
intercom | jaargang 44 | 1 69



intercom | jaargang 44 | 1 71intercom | jaargang 44 | 170

bevordering tot kapitein van de dirigent van het VMTKV, Casper 

Braafhart. Onze wapenoudste, bgen Duckers, gaf in een toe-

spraak zijn visie op de toekomst van het regiment. 

Deze toespraak is voor elke verbindelaar van belang en daarom 

integraal afgedrukt op pagina 86 en 87.

Op 18 februari vierde ons regiment zijn 141e verjaardag. In de 

middag was het traditionele regimentsappèl. Tijdens het appèl is 

door regimentscommandant lkol Sijnhorst de regimentslegpen-

ning uitgereikt aan bgen b.d. Theo Ent en de draagspeld in zilver 

aan aooi Paul Hartkoorn. Een derde bijzonder intermezzo was de  

Aooi Paul Hartkoorn is sinds de samenvoeging van het onderofficiersdiner Verbindings-

dienst en het korpsdiner Officieren Verbindingsdienst lid van de commissie van voor- 

bereiding van het regimentsdiner Verbindingsdienst. In de afgelopen jaren heeft hij zich  

immer enthousiast ingezet om het regimentsdiner Verbindingsdienst bij, met name, de  

onderofficieren op de kaart te zetten en te houden. Binnen de commissie van voorbereiding 

heeft hij zich ingezet om de digitalisering vorm te geven. 

De afgelopen jaren is gestart met het geautomatiseerd inschrijven via een door hem  

ontwikkelde en beheerde website. Dit heeft ertoe geleid dat alle leden van 

ons regiment zich eenvoudig kunnen aanmelden voor het regimentsdiner en alle relevante informatie eenvoudig te be-

naderen is. Dit alles heeft hij in eigen tijd en met eigen middelen uitgevoerd. Aooi Hartkoorn is van grote waarde voor  

de commissie van voorbereiding van het regimentsdiner. Met zijn geweldige inzet en enthousiasme is hij gedurende lange periode  

een grote steun geweest voor de commandant Regiment Verbindingstroepen en daarmee van grote waarde voor het gehele regi-

ment. Ik wil u daar op deze wijze hartelijk voor bedanken.

Bgen b.d. Theo Ent, wegens het gedurende een lange reeks van jaren leveren van een 

groot aantal essentiële bijdragen aan het Regiment Verbindingstroepen. Zowel in de door 

hem beklede belangrijke commandofuncties, als tijdens de door hem vervulde staf-/plan-

ningsfuncties heeft hij kans gezien om belangrijke veranderingen binnen het Wapen van 

de Verbindingsdienst door te voeren. Het onder zijn leiding uitgevoerde project TITAAN is 

hiervan een sprekend voorbeeld. Als wapenoudste heeft hij in brede zin de belangen van 

de Verbindingsdienst behartigd. Zijn betrokkenheid bij het regiment kwam onder andere 

tot uiting in een consequente aanwezigheid bij belangrijke regimentsactiviteiten. Bij de on-

derhandelingen over het behoud van de regimentsleeuw en bij de verplaatsing ervan naar de nieuwe bakermat Amersfoort heeft hij 

een cruciale rol gespeeld. Ook het nieuwe onderkomen voor de Historische Collectie Regiment Verbindingstroepen op de Bern-

hardkazerne is door hem zeker gesteld. Door dit alles is hij met raad en daad een grote steun geweest voor meerdere regiments- 

commandanten en heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de modernisering van het Regiment Verbindingstroepen. Ik wil u daar 

op deze wijze hartelijk voor bedanken.

Hans
Markering
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CIS-opleidingen en een volwassen kennis-

centrum is voor mij een logische en nood-

zakelijke stap. Uiteindelijk zal de comman-

dant landstrijdkrachten hierover beslissen, 

maar gevraagd en ongevraagd is dit mijn 

advies.

Mij is dikwijls gevraagd naar wie nou de 

baas van de Verbindingsdienst is, waarom 

we geen eenheid van opvatting hebben? 

Terechte vragen. 

Alhoewel hier hiërarchisch momenteel 

geen antwoord op te geven is acht ik 

mijzelf als wapenoudste de baas van de 

Verbindingsdienst en het kolonels- en ad-

judantenberaad vormen daarbij het dage-

lijkse bestuur. Eenheid van opvatting is een 

ander verhaal. Eenheid van opvatting heeft 

alleen zin als eenieder bereid is hier naar te 

handelen en dit uit te dragen. 

Laat dit dan een begin zijn. 

U kent nu de richting die ik uit wil. Ik ga me 

hiervoor inspannen. Ik vraag u niet dit ook 

te doen maar ik draag het u op!”

momenteel wordt op veel niveaus gewerkt 

aan gedachtenvorming en plannenmakerij 

over hoe de krijgsmacht er uit moet gaan 

zien. Hierbij wordt er van uitgegaan dat na 

jarenlange teruggang in budget er weer 

sprake kan zijn van groei.

Een analyse van de omgeving leert ons 

ook dat in deze minder veilige wereld het 

informatiedomein snel aan belang toe-

neemt. Staten en strijdende partijen ge-

bruiken dit domein steeds efficiënter voor 

hun doelstellingen. Commandovoering via 

Facebook en Twitter, het beïnvloeden van 

de perceptie van bevolking en leiders door 

filmpjes op YouTube en door dagelijkse  

cyberaanvallen op systemen en netwer-

ken. Het informatiedomein is niet langer 

meer ondersteunend maar een virtueel 

operatiegebied geworden waar daadwer-

kelijk wordt gemanoeuvreerd. Dit is ons 

operatiegebied!

Ik vind echter dat onze huidige verbin-

dingsdienstorganisatie niet meer geschikt 

is om het opereren in het informatiedomein 

mogelijk te maken. 

De afgelopen jaren hebben aangetoond 

dat versnippering leidt tot het niet current 

kunnen houden van noodzakelijke kennis 

en kunde. Dit is geen kritiek op alle ver-

bindelaren bij de eenheden. De foxtrots, 

C2-ondersteundende elementen, de sec-

ties G6 en S6 werken keihard om onze 

eenheden te ondersteunen. De vraag is of 

wij op deze wijze in staat zullen blijven om 

de steeds grotere vraag te kunnen beant-

woorden en of de kloof die nu al bestaat 

tussen wat kan buiten de poort, en wat 

mogelijk is tijdens inzet, kunnen dichten.  

Ik denk het niet!

De IT-wereld is kort cyclisch – verandert 

snel – en het draait hierbij om schaarse 

kennis. Ons werk is mensenwerk en we 

kunnen de kennis niet op peil houden 

door een USB-stick of upgrade. Vakman-

schap wordt bij ons niet alleen ingegeven 

door ervaring en anciënniteit maar vooral 

door de laatste cursus. Een verbinde-

laar opleiden is anders dan een sergeant 

der infanterie of geneeskundige dienst.  

Een KL-brede confectiemaat-systematiek 

past niet bij ons specifieke vakgebied. Wat 

wel confectiemaat moet zijn is de bedie-

ning van organieke CIS-middelen. Dit is 

een militaire basisvaardigheid en niet het 

domein van de verbindelaar. 

Ik begrijp de druk en wens van brigade-

commandanten om meer zelfstandigheid. 

Maar ons domein is anders dan Genie, 

B&T of Vuursteun. Die functionaliteiten 

zijn veel minder kort cyclisch en hier zit 

de schaarste in vuurmonden en wissel-

laadsystemen; onze schaarste is kennis, 

en het antwoord daarop is niet een CIS-

cie per brigade. Natuurlijk zijn er eenheden 

die door een speciaal karakter organiek 

moeten beschikken over alle middelen, 

inclusief CIS-middelen. One size fits all, is 

daarom ook niet de oplossing.

Mijn overtuiging is dat we moeten concen-

treren waar mogelijk en decentraal orga- 

niseren waar noodzakelijk. De vorming van 

een C2ost, C4I of CIScommando - het 

gaat niet om de naam- waar operationele 

CIS-eenheden zijn samengebracht met 

“Oorlog wordt veroorzaakt en beslecht 

door mensen. Hij wordt gekenmerkt door 

chaos, onzekerheid, angst en geweld.  

Leiders voeren hun troepen aan op basis 

van de beschikbare informatie. De combi-

natie van talent, ervaring, intuïtie en snel-

heid van informatie-uitwisseling en -ver-

werking bepaalt grotendeels de uitkomst 

van het gevecht. Door de eeuwen heen 

is de rol van informatie in het gevecht niet 

veranderd. De techniek om informatie over 

te brengen, te verwerken en te presente-

ren echter wel, en deze verandering vol-

trekt zich steeds sneller. Het werk van ons, 

verbindelaren, wordt dus gekenmerkt door 

snelle veranderingen, die veelal technolo-

gisch gedreven zijn en invloed hebben op 

werkwijzen en organisatievormen.

De Verbindingsdienst heeft zich getrans- 

formeerd van een intern gericht wapen 

voor de hogere staven, waarbij berichten 

werden getransporteerd, tot een min of 

meer hybride organisatie ter ondersteu-

ning van besluiten, waarbij we deels bi-na-

tionaal en centraal zijn georganiseerd en 

deels decentraal bij brigades en bataljons. 

De School Verbindingsdienst maakt deel 

uit van het OTCManoeuvre. 

De kennisfunctie is belegd bij respectie-

velijk het Expertise Center van de School 

Verbindingsdienst, het Land Warfare Cen-

ter en het Land Training Center

En wat gebeurt er om ons heen? We  

moeten constateren dat de wereld niet 

veiliger wordt. De gebeurtenissen in de 

Oekraïne en de groeiende assertiviteit van 

Rusland, de situatie in het Midden-Oos-

ten, radicalisering, jihadisme en de re-

cente aanslagen in Parijs en Kopenhagen 

hebben er voor gezorgd dat het veilig-

heidsbesef in Nederland nadrukkelijk is 

veranderd. Specifiek voor ons vakgebied 

eisen de jarenlange bezuinigingen hun tol 

en dat is vorig jaar gebleken bij de uitval 

van systemen. Met kunst en vliegwerk en 

vaak duct-tape ondersteunen we nu bijna 

20 missies. De huidige staat van de IT is 

gelukkig niet ongemerkt voorbij gegaan en 

Op 18 februari heeft onze wapenoud-

ste, bgen J.P.L. Duckers, tijdens de 

viering van de 141e verjaardag van ons 

regiment een toespraak gehouden. In 

het kader van het bericht moet door  

vindt u hier de volledige toespraak: 

“We moeten 
concentreren 

waar mogelijk 
en decentraal 

organiseren 
waar nood-

zakelijk.”
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