC en Public Affairs (beide gebieden
zijn nauw gerelateerd aan Information Opera-
tions) gelijk aan met de beste bedoelingen 
geblinddoekt door een mijnenveld rennen. 
Effecten die op het oog gunstig zijn op de korte

Enkele kanttekeningen bij het 
artikel ‘Strategic communication’

MENINGEN VAN ANDEREN

1 Zie: C.J. Matthijssen, ‘Strategic communication’ in: Militaire Spectator 179 (2010) (10)

518-531.
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termijn kunnen rampzalig zijn op de lange 
termijn. Het verschijnsel van strategische com-
pressie (het ineendrukken van niveaus: the 
strategic corporal) dwingt een staat tot betrok-
kenheid van het strategische niveau vanaf het
allereerste begin. Strategic communication 
is inderdaad, zoals kolonel Matthijssen stelt,
vooral bedoeld to orchestrate actions, words 
and images.

Op één punt zijn wij het echter volledig met de
auteur oneens. Hij stelt op blz. 522 volledig ten
onrechte en niet onderbouwd dat IO zich in 
tegenstelling tot STRATCOM beperkt tot (poten-
tiële) tegenstanders. Dit wordt dat ook nog eens
verduidelijkt in de onjuiste tabel op blz. 523.
Wij willen wijzen op de in de AJP 3.10 weer-
gegeven NAVO-definitie: ‘InfoOps is a military
function to provide advice and coordination of
military information activities in order to create
desired effects on the will, understanding and 
capability of adversaries, potential adversaries
and other NAC approved parties in support 
of Alliance mission objectives’. Ten aanzien van
NAC approved parties geeft de AJP 3.10 in voet-
noot 9 een verduidelijking: ‘NAC approved 
parties are those identified in top-level political
guidance on Alliance information activities. They
may include adversaries, potential adversaries,
decision makers, cultural groups, elements of the
international community and others who may 
be informed by Alliance information activities’.
Deze definitie en bijbehorende voetnoot zijn
ons inziens helder: in feite richt Information
Operations zich op het tactische niveau op 
dezelfde doelgroep als STRATCOM uit de door
kolonel Matthijssen weergegeven tabel. Als we
dan in het Bi-SC NATO Information Operation
Reference Book van mei 2010 kijken, zien we
vervolgens ook nog eens duidelijk de stelling

geponeerd: ‘InfoOps at the tactical level con-
tributes to achieving strategic and operational
information activities’. En ook hier staat weer
duidelijk dat Information Operations veel meer
is dan het beïnvloeden van (potentiële) tegen-
standers.

Kortom 
STRATCOM is een activiteit waarin we naar de
mening van het kennisnetwerk Information
Operations zo snel mogelijk zouden moeten 
investeren om enerzijds zorg te dragen voor 
horizontale coördinatie op het politieke strate-
gische niveau en anderzijds richting te geven
aan alle activiteiten op de niveaus daaronder
(verticale coördinatie). En bovenal zou de bood-
schap moeten worden gezonden dat Infor-
mation Operations echt meer is dan het 
beïnvloeden van (potentiële) tegenstanders. 
Bij key leader engagement denken we niet 
alleen aan key leaders bij de (potentiële) tegen-
standers en bij PSYOPS richten we ons niet 
alleen tot dat deel van de bevolking dat de 
(potentiële) tegenstanders steunt of dreigt 
te gaan steunen.

Lkol G. Kruitwagen, 
namens het kennisnetwerk 

Information Operations
■
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Dat het onderwerp strategic communication
leeft is mij wel duidelijk geworden uit de

vele reacties na de publicatie van mijn artikel
daarover. Ik zou zeggen dat het nu dan ook tijd
is om door te pakken en het onderwerp ter
hand te nemen, in lijn met mijn aanbevelingen. 
Luitenant-kolonel G. Kruitwagen sluit daarbij
aan in zijn reactie, maar plaatst ook een enkele
kritische kanttekening, vooral bij het deel 
Information Operations (IO). Ik ben hem erkente-
lijk voor de reactie en maak graag van de 
gelegenheid gebruik daarop te reageren.

Dat er Amerikaanse invloeden doorklinken in
het artikel erken ik zonder meer. Het artikel is
tot stand gekomen naar aanleiding van het keuze-
vak Strategic Communication, dat ik volgde aan
het U.S. Army War College in de VS. Ik heb ook
aangegeven dat het onderwerp voor de VS wel-
licht een andere importantie heeft dan voor 
Nederland. Maar tegelijkertijd heb ik betoogd
dat het onderwerp ook voor Nederland van 
belang is. Ik herken mij niet in de reactie dat ik
suggereer dat het onderwerp op lagere niveaus
niet zou spelen. In mijn opmerkingen bij de 
Nederlandse beschrijving (blz. 521) stel ik dat
het begrip ‘strategic communication’ impliciet
suggereert (door het woord ‘strategic’) dat het
op strategisch niveau ligt, maar dat de toepas-
sing niet beperkt is tot dat niveau. Mijns inziens
is de toepassing op elk niveau relevant en 
denkbaar. Ik sluit me volledig aan bij de inhou-
delijke relevantie voor lagere niveaus zoals
Kruitwagen die schetst. 

Op het punt van de inhoud van IO is de kritiek
terecht. Ik wil daarbij een paar opmerkingen
maken. Op voorhand wil ik stellen dat het mij
ook niet om een semantische discussie gaat
over definities. Het gaat uiteindelijk om de 
inhoud en de toepassing. Ik heb in mijn artikel
toch als eerste aandacht willen besteden aan de
definities en een wat diepere analyse daarvan
om duidelijk te maken waar we het eigenlijk
over hebben. Dat maakt het wat gemakkelijker
om daarna over de inhoud te praten. Ik heb dus
ook de NAVO-definitie van IO voor het voet-
licht gebracht, puttend uit het informatie-

bulletin 09/01 van het Opleidings- en Trainings-
centrum Operatiën (OTCOPN).
Terecht schetst Kruitwagen dat IO vanuit de 
definitie breder gericht is dan alleen op (poten-
tiële) tegenstanders. De NAVO verduidelijkt dit
in een voetnoot bij de definitie in de AJP 3.10.
Ik constateer echter dat de voetnoot in het 
informatiebulletin niet is vermeld, waardoor 
de definitie daar niet volledig is weergegeven.
Dat verdient reparatie in de volgende versie,
dan wel te zijner tijd bij opname in de Leidraad
Landoperaties. 
Het feit dat IO in de NAVO-definitie in een voet-
noot breder is getrokken, en verduidelijkt, ver-
dient ook aanpassing. Zonder die voetnoot leidt
de definitie tot de conclusie zoals ik die in mijn
artikel ook getrokken heb, namelijk dat het
vooral op de (potentiële) tegenstander is gericht
en (zonder de voetnoot) niet duidelijk wordt
welke doelgroepen nog meer bedoeld worden.
In de alinea waar Kruitwagen op doelt, heb ik
de formulering scherp weggezet. Daar was de
nuance op zijn plaats geweest die ik eerder wel
heb gemaakt. Maar los daarvan is mijns inziens
de tijd gekomen dat we ons in NAVO-verband
beraden op deze definitie en de strekking van
de voetnoot incorporeren in de definitie zelf.
In de kritiek is verder gesteld dat de tabel 
onjuist is. Ik geef toe, in lijn met het hiervoor 
gestelde, dat deze op het punt van de doelgroep
van IO in NAVO-perspectief breder ligt dan 
alleen de (potentiële) tegenstander. De tabel is
echter ontleend aan een Amerikaans document,
zoals de voetnoot duidelijk maakt, maar een 
toelichting in de tekst was daarbij op zijn plaats
geweest.
Afsluitend kom ik terug op waar het om gaat.
Dat is de inhoud. Ik kan me daarbij volledig
vinden in de conclusie van Kruitwagen dat we
iets moeten met strategic communication, en
dat we IO daarbij in de juiste context moeten
zien. Er is dringend behoefte aan een over-
koepelende strategic communication kapstok
om richting te geven aan alle activiteiten die
daaronder vallen, waaronder IO.

Kolonel C.J. Matthijssen
■

‘Strategic communication’

ANTWOORD OP MENINGEN VAN ANDEREN
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Normen en waarden L. Polman

ANDERE OGEN

In de mandaten van VN-vredesmissies gaat 
het om weinig minder dan nation building,

het omtoveren van vernietigde en verscheurde
oorlogslanden in leefbare, democratische staten
waar mensenrechten gerespecteerd en rechts-
ordes beschermd worden. Van de militairen en
politiefunctionarissen die van de VN-missies
deel uitmaken wordt verwacht dat zij politieke
processen ondersteunen, justitiële apparaten
helpen hervormen en veiligheidstroepen van
een opleiding voorzien.
Maar naar welk voorbeeld werken die VN-missio-
narissen? De normen en waarden die de nation
builders uitdragen kunnen niet anders dan een
optelsom zijn van wat ze van thuis meekrijgen.
De platitude dat VN-missies ‘ook maar mensen-
werk zijn’ krijgt daarmee een griezelige dimen-
sie. Hoe ziet de optelsom er namelijk uit? 
In totaal dienen 99.245 militairen en politie-
functionarissen uit 118 landen in zestien 
VN-missies. De belangrijkste VN-troepen-
leverancier is Pakistan (10.661 manschappen).
Bangladesh volgt (10.452), dan India (8711), 
Nigeria (5846), Egypte (5481), Nepal (4731), 
Jordanië (3845), Rwanda (3552) en Ghana (2882).
Uruguay is tiende met 2355 manschappen.
De troepen zijn misschien niet inwisselbaar 
– het zijn individuen met een gezicht, achter-
grond en religie – maar een aantal normen en
waarden delen ze. Zo staan deze landen, behalve
in de Top Tien van VN-troepenleveranciers,
stuk voor stuk ook hoog genoteerd op de lijst
van Meest Corrupte Landen. Van onderzoeks-
organisatie Transparency International kreeg
Denemarken in 2010 het mooiste cijfer, een
9,3, maar de VN-‘toptieners’ scoorden tweetjes
en drietjes. Alleen Uruguay kwam boven een 5.
Op de vraag welke moraal VN-troepen naar de
gastlanden meebrengen, luidt het antwoord in
elk geval niet: ‘eerlijk duurt het langst’. 

Zijn deze landen dan brengers van die andere
VN-boodschap, die van democratie en mense-
lijke waarden? We prikken één van de zestien
thans lopende VN-missies: Darfur. Daar dragen
volgens het mandaat in totaal 21.568 militairen
en politiefunctionarissen in een gecombineerde
VN/AU-missie verantwoordelijkheid voor 

bescherming van mensenrechten, fundamen-
tele vrijheden en de rechtsorde. De werkelijk-
heid zou slapstick zijn als het niet zo droevig
was. De Darfur-missie wordt aangevoerd door
VN-topper Nigeria – het land waar oliemaat-
schappij Shell en de regering samen jaarlijks
miljarden dollars verdienen, maar waar 70 pro-
cent van de bevolking onder de armoedegrens
moet zien te overleven – en Somalië. Somalië,
ja, u hoort het goed, een land met een 1,1 op
zijn corruptie-rapport en met een president 
die heerst over twee, hooguit drie straatjes in
‘hoofdstad’ Mogadishu; de rest van stad en land
zijn in handen van warlords en extremisten. In
de missie voor democratische, menselijke waar-
den in Darfur worden Nigeria en Somalië bijge-
staan door 3234 manschappen uit Rwanda, land
van president Kagame, die in 2010 met 93 pro-
cent van de stemmen werd herkozen, omdat 
hij alle belangrijke oppositiepartijen verboden
had een tegenkandidaat te leveren; uit Egypte
(2392 man), waar president Mubarak op farao
Ramses II na de langstzittende president in 
de laatste 2000 jaar Egyptische geschiedenis is
omdat hij het vertikt om af te treden, en uit
Ethiopië (2254 man in Darfur), een ‘kakistro-
catie’ van jewelste met een militaire elite die
voor 96 procent bestaat uit leden van dezelfde
clan als de politieke en zakelijke elite.
Deze collectie VN-missionarissen werkt in 
Darfur dus samen met een president die een 
arrestatiebevel van het ICC aan zijn broek heeft
hangen wegens oorlogsmisdaden en genocide.
Om terug te komen op mijn eerdere vraag, 
‘wat krijg je als je de normen en waarden van
de deelnemers aan de VN-missies bij elkaar 
optelt’, moet het antwoord luiden: diep mede-
lijden met de lokale bevolkingen die de missies
op hun dak gestuurd krijgen. 

Toen hij de VN nog leidde, verzuchtte Kofi
Annan eens dat de meeste VN-missies onder-
bemand zijn omdat veel leiders weigeren hun
militairen naar buitenlandse missies te sturen,
‘omdat ze ze nodig hebben om hun eigen bevol-
kingen bang te maken’. Tja. Is het dan beter 
om de bevolkingen van andere landen met die
militairen het leven zuur te maken?                 ■



Geachte minister,

U heeft alle defensiemedewerkers opgeroepen
om mee te denken over de bezuinigingen. 
Dat spreekt mij aan. Op de werkvloer zijn door-
gaans de beste ideeën te vinden. Dus vandaag
twee gratis adviezen over hoe u kunt bezuini-
gen en tegelijkertijd de organisatie behoeden
voor ernstig kwaliteitsverlies. En, zoals het
hoort in een column, in circa duizend woorden.
Ik zal me daarbij vooral richten op de periode
van één tot vier jaar, zonder de iets langere 
termijn uit het oog te verliezen. 

‘Hoe moet ik de opgedragen bezuinigingen 
ophoesten zonder de krijgsmacht om zeep te
helpen en zonder de militairen elk perspectief
te ontnemen?’ Dat is de vraag die u zich onge-
twijfeld de afgelopen maanden heeft gesteld. 
U zult zich donders goed realiseren dat de 
kosten van de defensieorganisatie voor vijftig
procent personeelskosten zijn. Reductie van het
personeel leidt onmiddellijk tot reductie van
uitgaven: opleiding, kleding, training, salaris,
oefentoelages. Om het hoofd te bieden aan de
problemen op korte termijn ontkomt u dus niet
aan een forse personeelsreductie. Maar hoe? 
Op den duur zult u structurele keuzes moeten
maken, materieel moeten afstoten, kazernes
moeten sluiten en de hogere staven en onder-
steunende eenheden moeten verkleinen. 
Kappen aan de bovenkant, dan komt er weer
lucht aan de basis. Maar die slag kost tijd. 
Meer tijd dan u nu heeft. Hoe komen we dus 
de komende kabinetsperiode door zonder het
kind met het badwater weg te gooien? 

Ik heb al eens uitgelegd wat de beperkende 
factor is bij een krijgsmacht: ervaring.1 Het 
opleiden van een goede sergeant-majoor of een
kapitein of majoor kost tien tot vijftien jaar.
Het opleiden van een soldaat of matroos slechts
zes maanden. Dus elke poging om nu weer
krijgsmachtbreed te proberen het middenkader
eruit te knikkeren, leidt onvermijdelijk tot een
ontwrichting van de ervaringspiramide op de
wat langere termijn. ‘Zorg voor werk’ heette
dat project vijftien jaar geleden, en we hebben
er nu nog last van. De beste mensen gingen
weg in de belangrijke leeftijdscategorie van 
28-38 jaar, juist daar waar de meeste operatio-
nele ervaring zit. Bovendien zullen de militaire
vakbonden er ook nu weer (terecht) voor zor-
gen dat dit proces lang gaat duren en veel geld
zal kosten. Een nieuw ‘Zorg voor werk’ drama
moet dus voorkomen worden. 

Hoe dan wel op personeel te bezuinigen? Elke
operationele eenheid bestaat uit bouwstenen.
Vliegtuigen, schepen, pelotons. In principe kan
iedere commandant een aantal bouwstenen
commanderen. Een squadron kan uit twaalf
vliegtuigen bestaan, maar ook uit zes of negen;
een compagnie kan uit vier pelotons bestaan,
maar ook uit twee of drie. De ervaring om met
de bouwstenen te werken zit in de staf en bij
het middenkader. Oefenen met drie pelotons
biedt vrijwel dezelfde ervaringen aan de com-
mandant en zijn staf als met vier. Want neem
van mij aan: het kost u drie of vier jaar om de
hogere staven en ondersteunende eenheden te
reorganiseren. Een soldaat of matroos is snel
weg en kan over vier of vijf jaar binnen zes tot
twaalf maanden weer moeiteloos in de lege
bouwstenen worden ingepast. De ervaring van
de kaderleden staat er immers borg voor dat 
dit proces goed verloopt. 
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Dus de oplossing is simpel, en sluit naadloos
aan op uw maatregelen voor de korte termijn.
Reduceer tijdelijk het aantal bouwstenen, maar
laat de huidige organisatiestructuur van de ope-
rationele eenheden op tactisch niveau intact. Er
zijn dan immers ook geen kostbare, frustrerende
en tijdrovende reorganisatieprocessen nodig.
Alleen (tijdelijk) lege bouwstenen. 

Dus: reduceer (tijdelijk) het aantal gevulde 
pelotons in een compagnie en neem een aantal
schepen en vliegtuigen tijdelijk uit de vaart.
Omdat het doorgaans militairen betreft met
een tijdelijk contract kunt u via het natuurlijk
verloop binnen één of twee jaar zo’n twintig
procent van de mensen met een korte, simpele
opleiding reduceren. De kaderleden die vrij-
komen uit de ontvolkte bouwstenen kunnen op
de talrijke vacatures in de organisatie worden
ingezet. U houdt zo minder maar beter gevulde
bouwstenen over, en daarnaast honderd pro-
cent gevulde en goed getrainde tactische staven
en middenkader. We reduceren dan in de leef-
tijdscategorie 18-28 jaar: soldaten, matrozen,
jonge korporaals, jonge sergeanten en jonge
luitenants. Mensen die een tijdelijk contract
hebben, jong zijn en relatief goed op de arbeids-
markt terecht kunnen. U handelt dan niet 
anders als andere werkgevers, die hun organi-
satievolume primair sturen via hun tijdelijke
arbeidskrachten. Op deze wijze reduceert u
wervings- en opleidingskosten, personeels-
kosten en trainingsdagen, want als het bataljon
nu gaat oefenen gaan er geen zeshonderd maar
slechts vierhonderd mensen de poort uit, maar
staf en middenkader krijgen dezelfde training.
Bovendien kunnen eenheden op deze wijze toe
met minder voertuigen, minder reservedelen,
minder onderhoud en – door hier en daar in
geval van hoge nood een beetje te kannibalise-
ren – een hogere inzetbaarheid van de gevulde
bouwstenen.

Voor inzet bij uitzendingen worden al jaar en
dag tailormade eenheden samengesteld. De
Task Force Urzugan bestond altijd uit een batal-
jonsstaf, aangevuld met pelotons en compag-
nieën van andere eenheden. Elke commandant
is heden ten dage gewend te werken met natio-
nale en internationale onderbevelstellingen.
Geen probleem dus. En als ik als compagnies-
commandant zou mogen kiezen tussen 25 pro-

cent minder oefenen met vier pelotons of hon-
derd procent oefenen met drie pelotons zou ik
het wel weten.
Gelijktijdig moet u natuurlijk structurele maat-
regelen doorvoeren. Reducties van hogere sta-
ven en ondersteunen eenheden, en ongetwij-
feld enkele structurele keuzes die pijn zullen
doen. Blijven we alles doen? Blijven er tanks,
houwitsers, onderzeeboten, tien typen vliegtui-
gen? Ik denk het niet. Maar u heeft tijd nodig
om daar te reorganiseren. Dit zijn namelijk 
reorganisaties die pas geld opleveren over vier
of vijf jaar. Pas daarna kunt u weer opbouwen.
Dus over vier of vijf jaar kan uw opvolger de
lege bouwstenen eenvoudig opnieuw gaan vul-
len met jonge soldaten. Dat kan hij of zij dan
binnen één jaar doen. Zonder ingewikkelde en
kostbare reorganisaties. De kwaliteit van het
middenkader en het behoud van de bestaande
organisatiestructuur staan daar borg voor. 

En iedereen die u vertelt dat het niet kan, moet
u niet geloven. Ik heb het namelijk niet verzon-
nen; twintig jaar geleden deden we niets anders.
Ieder bataljon en brigade had lege mobilisabele
eenheden, die in tijd van nood gevuld konden
worden met afgezwaaide dienstplichtigen. 
Materieel werd opgeslagen of voor opleiding 
gebruikt. Niets nieuws onder de zon. En u bent
oud genoeg om dat nog te weten. Het kan en
het spaart een hoop geld. Oh ja, mijn tweede
advies voor u is kort, maar voor de langere 
termijn. Het maken van beleid is bij Defensie
hopeloos overgewaardeerd. De echte risico’s
(ook voor de minister) zitten tegenwoordig in
de uitvoering. Maar daar vind je weinig hoge
functies. Kijk maar eens goed om u heen. Hoe-
veel hoofddirecteuren zijn er tegenwoordig en
welke schaal hadden die vijftien jaar terug?

Nou, ruim duizend woorden, dus ik ben klaar.
Ben benieuwd of er wat mee gedaan wordt. Ik
verwacht een mooie standaardmail van u met
grote waardering voor het goede idee en een
(zeer beknopte) uitleg waarom het niet kan. Zo
gaat dat immers doorgaans. Ik kijk er naar uit.
Een reactie daarop bewaar ik graag voor een
volgende column. Tot slot wens ik u veel succes
met de talrijke uitdagingen die de komende
jaren op uw weg zullen komen. Ik zal u nog een
jaartje gratis gevraagd en ongevraagd blijven
adviseren. In de Militaire Spectator.                  ■
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In een land waar terroristen bom-
men met de fiets naar de plaats

delict vervoeren, worden aange-
houden omdat ze een verkeers-
overtreding begaan en vervolgens
worden vrijgelaten omdat het 
bewijs onrechtmatig is verkregen, 
is voor een terrorist maar weinig
eer te behalen. De terughoudende
en tolerante opstelling van de 
Nederlandse overheid ten opzichte
van radicale groeperingen in de
jaren zeventig van de vorige eeuw
bleek voor veel extremistische 
jongeren een motief te zijn om hun
acties te stoppen. Rode Jeugdlid 
Luciën van Hoesel verwoordde dit
gevoel als volgt: ‘Je was almaar
bezig die maatschappij te bestrijden.
Als die dan zo liberaal reageert, dan
houdt het op’. Ook zijn echtgenote
Mirjam Lucassen zag geen redenen
meer om haar werk voor de Rode
Jeugd voort te zetten. Ten tijde van
haar laatste arrestatie werkte ze in
Amsterdam, waar ze door haar
werkgever als ziek werd opgegeven.
Haar baas ging wel eens voor het
raam staan en zei dan dat hij meende
een BVD’er achter een boom te
zien. ‘Dat soort dingen doet afbreuk
aan je hele instelling.’

Met ondersteuning van de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding
deed de productieve terrorisme-

historica Beatrice de Graaf, verbon-
den aan het Centrum voor Terro-
risme en Contraterrorisme van de
Campus Den Haag/Universiteit van
Leiden, uitgebreid vergelijkend on-
derzoek naar terrorismebestrijding
in de jaren zeventig. In het eerste
deel van haar boek Theater van de
angst behandelt zij het terrorisme
en het contraterrorismebeleid in
vier landen: Nederland (Rode Jeugd
en Zuid-Molukse jongeren), toen-
malig West-Duitsland (Rote Armee
Fraktion en aanverwante groepe-
ringen), Italië (Brigate Rosse en
rechts-extremistische terroristen)
en Amerika (Weather Underground
Organization, Black Panther Party
en Symbionese Liberation Army). 
Dit deel, gebaseerd op literatuur,
eigen onderzoek in nationale en
buitenlandse archieven en gesprek-
ken met ex-terroristen en hun 
bestrijders, is helder geschreven 
en prettig om te lezen.

Performativiteit
In het tweede deel introduceert 
De Graaf een nieuwe methode om
de zogenoemde performative power
van het contraterrorismebeleid te
meten. Performativiteit staat bij 
De Graaf voor de mate waarin de
overheid politieke en publieke
steun voor haar beleid weet te 
mobiliseren en de mate waarin zij

de beeldvorming over terrorisme
weet te beïnvloeden. Bij een hoge
performativiteit is een overheid in
staat het beeld van een – al dan niet
vermeende – terroristische dreiging
en de maatregelen daartegen naar
haar hand te zetten. Een voordeel
hiervan is dat de overheid op deze
wijze ruimte schept voor het door-
voeren van nieuwe wetgeving én
hardere maatregelen om terroristen
te kunnen bestrijden. Een hoge per-
formativiteit genereert echter ook
negatieve effecten. Die wegen vol-
gens De Graaf zwaarder. Terroristen
kunnen de nieuwe wetgeving en
hardere maatregelen op hun beurt
namelijk aangrijpen ter rechtvaardi-
ging van het eigen gelijk. Zij gebrui-
ken hardvochtig contraterrorisme-
beleid om hun eigen ‘theater van
angst’ te creëren. Bij een lage per-
formativiteit stelt de overheid zich
terughoudend op en opereert vooral
achter de schermen, waardoor 
de geweldsspiraal – mede doordat 
terugkeer in de normale maat-
schappij mogelijk blijft – volgens
De Graaf tot stilstand komt: ‘met
bestuurlijke nuchterheid en terug-
houdendheid kan het ‘theater van
de angst’ worden teruggebracht tot
de juiste proporties’, waardoor het
doek voor de terroristen valt. De
theorievorming is een moedige 
poging om het wetenschappelijk
onderzoek naar de effecten van 
contraterrorisme naar een hoger
analytisch niveau te tillen, maar 
het zwaar aangezette jargon maakt
het lezen van het tweede deel er
niet aangenamer op.

De vergelijking tussen Nederland,
Duitsland, Italië en de VS maakt 
één ding duidelijk en dat is dat het
homegrown terrorisme in Nederland
in de jaren zeventig ‘kneuterig’ van
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opzet was. Het is niet te vergelijken
met de schaal en heftigheid waar-
mee de andere genoemde landen
hadden te kampen. Dit is wellicht
ook de belangrijkste reden dat de
Nederlandse overheid in sommige
gevallen een deconflicterend beleid,
internationaal bekend geworden
onder de naam Dutch approach, 
kon voeren. 

Aanpassing
De Graafs pleidooi voor een lage
performativiteit is vooral gebaseerd
op de omgang van de Nederlandse
overheid met de Rode Jeugd (en op-
volgers). Hoewel De Graaf ook de 
acties van de Zuid-Molukse jongeren
bespreekt, blijft de reactie van de
overheid daarop vrijwel buiten 
beschouwing wanneer zij de lage
performativiteit in Nederland be-
handelt. Dat is opvallend. De Neder-
landse overheid sloeg namelijk ge-
nadeloos hard terug toen de acties
van de Zuid-Molukse jongeren uit
de hand liepen. De Nederlandse
overheid paste zich in haar reacties
aan de verschillende gradaties van
actievoeren aan. Een kneuterige 
actiegroep vroeg om een kneuterig
antwoord, harde acties vroegen 
om hard ingrijpen. Door zich aan 
te passen bleef buitenproportioneel
optreden achterwege en wist de 
Nederlandse overheid te voorkomen
dat terroristische groeperingen 
grip kregen op het ‘theater van 
de angst’. Daarmee komen we bij 
de belangrijkste vraag die deze 
studie had moeten beantwoorden,
namelijk: zouden de actiegroepen
in Nederland geradicaliseerd zijn
wanneer de overheid vanaf het
begin voor een harder beleid had
gekozen of zag de overheid de 
gebeurtenissen in het juiste perspec-
tief en koos zij bewust voor een

te voorkomen dat de vijand zich
meester maakte van het ‘theater
van de angst’ en zich zo verzekerde
van de steun van de bevolking. In
dat proces speelde eveneens het
adagium dat het gebruik van exces-
sieve middelen soms meer tegen-
standers oplevert dan het elimi-
neert een belangrijke rol. De studie
van De Graaf zet de lezer aan tot 
reflectie. Mijn aanbeveling is
daarom: doorbijten en het hele
boek uitlezen.

Drs. J.T.W.H. van Woensel, NIMH
■

‘kneuterig’ antiterrorismebeleid?
Een eenduidig antwoord hierop
geeft De Graaf helaas niet.

Desondanks biedt haar studie inte-
ressante inzichten voor huidige 
beleidsmakers, ook binnen de
krijgsmacht. Zonder overdrijving
kan worden gesteld dat het Neder-
landse contraterrorismebeleid in 
de jaren zeventig, een combinatie
van terughoudendheid en hard in-
grijpen, interessante parallellen 
vertoont met de hedendaagse Dutch
approach in Afghanistan. Ook daar
moesten Nederlandse troepen zien

Het ministerie van Defensie vroeg
het Nederlands Instituut voor

Militaire Historie (NIMH) enige tijd
geleden om uit de doeken te doen
hoe de Nederlandse defensieorgani-
satie betrokken is geweest bij strijd-
gassen. Aanleiding was de publicatie
van HP/De Tijd in februari 2008 over
Nederlandse betrokkenheid bij proe-
ven in de Franse Sahara. De op bron-
nenonderzoek gebaseerde NIMH-stu-
die De geest in de fles is in 2010
verschenen. De heldere presentatie
van het onderzoek maakt duidelijk
hoe de bureaucratische en interna-
tionale processen liepen waarbinnen
technologische ontwikkeling en vei-
ligheidsdenken elkaar beïnvloeden. 

Kennis van strijdgassen
In april 1915 begon het keizerlijke
Duitse leger met chemische oorlog-
voering rond het Belgische Ieper. De
verwachting zo de doorbraak alsnog
te forceren, strandde op de snelle
geallieerde beschermende tegen-
maatregelen en als gevolg van een
onvoldoende sterk zwaartepunt in
de Duitse aanval. Neutraal Neder-
land liep ook risico mocht een aan-
valler gas inzetten. De chemische
industrie werd gevraagd naar strijd-
gassen om een eventuele tegen-
inzet voor te bereiden. Ter bescher-
ming werden wel gasmaskers
ontwikkeld, maar de gasproductie-
capaciteit kwam niet, dan wel erg

De geest in de fles 
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moeizaam, van de grond. De leger-
leiding bereidde een gascompagnie
met logistieke taken voor en oor-
merkte dienstplichtige scheikundi-
gen als kader. De aanvoer van strijd-
gassen naar frontgedeelten zou per
te huren schip plaats moeten vin-
den. Er was een defensieve inzet-
doctrine in geval van inzet door de
tegenstander. Het plan om voor fos-
geenvulling geschikte granaten te
ontwikkelen werd vooral door orga-
nisatorische problemen vertraagd
en de oorlogvoerenden deelden hun
kennis niet. Pas drie dagen voor de
wapenstilstand op 11 november
1918 werd in het neutrale Neder-
land een opdracht tot productie 
verstrekt, maar omdat die iedere 
actualiteit miste werd hij niet meer
uitgevoerd. Al deze ervaringen leer-
den dat Nederland in vredestijd
kennis van strijdgassen moest op-
bouwen, want in geval van oorlog
was een inhaalslag geen haalbare
kaart meer. Die lijn hield Nederland
in het Interbellum aan. 

Nederlandse doctrine
Het verdrag van Versailles verbood
de verliezers chemische wapens te
bezitten. Het Protocol van Genève
uit 1925 – dat niet alle landen 
ondertekenden – bande alleen het
gebruik van zulke wapens uit, maar
niet ontwikkeling en bezit. In de
jaren die volgden zetten sommige
landen chemische wapens in:
Spanje in Spaans-Marokko (1922-27)
en Italië in Abessinië (1935-36). De
Nederlandse doctrine hield hier 
rekening mee: tot een effectief ver-
bod op chemische oorlogvoering er
lag en ook de industrie aan banden
gelegd was, zou Nederland niet het
recht prijsgeven om een aanval met
gelijke munt terug te kunnen beta-
len. Zo luidde ook het voorbehoud

bij de Nederlandse ratificatie van
het Protocol van 1925. 
Het Scheikundig laboratorium bij
de Artillerie-inrichtingen inventari-
seerde vanaf 1928 stoffen voor ge-
bruik in oorlogstijd en grootscha-
lige bereiding. In Nederlands-Indië
ging het KNIL een stap verder door
in 1935 de aanmaak van gifgas door
te zetten vanwege de Japanse drei-
ging. Hiertoe contracteerden de 
Artillerie-inrichtingen op verzoek
van het KNIL een Duitse chemicus
die vanaf 1938 adviseerde bij de
bouw van een proeffabriek voor
mosterdgas. Na beproefd te zijn bij
Hembrug werd de fabriek in Batuja-
jar bij Bandoeng in gebruik gesteld,
gecodeerd als ‘kaneelolie-installa-
tie’. In 1939 werd hier mosterdgas
geproduceerd en opgeslagen voor
gebruik. Een squadron CW Falcon-
22 verkenningsvliegtuigen in 
Cikambar op West-Java kreeg het
sproeien van dit gas als neventaak.
Het vullen van sproeinstallaties met
het gas werd beoefend. Rond 1 maart
1942, vlak voor de capitulatie, werd
bevolen tot gereedzetting. Bijna de
helft van de gasvoorraad werd ver-
nietigd en de overige zestig ton viel
in Japanse handen. In 1949 werd 
geconstateerd dat er nog voorraad
in de vaten zat, waarop Nederlandse
deskundigen de productie-installatie
ontmantelden. Maar de Indonesiërs
verzuimden na vertrek van de Neder-
landse strijdkrachten het restant te
vernietigen en in 1977 nam de Ne-
derlandse deskundige die de restan-
ten had overgedragen het initiatief
tot een onderzoek. Op Indonesisch
verzoek droeg TNO in juni 1979
zorg voor verbranding ter plaatse.
Dit bilateraal project onder de naam
Obong (‘verbranden’ in het Soenda-
nees) is in 1982 door Permanente
Vertegenwoordigers van Indonesië

en Nederland gezamenlijk gerap-
porteerd aan de Committee on 
Disarmament van de VN. Dit model
voor samenwerking – vernietigen
van strijdgassen door de voormalige
bezitter en assistentie van de staat
waar het was achtergelaten – heeft
als inspiratie gediend voor de rege-
ling in het Chemisch Wapenverdrag
van 1993 voor de omgang met che-
mische wapens die het Japanse leger
in 1945 had achtergelaten in China. 

Gedurende de Koude Oorlog nam
Nederland in de jaren ’50 en ’60
deel aan proeven met strijdgassen
op Frans militair terrein in de Alge-
rijnse Sahara. Directeur van het
Chemische laboratorium bij TNO,
ir. Koos Ooms, zag het in 1975 zo:
de chemische dreiging kon men 
het hoofd bieden door afdoende 
beschermingsmaatregelen, maar
ontwapening bleef de beste koers.
Dat ons land onder een Ameri-
kaanse paraplu school – die ook
chemische wapens omvatte – was
impliciet, maar maakte het invoe-
ren van een eigen Nederlandse che-
mische bewapening onnodig. Eind
jaren ‘60 ontstond de druk om een
chemisch ontwapeningsverdrag tot
stand te brengen dat alle gebruik
zou verbieden en verificatie – ook
in de industrie – zou regelen. Dit
naar aanleiding van Egyptische 
chemische inzet in de Jemenitische
burgeroorlog. Ooms, directeur van
het in 1978 tot Prins Maurits labora-
torium omgedoopte TNO-filiaal, 
adviseerde de Nederlandse regering
en trad op als onvermoeibaar pleit-
bezorger van een verdrag. 

Inkleuring context
Naast bovengenoemde feiten gaan
de auteurs van De geest in de fles
ook in op de Eerste Golfoorlog van
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1991 om Irak uit Koeweit te verdrij-
ven en de Nederlandse defensieve
bijdrage met Patriot en Hawk-
afweerbatterijen in Turkije en Israël.
Ook van de chemische ontwapening
van Saddam Hoesseins Irak door
UNSCOM geven zij een gedetail-
leerde beschrijving. Zo komen de
onderzoekers bij de context waarin
het verdrag tot Verbod van Che-
mische Wapens in 1993 tot stand
kwam. Vanaf 1997, toen het verdrag
in werking trad, is de handhaving
opgedragen aan de in Den Haag 
gevestigde Organisation for the 

Prohibition of Chemical Weapons
(OPCW), die wereldwijd inspecties
doorvoert in de industrie en bij het
opruimen van resterende chemi-
sche strijdmiddelen. Tot besluit
schenken de auteurs – terecht –
aandacht aan de risico’s van (terro-
ristisch) gebruik van chemie voor
doeleinden die het verdrag verbiedt.
Dit onderzoek draagt bij aan de in-
kleuring van de context waarin de
Nederlandse Defensie is omgegaan
met een strijdmiddel dat nu tot de
massavernietigingswapens wordt
gerekend. Daarbij wordt openheid

geboden over de politieke en tech-
nische, maar ook de militaire en 
juridische afwegingen die in de loop
van de tijd door sterk wisselende
dreigingsbeelden en beschikbare
middelen werden ingegeven. 

Mr. M.W.J. Lak, voormalig 
Permanent Vertegenwoordiger 

bij de OPCW*
■

* De auteur is werkzaam bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Deze recensie is geschre-
ven op persoonlijke titel.

Als een nacht met duizend sterren

Oorlogsjournalistiek in Uruzgan

Door Joeri Boom

Amsterdam (Uitgeverij Podium) 2010

352 blz. 
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€ 21,50

Joeri Boom heeft een helder, rauw
boek geschreven over de Neder-

landse missie in Uruzgan. Soms
blijkt er ook vertwijfeling uit. Zoals
het de journalist van de Groene Am-
sterdammer betaamt is het vlot en
kritisch geschreven. De onderzoeks-
journalistiek die Boom bedrijft is
gebaseerd op zijn persoonlijke erva-
ringen. Als afgestudeerd historicus
heeft hij een reputatie van eerst zelf
waarnemen en daarna aan de kaak
stellen. Dit heeft al vele mooie 
reportages opgeleverd en Als een
nacht met duizend sterren past in
het verlengde daarvan.

Embedded en unembedded
Journalistiek onderzoek doen in het

voorlichtingscorset van Defensie in
Uruzgan is een uitdaging, zo blijkt
uit het relaas van Boom. Journalist
en voorlichter lijken elkaars groot-
ste vijanden te zijn. Toch raakt de
auteur in de ban van het soldaten-
leven, neemt deel aan gevaar-
lijke patrouilles en worstelt met
(zelf)censuur en de eenzijdigheid
van embedded verslaggeving. En
door unembedded naar Uruzgan af
te reizen komt Boom ook achter de
perceptie van de lokale bevolking
en van organisaties die in het ge-
bied actief zijn. In een aanstekelijke
stijl toont hij de dilemma’s van de
militairen, de noden van de Afgha-
nen en de beperkingen die hij als
journalist ervaart. Wat wil Defensie

naar buiten brengen en wat niet?
Waar begint de censuur en waar de
zelfcensuur? 

Verschillende realiteiten
Met trots schrijft Boom over de ver-
richtingen van de Nederlanders in
Uruzgan. Dit levert mooie, realisti-
sche beschrijvingen van acties op
en wat die met een mens doen.
Steeds weer constateert Boom hoe
ingrijpend patrouilles zijn en hoe-
veel moeite het kost om over te
schakelen van de onveilige modus
buiten naar de veilige modus bin-
nen Kamp Holland of de patrouille-
basis. De verschillen tussen het sol-
datenleven buiten de poort en de
papieren werkelijkheid binnen de
poort zijn voelbaar, net als de ver-
schillende realiteiten in Afghani-
stan en Nederland. Er is gepaste
trots op het geleverde werk, maar
ook twijfel over nut, noodzaak en
effect van de missie. Boom gaat in
op het ‘politieke effect’ van de ope-
raties. Zo halen de zware patrouilles
op de West Bank vrijwel nooit het
nieuws, maar ‘suikerzoete’ projec-
ten wel: ‘Het plaatsen van speeltoe-
stellen voor kinderen is een tast-
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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. Al 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 onafhankelijk-
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 willen 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-

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 sterren een eye opener en
aanrader voor iedereen die verder
kijkt dan de uitvoering van mili-
taire operaties.

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

■

Wie 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.J. Kruls. Het
boek was bij zijn verschijnen in
1975, tijdens het kabinet-Den Uyl,
goed gevallen bij conservatief Neder-
land, maar uiteindelijk dus in de
ramsj terechtgekomen. Met zijn 
memoires kwam Kruls nog één keer
in de publiciteit; hij zou in decem-
ber van dat jaar overlijden.

Statuur 
Kruls’ leven was curieus verlopen.
Voor de oorlog had hij een onopval-
lende militaire carrière doorlopen
als artillerist en als functionaris op
het ministerie van Defensie. Toeval

bracht hem in het centrum van 
de macht, toen hij in mei 1940 als
adjudant van minister Dijxhoorn 
in Londen belandde. Daar legde hij
de basis voor de functie 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 vijf jaar 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. Kruls keek
zelf tevreden terug op wat hij, op

H.J. Kruls 

Een politieke generaal 
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Amsterdam (Uitgeverij Boom) 2010

332 blz., ill.
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organisatorisch gebied, aan het
hoofd van het Militair Gezag en de
Generale Staf tot stand had gebracht
en dat was volkomen terecht. Maar
politiek 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. Kruls 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
Kruls’ 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 Kruls. De regering in
ballingschap 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
Kruls 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.

Kruls’ 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 Militair Gezag zou worden
omgezet in een militaire staf die in
bevrijd gebied het feitelijke werk
zou doen. Kruls zou dan als chef van
die staf de politieke gezagdrager 
ondersteunen. Een Legal Agreement
tussen de regering en Eisenhower
bepaalde verder dat in bevrijd ge-
bied de Nederlandse soevereiniteit
zou bestaan, maar dat in een eerste,
militaire 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
geallieerden. Maar in werkelijkheid
pakte deze regeling anders uit. In de
eerste plaats liet Van Lidth de Jeude
het afweten, zodat Kruls in toe-
nemende mate rechtstreeks met het
kabinet en de vorstin begon te cor-
responderen. In de tweede plaats
ontwikkelde Kruls zich door zijn

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

Kruls 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 Kruls 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 Kruls 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 Kruls te etaleren.

Het oordeel van de PEC heeft nog
lang doorgewerkt in de beeld-
vorming over Kruls en het Militair
Gezag. Hoogenboezem neemt van
dit beeld duidelijk afstand. Onder
zijn handen groeit het werkzame
leven van Kruls 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
Kruls en het Militair Gezag tot meer
herkenbare proporties terug.

Prof. dr. H. Amersfoort, NLDA
■
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Fighting Words

Persuasive Strategies for War and Politics
Door Richard F. Miller
El Dorado Hills (Savas Beatie) 2010
382 blz.
ISBN 9781932714784
€ 22,50

Een belangrijk instrument waarmee leiders mensen al eeuwen-
lang weten over te halen lijf en leden te riskeren voor hun
land, hun godsdienst of hun eenheid is wat Richard F. Miller
de battle speech noemt. Miller, onafhankelijk militair-historicus
in de VS, concludeert dat huidige battle speeches nog steeds
overeenkomsten vertonen met toespraken uit de Oudheid,
maar ook uit de Tweede Wereldoorlog. Miller analyseert
onder meer toespraken van Alexander de Grote en generaal
David Petraeus en hij kijkt welke politieke implicaties die
hebben gehad. Tevens neemt hij drie toespraken van 
president Barack Obama onder de loep om te zien wat 
die heeft geleerd van de grote militaire motivators uit de 
geschiedenis.

Land zonder staat

Congo 50 jaar onafhankelijk
Door Guy Poppe
Gent (Borgerhoff & Lamberigts) 2010 
272 blz.
ISBN 9789089311078
€ 19,95

Voormalig VRT-radiojournalist Guy Poppe beschrijft in Land
zonder staat de gebeurtenissen in de gewezen kolonie
Congo vanaf de onafhankelijkheid in 1960. Hij begint bij het
moment waarop Patrice Lumumba tijdens de onafhankelijk-
heidsplechtigheid de afscheidnemende heersers de mantel
uitveegde en komt uiteindelijk uit bij het huidige staatshoofd
Joseph Kabila. Poppe, die jarenlang verslag deed vanuit
Afrika, schetst de 32 jaar dictatuur onder Mobutu en conclu-
deert dat Congo in een halve eeuw zoveel interne conflicten
heeft gekend dat het land vergeten is om een staat te zijn. 
De rode draad in het boek vormt de bittere armoede waarin
de bevolking, ondanks Congo’s bodemschatten, nog steeds
verkeert.

Conflict Hot Spots

Emergence, Causes and Consequences
Door Alex Braithwaite
Farnham (Ashgate Publishing) 2010
160 blz.
ISBN 9780754679370
€ 53,-

Militaire conflicten lijken zich steeds weer in dezelfde regio’s
in de wereld voor te doen. Dat uitgangspunt hanteert Alex
Braithwaite, docent internationale betrekkingen aan Univer-
sity College in Londen, in zijn boek Conflict Hot Spots. Hij wijst
daarbij onder meer naar de Balkan en vraagt zich af waarom
sommige landen aan conflict hosting doen, oftewel het op
hun eigen grondgebied laten uitvechten van oorlogen waar-
van andere mogendheden de eigenlijke aanstichters zijn.
Braithwaite ziet daarbij parallellen tussen verschillende 
onrustige regio’s in de wereld. Met zijn onderzoek, voorzien
van modellen van conflictverloop, wil hij tevens bijdragen
aan de theorie over verspreiding van gewapende strijd.

Obama’s Wars

Door Bob Woodward
New York (Simon & Schuster) 2010
464 blz. 
ISBN 9781439172490
€ 22,50

In Obama’s Wars schetst Bob Woodward, journalist van de
Washington Post, een portret van de Amerikaanse president
als opperbevelhebber. Het boek is gebaseerd op uitgebreide
documentatie uit het Witte Huis: verslagen van bijeenkomsten,
interne memo’s, geheime documenten, brieven en inter-
views. Woodward vertelt hoe Obama tot zijn besluiten kwam
rond de oorlog in Afganistan, de geheime campagne in 
Pakistan en het wereldwijde gevecht tegen terrorisme. 
De president moet steeds afgaan op zijn civiele en militaire
adviseurs, die vrijwel nooit op één lijn zitten. Obama’s uit-
gangspunt is steeds dat hij de Amerikaanse troepen op de
kortst mogelijke termijn uit Afghanistan terug wil trekken. 

Met dank aan mr. C.P.M. Terpstra, NLDA 



SUMMARIES

From the end of 2008 until November 2009 Major General
M.C. de Kruif was Commander of ISAF’s Regional Command
South in Afghanistan. It was a period of changes and
dynamics. In his triptych he addresses the preparation of the
mission, the implementation and its rounding off. The author
shares his personal observations, his comments on ‘lessons
learned’, and his remarks on cooperation between Armed

Forces of different nations. In his view professionalism in the
Dutch army demands more focus on training and education
of officers and NCO’s for such an international dimension 
as ISAF. In Afghanistan, he observed what makes uniformed
men and women unique: their power to act both fast and
non-dogmatic under changing circumstances.

There are constant developments when it comes to the use 
of space, both in the civil and military field. Modern Armed
Forces already are dependent on space-based means. This
applies not only to means for command and control, but also
to means to use unmanned aerial vehicles and GPS-controlled
weapons, to tracking and tracing, and to the production of

weather forecasts. This dependency is expected to grow. 
The author discusses the military use of space, presents
today’s developments and trends and outlines their
implications for ‘Defense’. Despite shrinking military budgets,
it may be time to put the use of space on the agenda and 
to consider the exact priority this dimension deserves.

M.C. de Kruif – Commander in Kandahar

J.P.G. den Biggelaar – The Military Use of Space
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Engels is voor de Nederlandse defensieorganisatie de internationale voertaal bij uitstek. 
Defensie vindt dat Engels structureel een plaats dient te hebben in beleid en uitvoering en daarom
organiseren het Defensie Platform Talen en het Projectteam Taal de themadag Het Engels binnen
Defensie. Defensiemedewerkers zijn uitgenodigd aan deze themadag deel te nemen.

Het ochtendprogramma kent twee lectures van 20 minuten en negen 7 minutes presentaties waarin
Defensie haar visie op beleid en uitvoering geeft. De derde lecture verzorgt een gastspreker van 
de Universiteit Utrecht. Het middagprogramma kent de volgende vier thematisch ingedeelde werk-
groepen:
• Doorlopende leerlijnen: van generiek tot militair Engels, van militair tot vakspecifiek Engels
• Taalvaardigheid: eisen en toetsing
• Digitale taalomgeving
• Opleiden en trainen in het Engels
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Dr. C.J. Helsloot, Projectteam Taal, Defensiestaf

9.40-10.00 Lecture Genmaj. M.C. De Kruif, Plv. Commandant der Landstrijdkrachten
10.00-10.30 In 7 Minutes
10.30-10.50 Lecture Drs. G.F.X. Seinhorst, Hoofd Bureau Talen, Kenniscentrum, DIVI

10.50-11.15 Coffee break

11.15-11.50 In 7 Minutes
11.50-12.10 Lecture

Dr. A.A. Meijer, 
Universiteit Utrecht
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Recommendations

Datum: 20 januari 2011
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