
De Verbindingsdienst is ingezet tijdens de politionele  
acties in Indonesië van 1946 tot 1949 en in Afghanistan 
van 2006 tot 2010. De politionele acties van militairen  
in Indonesië hadden als doel de onafhankelijkheid van 
Nederlands-Indië te voorkomen en om de rust te herstel-
len. De missie in Afghanistan was erop gericht om de  
Afghaanse regering door middel van een International  
Security Assistance Force te assisteren in het creëren  
van stabiliteit en veiligheid, zodat de regering dit uitein-
delijk zelf kon overnemen. Het land verkeerde namelijk 
na het uiteenvallen van het Taliban-regime in chaos. 
Deze beide missies bieden de gelegenheid om het op- 
treden van de Verbindingsdienst met elkaar te verge-
lijken en om daar lessen uit te kunnen trekken. In dit 
artikel wordt allereerst de Verbindingsdienst ten tijde van 
Nederlands-Indië beschreven en daarna ten tijde van 
Afghanistan. Ieder deel wordt afgesloten met een aantal 
bevindingen. Vervolgens worden de missies met elkaar 
vergeleken om zo overeenkomsten en verschillen te ont-
dekken en daar mogelijk lessen uit te kunnen trekken. 

A.E. Stoppels en M.J. Vreke
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De verbindingen vanuit de divisie met 
de aan- en afvoertroepencompagnieën, 
militaire politiecompagnie, hulpposten 
en Leger Technische Dienst verliep via 
de door de compagnie geleverde mid-
delen samen met de liaison officier aan 
de divisie. De verbindingsafdeling van 
een brigade was er om contact met de 
bataljons te kunnen behouden. Deze af-
deling van compagniesgrootte bestond 
uit vier officieren met 135 man perso-
neel. Om de taken uit te kunnen voe-
ren had de afdeling 48 voertuigen en 17 
radiostations ter beschikking. Hiermee 
moest de afdeling 15 radioposten kun-
nen uitbrengen. De overige twee radio’s 
waren als reservevoorraad bedoeld 
voor zowel de brigade als de bataljons, 
wat onvoldoende was.
 
De verbindingsafdeling van een bataljon 
was geen eenheid van de leger Verbin-
dingsdienst, maar kon wel gezien wor-
den als belangrijke eenheid voor de le-
ger Verbindingsdienst. Deze afdelingen 
van pelotonsgrootte maakten namelijk 

De Verbindingsdienst in 
Nederlands-Indië

Verbinden en gevechtsondersteuning
De taak van de Verbindingsdienst was 
allereerst om de eenheden met elkaar in 
verbinding te brengen. Daarnaast werd 
de Verbindingsdienst actief ingezet om 
gevechtsondersteuning te leveren. 
Allereerst door de vijandelijke radiover-
bindingen af te luisteren en door het 
verspreiden van misleidende berich-
ten. Daarnaast door op vijandelijke te-
lefoonverbindingen mee te luisteren en 
daarover valse berichten te verspreiden.  
In totaal zijn er circa 3500 man die in 
Nederlands-Indië verbindingstaken heb- 
ben verricht. 

Verbindingsafdelingen
De organisatie van de troepenmacht 
in Nederlands-Indië was afgeleid van 
het Britse model voor de infanteriedi-
visie. De diverse organisatieniveaus in 
deze structuur waren van groot naar 
klein: hoofdkwartier, divisie, brigade, 

bataljon, compagnie, peloton en groep. 
De Verbindingsdienst droeg tijdens de  
politionele acties zorg voor het maken 
van verbinding tussen het hogere, gelij-
ke en onderliggende niveau van de divi-
sies en brigades. Op de lagere niveaus 
gebeurde dit door een afdeling van de 
eenheid zelf of aangewezen personen. 

De verbindingsafdeling van een divisie 
had de taak om het contact met de 
brigades te kunnen behouden. De ver-
bindingsafdeling van bataljonsgrootte 
moest hiervoor in staat zijn om een Main 
Headquarter en een Rear Headquarter 
in te kunnen richten. In de praktijk bleek 
dit onpraktisch en onhaalbaar vanwege 
het tekort aan personeel en materieel. 
De afdeling had aan personeel 345 
personen, waaronder 17 officieren ter 
beschikking. Voor materieel had de af-
deling de beschikking over 120 voertui-
gen, waaronder motorrijwielen. 
De afdeling moest in staat zijn om 35 
radiostations uit te kunnen brengen, 
verdeeld over diverse afstanden. 
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gebruikt. Dit komt doordat het be-
richtenverkeer korter was en er werd 
gewerkt door het hanteren van vaste 
procedures. 

• Er was een tekort aan deugdelijk  
materieel. Het aanwezig verbindings-
materiaal moest bestand zijn tegen in- 
vloeden van buitenaf, zoals het weer 
en langdurig intensief gebruik. 

deel uit van het bataljon en richtten 
zich uitsluitend op het gebied van ver-
bindingen binnen het bataljon. De afde-
lingen telde ongeveer 36 personen en 
beschikte over zes radio’s (22-sets) en 
lijnverbindingsmateriaal. Hiermee waren 
zij verantwoordelijk voor het uitbrengen 
van 5 tot 6 radioverbindingen (indien 
nodig op telegrafie).

Motorordonnansen en wachtdiensten 
De eerste troepenmacht die vertrok 
richting Nederlands-Indië bestond voor-
namelijk uit oorlogsvrijwilligers. Deze 
geformeerde eenheden telden tekorten 
in specialisten zoals verbindingsperso-
neel. Tijdens de tussengelegen statio-
nering in Malakka (Maleisië, toenmalig 
Brits grondgebied) werden vlak voor het 
vertrek naar Java de brigades uitgerust 
met een verbindingsgroep. Deze groep 
telde slechts enkele tientallen mannen en 
was een samenraapsel van personeel. 
Het personeel kwam uit het Koninklijk 
Nederlandsch-Indisch Leger, waarvan 
oorlogsvrijwilligers uit de infanterieba-

taljons en de Gezagbataljons Indië. 
Later groeiden deze groepen uit tot de 
volwaardige verbindingsafdelingen. In 
het optreden van de Verbindingsdienst 
werd gebruik gemaakt van radio- en 
lijnverbindingen. Daarnaast werd er veel 
gebruik gemaakt van motorordonnan-
sen. Gezien de grote afstanden door 
onveilige gebieden was dit echter zeer 
risicovol. Als neventaak werd veel ver-
bindingspersoneel ingezet voor wacht-
diensten en voor het beveiligen van ver-
bindingslocaties. 
Door specialisten voor deze algemene 
taken in te zetten (terwijl er al een groot 
tekort was aan radiotelegrafisten en te-
lefonisten) was er een zeer hoge werk-
druk bij het verbindingspersoneel.

Bevindingen: 
• Er was een tekort aan (opgeleid) 

verbindingspersoneel. Dit was voor-
al het geval op bataljon- en com-
pagnieniveau. Door het hebben van 
goed opgeleid personeel konden de 
verbindingen veel efficiënter worden 
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• Verbindingspersoneel werkzaam op bataljon- en compag-
nieniveau vond betere aansluiting bij gevechtseenheden. Er 
was een beter inzicht in de wensen van de gevechtseenhe-
den. Ook was de inzet van het verbindingspersoneel hoger 
vanwege de verbondenheid met de eenheid. Het uitte zich 
vooral door meer zelfstandigheid, improvisatievermogen en 
het nemen van initiatieven. Deze instelling van een verbin-
dingsman was essentieel voor het slagen van de verbinding. 
Een goede verbindingsman kan met weinig nog veel berei-
ken, waar een slechte met veel niets kan bereiken. 

• Het was essentieel om de Verbindingsdienst mee te nemen 
in het ontwikkelen van gevechtsplannen. Vooral tijdens de 
rustige tijden werd dit als een gebrek ervaren. Het resultaat 
hiervan was te weinig voorbereidingstijd en een gebrek aan 
berekende transportcapaciteit voor de Verbindingsdienst. 

• Verbindingsapparatuur was duur in verhouding tot bewape-
ning, echter essentieel voor de aansturing van eenheden.

De Verbindingsdienst 
in Afghanistan

Verbinden en afluisteren
De taak van het verbindingspersoneel binnen de Task Force 
Uruzgan was om de commandovoering te ondersteunen van 
de Nederlandse eenheden met communicatie- en informatie-
systemen. Het verbindingspersoneel maakte hiervoor deel uit 
van de staf van een eenheid. Daarnaast was er nog een be-
perkt aantal mensen dat zich bezig hield met het inwinnen van 
inlichtingen en overige specialistische taken. Zo werd de een-
heid 102 Elektronische Oorlogsvoering ingezet om inlichtingen 

• Invoer van nieuw materieel via de Leger Materieel Dienst ver-
liep omslachtig. Het verwerven van essentieel materieel onder 
operationele omstandigheden kon ook zonder tussenkomst 
van deze dienst, wat veel procedures en tijd had bespaard. 

• Er was een gebrek aan tactisch inzicht in de bevelvoering 
binnen de Verbindingsdienst. Met specialistische ken-
nis konden situaties aangelopen worden vanuit technisch 
perspectief, terwijl het om de tactische aspecten ging. De 
techniek had ondergeschikt moeten zijn en als hulpmiddel 
moeten dienen om doelstellingen te behalen. 

• Er werd geen les getrokken uit de nabije geschiedenis na de 
Tweede Wereldoorlog. Er was nog steeds geen les geleerd 
over belang van geschikt materieel. 

• Onder slechte omstandigheden steeg het belang van ver-
bindingen. Bij slechte infrastructuur in het land was meer 
communicatie onderling nodig. 

• Bij grotere spreiding van eenheden steeg de behoefte aan 
verbindingen. 

• Lijnverbindingen buiten beveiligd gebied waren risicovol. 
Lijnverbindingen konden gemakkelijk worden gesaboteerd 
of worden afgeluisterd. Ook het repareren van lijnverbindin-
gen ging gepaard met het risico op een hinderlaag. 

• Morele en feitelijke steun aan de Verbindingsdienst droeg in 
grote mate bij aan een succesvolle informatiestroom. 

• Er werd nonchalant omgegaan met berichtenveiligheid. 
• Het gebruik van ordonnansen was risicovol. Een enkele or-

donnans op een motor was door tegenstanders gemakkelijk 
te stoppen en te overmeesteren. Naast het risico voor de 
ordonnans kon ook de veiligheid van het bericht niet worden 
gegarandeerd. 
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De enkele verbindingsspecialist (Fox-
trot) bij de teams werd doorgaans ook 
door de Sectie 6 aangestuurd. 
Het C2Ost peloton en de C2Ost groep 
hadden als taak de eenheden te on-
dersteunen met communicatie- infor-
matiesystemen, dit was voornamelijk in 
het statische domein op de basis. Voor 
het statische domein was toen TITAAN 
(Theatre Independent Tactical Army and 
Airforce Network) het primaire communi-
catiemiddel. Om het Local Area Network 
te verbinden met andere Local Area Net-
works, het zogenaamde Wide Area Net-
work, waren de satellietverbindingen het 
belangrijkste middel. Daarnaast werd er 
gebruik gemaakt van straalzenderverbin-
dingen op de basis voor het Local Area 

te vergaren uit radiocommunicatie en 
om deze zo snel mogelijk door te geven 
aan de eigen eenheden. 

Secties, C2Ost en Foxtrot
De Verbindingsdienst was onderge- 
bracht op verschillende niveaus in de 
staforganisatie. De diverse organisatie- 
niveaus in deze structuur waren van 
groot naar klein: Task Force Uruzgan, 
Battle Group, team, peloton en groep. 
Bij de staf van de Battle Group en de 
Task Force Uruzgan was er een apar-
te sectie met verbindingspersoneel die 
de commandanten adviseerde over het 
gebruik van communicatie- en informa-

tiesystemen. Deze sectie heette bij de 
Battle Group Sectie S6 en bij de Task 
Force Uruzgan Sectie G6. 

Voor de uitvoering van plannen op het 
gebied van communicatie- en informa-
tiesystemen beschikten de comman-
danten tevens over eigen verbindings-
personeel. Binnen de teams was dit een 
enkel persoon (Foxtrot), bij de Battle 
Group een Command and Control on-
dersteuningsgroep (C2Ost groep) en 
bij de Task Force Uruzgan een C2Ost  
peloton. Voor het toezicht op de in- en 
uitgaande militaire post van de Task 
Force Uruzgan en Battle Group was het 
communicatie centrum (COMCEN) ver-
antwoordelijk. 

Dit bestond uit archiveren, verzenden, 
registreren, distribueren en bijhouden 
van de status van berichten. De aanstu-
ring verliep via de functionele lijn. 

De Sectie 6 had binnen een staf als taak 
om de commandant te adviseren over 
het gebruik van communicatie- in infor-
matiesystemen. De Sectie 6 kreeg na-
mens de commandant ook de bevoegd-
heid om de C2Ost-eenheid functioneel 
aan te sturen op het gebied van verbin-
dingen. Dit betekende dat de Sectie G6 
van de staf Task Force Uruzgan aanstu-
ring gaf aan het C2Ost peloton van de 
Task Force Uruzgan en dat de Sectie S6 
van de Battle Group aansturing gaf aan 
de C2Ost groep van de Battle Group. 
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Network en werd er gebruik gemaakt van HF-verbindingen naar 
Nederland. De C2Ost eenheid was voor de gebruikers het aan-
spreekpunt voor meldingen, problemen of verzoeken op het 
gebied van communicatie- informatiesystemen. 
Daarnaast werd technisch advies gegeven aan de Sectie 6. In-
dien er technische problemen waren op het gebied van com-
municatie- informatiesystemen werd er contact gelegd met de 
Joint CIS Group. Zij waren 24/7 beschikbaar om op afstand 
vanuit Stroe (Nederland) technische assistentie te verlenen. De 
Foxtrots waren onderdeel van het team. Zij gaven advies over 
de communicatie- en informatie systemen binnen het team. 
De teams waren mobiel in hun optreden en daarom was het 
belangrijkste systeem de FM9000 serie. Doordat deze radio’s 
konden worden gebruikt voor de directe communicatie met 
en tussen eenheden in de uitvoering van een operatie, werden 
deze ook wel de Combat Net Radio’s genoemd.

“Overal waar een stekker en antenne aanzit, daar zijn we van!”
De missie begon voor de Verbindingsdienst met de Deploy-
ment Task Force. Nadat het verbindingspersoneel van de 
Deployment Task Force de netwerken had ingericht werd 
de verantwoordelijkheid hierover overgedragen aan de Task  
Force Uruzgan en de Battle Group. Hierbij werd gekozen voor 
een locatie gerichte indeling waarbij het C2Ost-peloton van 
de Task Force Uruzgan de commandovoering ondersteunde 
op Kamp Holland en de C2Ost groep van de Battle Group op 
Camp Hadrian. Na het vertrek van de Deployment Task Force 
werd overgegaan tot het aanpassen, uitbreiden en in stand-
houden van de netwerken. Er werden zoveel aanpassingen 
gemaakt dat er gesproken kan worden over vernieuwing van 
het hele netwerk. 

Naast het leveren van ondersteuning aan de commandovoe-
ring met informatie- en communicatiesystemen werd het ver-
bindingspersoneel ook ingezet voor andere taken. 
“Overal waar een stekker en antenne aanzit, daar zijn we van!” 
was een veel gehoorde kreet door het verbindingspersoneel. 
Het verbindingspersoneel werd veelal als specialist ingezet 
voor het bedienen of beheren van specialistische appara-
tuur. Een voorbeeld hiervan was het DISCUS en SQUIRE sys-
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Camp Hadrian

Operation center gedurende de opbouw



Voor specialistische apparatuur moest 
extra opleidingstijd gerekend worden. 

• Het personeel was onvoldoende ge-
traind in basis militaire vaardig heden, 
waardoor het optreden samen de ge-
vechtseenheden werd belemmerd. 

• De stof en hitte zorgde voor defecten 
bij netwerkapparatuur en transmis-
siestoringen bij radio’s. 

• De oefeningen in het opwerktraject 
sloten niet aan op het operatiegebied. 

De afstanden waarmee getraind werd 
in Nederland was in het uitzendge-
bied vele malen groter. In de missie-
voorbereiding is het belangrijk dat 
trainingsomstandigheden aansluiten 
bij daadwerkelijke omstandigheden. 

• Het niet tijdig beschikbaar zijn van 
materiaal zorgde voor vertraging in de 
opbouwfase van de missie. Materiaal 
moest aanwezig zijn in het gebied 
wanneer het personeel aankwam, 
zonder materieel was de personele 
aanwezigheid nutteloos. 

teem. Dit waren systemen die over de 
omgeving informatie gaven. Een ander 
voorbeeld was het beheer van storings-
apparatuur, de ‘jammer’. Deze werden 
geactiveerd tijdens het verplaatsen met 
de voertuigen om zo het gevaar van de 
op afstand bedienbare geïmproviseerde 
explosieven te reduceren. Verder bood 
het verbindingspersoneel ondersteu-
ning voor het bodyscan systeem en (ci-
viele) radio’s. 

Het specialisme van verbindingsperso-
neel heeft ertoe geleid dat het personeel 
veelal verspreid en zelfstandig aan het 
werk was. 

Omdat de belangrijkste taak van de Ver-
bindingsdienst was om verbindingen tot 
stand te brengen werd er ook verbin-
dingspersoneel toegevoegd als speci-
alist aan de gevechtseenheden tijdens 
patrouilles. Een voorbeeld hiervan was 
de bezetting van de buitenposten en 
patrouillebasissen.

Bevindingen
• Het verbindingspersoneel maakte 

gecentraliseerd onderdeel uit van 
de gevechtseenheden. Doordat zij 
onderdeel waren van de staf van de 
eenheid, werd gezamenlijk met de ge- 
vechtseenheden de voorbereiding 
op de missie aangelopen. Hierdoor 
ontstond een goed beeld bij het 
verbindingspersoneel van het 
optreden bij manoeuvre eenheden. 

• De functionele aansturing tussen de 
niveaus op verbindingsgebied was 
niet altijd voldoende. Dit vereiste een 
hoge mate van zelfstandigheid door 
de Foxtrot op team niveau. 

• Het C2Ost-personeel was verspreid 
over verschillende locaties. Met de 
juiste kennis en ervaring op iedere 
locatie kon optimaler gebruik worden 
gemaakt van verbindingsmiddelen. 

• Het verbindingspersoneel was niet op-
geleid en getraind om met alle syste-
men in het uitzendgebied te werken. 

“Overal 
waar een 
stekker en 
antenne aanzit, 
daar zijn 
we van!”
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De primaire taak voor het leveren van on-
dersteuning op verbindingsgebied kwam 
op de achtergrond te staan ten opzichte 
van algemene taken om de eenheid te 
steunen. Een voorbeeld hiervan was de 
toebedeling van beveiligingstaken waar-
door het personeel minder tijd had om 
met het eigen specialisme bezig te zijn of 
zich voor te bereiden op een opdracht. 

Conclusie
De twee missies voor de Verbindings-
dienst vertonen veel gelijkenissen. 
Op veel kritieke onderwerpen traden 
dezelfde problemen op, ondanks het 
grote technologische verschil. Het feit 
dat men met deze grote tussenpauze in 
beide conflicten tegen dezelfde proble-
men aan is gelopen, bevestigt voor ons 
dat we als organisatie te weinig leerver-
mogen hebben gehad. 

De Landmacht van nu vraagt om een 
groot aanpassingsvermogen, zowel op 
het gevechtsveld als op het gebied van 
communicatie- en informatiesystemen. 
De tijd om actie te ondernemen is nu 
aangebroken, om voor de Verbindings-
dienst van morgen en overmorgen kwa-
liteit te kunnen garanderen.

• Computernetwerken werden uitge-
bracht tot op het pelotonsniveau, ter-
wijl dit initieel bedoeld was tot en met 
Battle Group niveau. 

• De HF7000 werd weinig gebruikt, om-
dat het een complex systeem was en 
er een tekort was aan opgeleid en er-
varen personeel. Voor meegenomen 
middelen was opgeleid personeel 
vereist om deze te kunnen gebruiken. 

• Verbindingspersoneel werd ingezet 
op alles waar een stekker en antenne 
aanzat en algemene taken. Verbindin-
gen behoort tot een specialisatie. Het 
inzetten van specialisten voor alge-
mene taken verhinderde het uitvoeren 
van eigen taken.

Vergelijking

Organisatie 
Het verbindingspersoneel was in bei-
de missie gecentraliseerd binnen de 
gevechtseenheden. Vanuit deze kleine 
groep specialisten werden indien nodig 
tijdelijk of plaatselijk mensen elders in 
de organisatie of fysiek op een andere 
locatie tewerkgesteld. 

Opleiding en training
In de voorbereiding op de missie was er 
een verschil tussen Afghanistan en Ne-
derlands-Indië. In het voortraject van Af-
ghanistan trainde het verbindingsperso-
neel samen de gevechtseenheid, voor de 
missie in Nederlands-Indië bestond het 
traject uit individuele trainingen. Hierdoor 
was in Afghanistan bij het verbindings-
personeel meer tactisch inzicht in het 
optreden met de gevechts eenheden. De 
opleidingen en trainingen op de systemen 
waren bij beide missies ondermaats. Er 
was niet of onvoldoende opgeleid perso-
neel voor de systemen die gebruikt wer-
den in het uitzendgebied waardoor tijdens 
de beide missies aanvullend moest wor-
den opgeleid in het missiegebied.

Middelen 
In beide missies waren de verbindings-
middelen ongeschikt voor de weer– en 
terreinomstandigheden. In Afghanistan 
had de apparatuur veel last van de hitte 
en stof. In Nederlands-Indië veroorzaakte 

de hoge luchtvochtigheid veel gebreken. 
Daarnaast waren de systemen onge-
schikt waar ze voor werden ingezet. Het 
gevolg was dat er ander materiaal moest 
worden geregeld. In Nederlands-Indië 
waren dat de Amerikaanse radio’s van 
de Mariniers brigade en in Afghanistan 
een verscheidenheid aan Commercial Of 
The Shelf (COTS) middelen. 

Taak 
In beide missie was zichtbaar dat de 
Verbindingsdienst ondersteunde met 
communicatie- en informatiemiddelen, 
maar ook gevechtondersteunend door 
afluisteren en misleiden van radiocom-
municatie. Tijdens de missies werd veel 
belang gehecht aan verbindingsaange-
legenheden, maar op de vredeslocatie 
in Nederland minder. Als gevolg hiervan 
werd in de planning en aanloop op bei-
de missies onvoldoende de belangen 
van de Verbindingsdienst vertegen-
woordigd, wat tot problemen leidde in 
de uitvoering. Zoals het tekort aan de-
gelijk materiaal, wat tijdens de missie 
werd aangeschaft.  In minder intensieve 
periodes tijdens de missie, zoals de be-
drijfsfase waarbij alle verbindingen zijn 
opgebouwd, was hetzelfde zichtbaar. 

Dit artikel is een beknopte versie van een uitgebreider stuk. Het stuk  
is geschreven in opdracht van de Vaktechnische Opleiding Verbindings- 
dienst voor officieren. Voor het artikel is gebruik gemaakt van literatuur 
en interviews. Indien u alsnog het gehele stuk wilt inzien kunt u het 
downloaden op de website van de Intercom.


