
A.E. Stoppels
M. J. Vreke

De VerbinDingsDienst
In Nederlands-Indië en Afghanistan

Nuntius Transmittendus



1

Inleiding

Dit blad is samengesteld door KMA 
klas 141 van de Vaktechnische 
Opleiding Verbindingsdienst voor 
Officieren. Het doel van dit blad is om 
belangstellenden te informeren over 
de geschiedenis van het Wapen.

Graag willen wij de Kapitein G.P. 
Janse en de Sergeant-Majoor 
Sluijmers bedanken voor de 
ondersteuning bij het samenstellen 
van dit blad. Daarnaast willen wij ook 
alle mensen die hebben bijgedragen 
aan het onderzoek door middel 
van interviews, foto’s en artikelen 
bedanken. In het bijzonder willen 
wij de Majoor (b.d.) Peter Yska 
bedanken voor zijn expertise over 
de Verbindingsdienst in Nederlands-
Indië.

Tot slot willen wij u vragen om stil 
te staan bij de inspanning die het 
verbindingspersoneel in de loop der 
jaren heeft geleverd. Mensen zoals 
Dhr. W. Viehoff (Nederlands-Indië 
veteraan) die jaren van huis was in 
dienst van het Koninkrijk. Daarnaast 
zijn er ook wapenbroeders die de 
hoogste prijs hebben betaald voor 
hun loyaliteit. Al deze mensen 
verdienen ons respect. 

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Arnoud Stoppels en Mark Vreke
Klas KMA 141

Voorwoord De Verbindingsdienst is in het verleden ingezet in Nederlands-Indië en 
kort geleden in Afghanistan. Dit biedt de gelegenheid om het optreden 
van toen en nu met elkaar te vergelijken. Dit stuk geeft inzicht in het 
optreden van de Verbindingsdienst tijdens de politionele acties in 
Indonesië van 1946 tot 1949 en in Afghanistan van 2006 tot 2010. 
Daarnaast geeft het een vergelijking tussen de beide missies.

Sinds de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) waren er Nederlandse 
kolonies in Indië. In 1816 hebben de gekoloniseerde gebieden van het 
Koninkrijk der Nederlanden gezamenlijk onder de Nederlandse vlag de naam 
Nederlands-Indië gekregen. Nederlands-Indië bestond uit de eilanden: Java, 
Sumatra, Borneo, Celebes, Madoera, Bali, Lombok, Soembawa, Soemba, Flores, 
Timor, de Molukken en een gedeelte van Nieuw-Guinea. De oppervlakte van 
Nederlands-Indië was 1.919.440 km², wat meer dan 46 keer zo groot was als 
Nederland.

Het klimaat in Nederlands-Indië was tropisch. De gemiddelde temperatuur 
was ongeveer 30 graden en afhankelijk van de moesson was er op de meeste 
plaatsen sprake van een regentijd en een droge periode. 

Nederlands-Indië  had in 1945 ongeveer 70 miljoen inwoners, waarvan 
twee derde op het eiland Java woonde. In de hoofdstad Batavia leefden 
ongeveer een miljoen mensen. Omdat de bevolking over de eilanden 
verspreidt was, werden er verschillende talen gesproken en waren er diverse 
geloofsovertuigingen. Van de verschillende talen waren Nederlands, Maleis, 
Javaans, Soendanees, Balinees de belangrijkste. Voor wat betreft het geloof 
waren de Islam, het Christendom en het Hindoeïsme de voornaamste 
geloofsovertuigingen.

Economisch gezien was er veel handelssucces. In de handel ontstonden grote 
inkomensverschillen, omdat het beheersen van de Nederlandse taal een nodig 
was om succesvol te zijn. Geïmmigreerde handelaren verkregen meer macht 
en rijkdom, wat ten kosten ging van de inheemse  bevolking. De grootste bron 
van inkomsten was de landbouw en handel in landbouwproducten. Verder 
zorgden het winnen van aardolie en tin voor een grote bron van inkomsten.

Achtergrond

In Memorian

Tijdens het samenstellen van dit 
boekwerk is ons ontvallen

Dhr. Wim Viehoff

 Beverkwijk        De Meern 
 8 november 1925         18 novermber 2014

Wij zijn dankbaar  voor zijn 
inzet en betrokkenheid
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Nederlands-Indië

Missie
Tijdens de tweede wereldoorlog was Japan in 1942 
Nederlands-Indië binnengevallen. Na de bevrijding van 
Nederland in 1945 en de capitulatie van Japan op 2 
september 1945, was Nederland erop uit om de orde in 
de koloniën te herstellen. Twee dagen na de overgave van 
Japan verklaarden de nationalistische leiders Soekarno en 
Hatta Nederlands-Indië onafhankelijk. Soekarno benoemde 
zichzelf op 17 augustus 1945 tot president van de Republiek 
Indonesië.

De Britten hadden vanuit de 
strijd met Japan strategische 
posities ingenomen en er 
waren veel vijandelijkheden 
met Indonesische 
Nationalisten. Pas in maart 
van 1946 werden de eerste 
Nederlandse troepen 
vanuit Malakka (Maleisië) 
toegelaten. Hiervoor werd 
de toegang van Nederlandse 
troepen geweigerd door 
de Britten omdat de 
Nederlandse regering 
weigerde de Republiek 
Indonesië te erkennen en 
streefde naar herstel van 
het koloniale gezag. De Britten zagen dit als een risico op 
escalatie en stemden pas in toen er een politiek akkoord 
was tussen Nederland en de Republiek Indonesië. Omdat de 
veiligheid van Nederlanders in Indonesië niet gegarandeerd 
was, zag de Nederlandse regering militair ingrijpen nog 
steeds als optie.

De militaire organisatie in Nederlands-Indië was opgebouwd 
uit twee divisies van de Koninklijke Landmacht en uit het 
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). De divisies van 

de Koninklijke Landmacht telde in totaal zes brigades, met 
ieder een sterkte van circa 6.000 man. De brigades van de 
A- en B-Divisie bestonden uit oorlogsvrijwilligers en werden 
ook aangevuld met KNIL-personeel. In september van 1946 
vertrokken de eerste troepen van de C-Divisie uit Nederland. 
Deze divisie was bekend onder de naam Eerste Divisie 7 
December, maar werd ook C-divisie genoemd. Deze divisie 
bestond uit opgeroepen dienstplichtigen. Pas medio 1947 
zou de Tweede divisie, ook D-Divisie of Palmboom-divisie 
genoemd, volgen om de troepenmacht verder te versterken. 

Het Indonesische leger, de 
Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) bestond uit zestien 
divisies en telde  183.000 
militairen. Van die zestien 
divisies zaten er tien op 
Java en zes op Sumatra. 
Ondanks het numerieke 
overwicht van de TNI, 
waren de divisies kleiner 
en was de gevechtskracht 
zeer beperkt. Er was 
genoeg personeel en het 
moreel was hoog, maar de 
bewapening was zowel 
kwantitatief als kwalitatief 

onder de maat. De organisatie was tevens zwak en de 
geoefendheid slecht. 

Naast de TNI waren er ook nog een groot aantal radicale 
jongeren die zich hevig verzette tegen de terugkeer van 
Nederlanders. Dit waren er ongeveer 60.000 mensen 
bedroegen en werden Pemoeda’s genoemd, wat letterlijk 
jongeren / jeugd betekend.

Soekarno en Hatta
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    Speld oorlogsvrijwilligers 
                                

A-divisie en B-dividie in 1946

Embleem “Eerste Divisie 7 December” 



Eerste politionele actie
De eerste politionele actie ‘Product’ vond plaats van juli tot 
augustus 1947, hiervoor waren drie redenen. De eerste reden 
was omdat de onderhandelingen met het Republiek Indonesië 
waren stilgevallen. Als tweede waren de Nederlandse troepen 
in Indonesië op volle sterkte. De troepenmacht van ongeveer 
120.000 man bestond uit 45.000 militairen van het voormalige 
KNIL, 70.000 militairen van de Koninklijke Landmacht en 
nog 5.000 militairen van de marine. Al deze militairen zaten 
zonder opdracht af te wachten in het gebied. De kosten 
voor deze troepenmacht waren voor het van de oorlog 
herstellende Nederland aanzienlijk en zonder inzet moeilijk 
te verantwoorden. De laatste reden was het economisch 
belang. De inkomsten van de handel uit Nederlands-Indië kon 
de Nederlandse economie de nodige stimulans geven in het 
herstel van de oorlog. 

Onder leiding van de legercommandant generaal Simon 
Spoor werd het operatieplan voor de eerste politionele actie 
genaamd ‘Product’ opgesteld. Middels dit plan moesten de 
economisch belangrijke gebieden in het westen en oosten van 
Java en rond de enclaves in Sumatra worden veiliggesteld. 

Op 21 juli 1947 braken de Nederlandse troepen uit hun 
enclaves en daarmee was de Eerste Politionele Actie 
begonnen. De TNI probeerde de Nederlandse opmars te 
vertragen door het opblazen van bruggen, het opwerpen 

van  wegversperringen, het leggen van hinderlagen en het tot 
ontploffing brengen van bermbommen. 
De gestelde doelen op Java werden vlot bereikt. Gezien het 
succes van de actie, wilden de legerleiding liever meteen 
doorstoten naar Jogjakarta. De regering was echter verdeeld 
over deze kwestie, maar in de meerderheid tegen het 
doorstoten naar Jogjakarta. Omdat de Nederlandse regering 
vast hield aan het besluit om niet door te stoten en onder druk 
van de Verenigde Naties (VN), werd op 5 augustus 1947 een 
staakt-het-vuren afgekondigd.
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Generaal Simon Spoor

A-divisie, B-divisie en C-divisie 
tijdens de 1e politionele actie
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Staakt-het-vuren
In januari 1948 volgde een formele wapenstilstand met de 
ondertekening van de Renville-overeenkomst. Militairen 
van de TNI in het door de Nederlanders bezette gebied 
zouden, inclusief hun wapens, vertrekken naar Republikeins 
gebied. Na hier uitvoering aan gegeven 
te hebben, keerde na verloop van tijd 
keerde de TNI terug om over te gaan tot 
guerrilla oorlogvoering. Voorheen werd 
deze wijze van oorlogsvoering alleen 
gebruikt door ongeregelde strijders, 
de zogenaamde ‘pelopors’. Door deze 
nieuwe wijze van optreden door de TNI 
werd de basis gelegd voor de Tweede 
Politionele Actie.

Zowel de situatie in Indonesië als 
die in Nederland droeg bij aan het 
besluit tot de Tweede Politionele 
Actie. De guerrilla-activiteiten in de 
veroverde gebieden bezorgde de 
Nederlandse troepen handen vol 
werk en voortdurende verliezen. De 
Republiek kreeg na het vastlopen van 
de onderhandelingen met Nederland ook steeds meer 
internationaal aanzien en openlijke steun van de Verenigde 
Staten. Daarnaast nam de druk toe om de dienstplichtigen, 
waarvan sommigen al langer dan twee jaar in Nederlands-
Indië waren, te repatriëren. De instandhouding van de 

legermacht in Nederlands-Indië vormde een zware last voor 
de schatkist en bovendien waren de dienstplichtigen hard 
nodig voor de economische wederopbouw van Nederland 
en voor de vorming van strijdkrachten in Europa. 

Tweede politionele actie
De tweede politionele actie ‘Kraai’ was 
van december 1948 tot januari 1949. 
De drijvende kracht achter de operatie 
was de Hoge Vertegenwoordiger van 
de Kroon, oud-premier Beel, hij was op 
dat moment de hoogste Nederlandse 
gezagsdrager in Indonesië. Over 
het doel van die actie liet hij geen 
twijfel bestaan: die moest een einde 
maken “aan de Republiek als zodanig, 
waardoor zij tevens verdwijnt als partij 
in het conflict”. Indien de Republiek 
onschadelijk gemaakt was dan zou de 
onafhankelijkheid van Indonesië kunnen 
worden vormgegeven. Beel ging hiermee 
verder dan de regering in Den Haag, die 
wel hoopte dat door hernieuwd militair 

ingrijpen Soekarno van het toneel zou verdwijnen, maar die 
niet de ambitie had om de Republiek volledig van de kaart te 
vegen.
 

Louis Joseph Maria Beel



Volgens het operatieplan zouden Nederlandse troepen 
het resterende grondgebied van de Republiek in Java en 
Sumatra binnentrekken en daar posities innemen. Eerst 
moest echter de Republikeinse hoofdstad Jogjakarta 
bij verrassing worden ingenomen. Men hoopte daar de 
regering en legerleiding van de Republiek gevangen te 
kunnen nemen. De TNI op Midden-Java moest worden 
omsingeld en uitgeschakeld. Als deze opzet slaagde zou 
de Republiek feitelijk ophouden te bestaan en zou de 
internationale gemeenschap voor een voldongen feit 
worden geplaatst.

In de loop van 1948 werd het overgrote deel van de 
oorlogsvrijwilligers gedemobiliseerd. Daar stond 
tegenover dat een ongeveer even groot aantal nieuwe 
dienstplichtigen uit Nederland de opengevallen plaatsen 
kwam innemen. Verder was het KNIL uitgebreid. Ten tijde 
van deze actie waren 140.000 militairen in het gebied, 
aanzienlijk meer dan voor de Eerste Politionele Actie. 
Kwalitatief was echter nauwelijks sprake van een versterking: 
de nieuw aangekomen dienstplichtigen hadden minder 
gevechtswaarde dan de ervaren oorlogsvrijwilligers die zij 
moesten vervangen, en de uitbreiding van het KNIL had 
hoofdzakelijk betrekking op bewakingstroepen die niet 
geschikt waren voor offensieve operaties. Mede gezien de 
druk vanuit Nederland om de dienstplichtigen te repatriëren 
was duidelijk dat, als men tot actie wilde overgaan, dit 
binnen afzienbare tijd moest gebeuren.

In de vroege ochtend van 19 december 1948 landden 
parachutisten van het Korps Speciale Troepen (KST) op 
het vliegveld van Jogjakarta. De bewaking werd snel 
onschadelijk gemaakt, waarna door de lucht versterkingen 
werden aangevoerd. Binnen enkele uren was de stad in 
Nederlandse handen en waren de Indonesische leiders, 
waaronder Soekarno en Hatta, opgepakt. De Republikeinse 
legerleiding, waaronder opperbevelhebber Soedirman, 
slaagde er evenwel in te ontsnappen. Ondertussen waren 
de Nederlandse troepen vanuit Oost- en West-Java aan hun 
opmars in Midden-Java begonnen. Men schoot minder snel 
op dan verwacht, maar uiteindelijk werden wel alle doelen 

in Midden-Java bereikt. Men was er echter niet in geslaagd 
de TNI de genadeslag toe te brengen. De tegenstander had 
het niet op een beslissende slag laten aankomen, maar had 
zich volgens tevoren opgestelde plannen teruggetrokken op 
plaatsen die buiten bereik van de Nederlanders lagen en van 
waaruit de guerrilla zou worden gevoerd. 

Afronding
De internationale reactie op de tweede politionele actie 
was furieus. Kort na het begin van Operatie Kraai kwam de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in spoedzitting 
bijeen. Aangevoerd door de Amerikanen werd Nederland 
met Resolutie 63 gesommeerd de vijandelijkheden 
onmiddellijk te staken en de Indonesische leiders vrij te 
laten. Aan die eerste eis werd gehoor gegeven. Op Java werd 
de actie gestaakt op 31 december 1948 en enige dagen later 
volgde Sumatra. De beoogde gebiedsuitbreiding was toen 
al min of meer gerealiseerd. De tweede eis werd echter niet 
ingewilligd, de Indonesische leiders bleven vastzitten.

De TNI had in Midden-Java weliswaar rake klappen 
moeten incasseren, maar vertoonde een opmerkelijke 
veerkracht en bleek inmiddels zeer bekwaam in de 
guerrillaoorlogsvoering. De beschikbare mankracht aan 
Nederlandse zijde bleek onvoldoende om heel Java onder 
controle te houden. Bovendien gingen de nationalisten op 
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grote schaal over tot de liquidatie van Indonesiërs die met 
de Nederlanders samenwerkten, waardoor de stabiliteit 
van het binnenlands bestuur ernstig werd ondermijnd. 
Ook op het internationale vlak werd de druk op Nederland 
verder opgevoerd. Onder leiding van Amerika koos de 
Veiligheidsraad partij tegen Nederland. Er dreigden 
internationale sancties en intrekking van de Marshallhulp.

In mei 1949 ging de Nederlandse regering overstag. Er werd 
een akkoord gesloten met de Republiek  (de ‘Van Roijen-
Roem-overeenkomst’) dat voorzag in de ontruiming van 
Jogjakarta, vrijlating en terugkeer van de Republikeinse 
leiders en stopzetting van de guerrilla. In augustus
werd het staakt-het-vuren van kracht, maar het bleef daarna 
nog geruime tijd onrustig. Een definitieve regeling van het 

conflict moest worden bereikt op een rondetafelconferentie 
in Den Haag. In de onderhandelingen stelden de 
Indonesische nationalisten zich soepel op en werd een 
aantal Nederlandse gevoeligheden ontzien. Zo werden er 
financieel-economische afspraken
gemaakt die de Nederlandse economische belangen 
moesten veiligstellen. 

Uiteindelijk werd op 27 december 1949 in Amsterdam de 
soevereiniteit overgedragen met uitzondering van Nieuw-
Guinea. Na een nieuwe dreiging op oorlog in het verschiet 
werd ook dit gebied in 1962 overgedragen aan Indonesië, 
waarna het volledige Nederlands-Indië verder ging te 
bestaan onder de naam Republiek Indonesië. 

Organisatie
De organisatiestructuur van de troepenmacht in 
Nederlands-Indië was afgeleid van het Britse model voor 
de infanterie divisie. De diverse organisatieniveaus in 
deze structuur zijn 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, gelijke 

en onderliggende niveau. De verbindingsafdelingen van de 
legerverbindingsdienst verzorgden de verbindingen van 
territoriaal niveau tot en met brigade niveau.  Op de lagere 
niveaus gebeurde dit door een afdeling van de eenheid zelf 
of aangewezen personen.



De taken van het leger verbindingsdienst waren:
• Voorbereiden, tot stand brengen, bedienen, 

onderhouden en herstel van alle door de aangewezen 
eenheid verlangde verbindingen (radio, telefoon, 
telegraaf, ordonnans).

• Administratieve behandeling van alle inkomende en 
uitgaande berichten waaronder de legerluchtpost.

• Herstellingen en beheer van al het tot de afdelingen 
behorende verbindingsmaterieel.

• Technische supervisie op het onderhoud, gebruik 
en toepassing van het bij de onderdelen ingedeeld 
verbindingsmaterieel en –personeel.

De specifieke tactische eisen voor de verbindingsafdeling 
van een divisie waren:
• Een telefonie- en telegrafieverbinding onderhouden 

met het Algemeen Hoofdkwartier.
• Het onderhouden van een telefonie commandonet met 

de eigen brigades en divisie reserve.
• Het onderhouden van een telegrafienet voor 

operationele berichtgeving naar de brigades en divisie 
reserve .

• Het onderhouden van een verbinding met de Adjudant 
Generaal en Kwartier Meester Generaal.

• Een radionet van de divisie Afdeling Kwartier Meester 
met de kwartiermeesters van de brigades onderhouden.

• Het onderhouden van een verbinding 
van de divisiegeniecommandant met de 
legergeniecommandant.

• Een radionet van de divisiegeniecommandant met zijn 
Parkcompagnie en Veldcompagnieën onderhouden.

• Een radionet onderhouden van de Technische Dienst 
Officier met zijn brigade werkplaatsen.

• Een radionet onderhouden van de Divisie 
Verpleging en Transport officier met zijn Aan- en 
Afvoertroepencompagnieën.

• Een radionet onderhouden voor het regelen van het 
verkeer ten behoeve van de Militaire Politie.

• Een verbinding onderhouden met de divisievliegbasis.
• Ter beschikking stellen van twee roversets ten behoeve 

van divisiegeniecommandant en de Commandant 
Militaire Politie.

• Beheer van een pool van mobiele stations als reserve.

De specifieke tactische eisen voor de verbindingsafdeling 
van een brigade waren:
• Het onderhouden van een radiotelefonieverbinding 

met de divisie voor de commandovoering en een 
radiotelegrafieverbinding voor de operatieve 
berichtgeving en kwartiermeesterszaken.

• Een radiotelefonienet met de eigen bataljons voor de 
commandovoering en een radiotelegrafienet voor de 
berichtenwisseling.

• Een radiotelefonienet van de brigade naar de 
Artillerieafdelingen en naar het Eskadron Pantserauto’s 
en Vechtwagens.
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Voorbereiding
Na de bevrijding werd de legerorganisatie van Nederland 
opnieuw ingericht. Het opleidingstraject van de verbindingsdienst 
werd daarbij ook veranderd. De Britten leverden de middelen 
voor de wederopbouw van het leger. De opleidingen voor de 
verbindingsmiddelen werden daarom gegeven door de Royal Signals 
in Whitby en Catterick. Zij verzorgden in april 1945 de opleidingen 
voor de kernkaders. De kernkaders gingen vervolgens de opleidingen 
van de brigade en divisie verbindingsafdelingen verzorgen voor 
de opkomende oorlogsvrijwilligers, beroepspersoneel en reserve 
officieren.

Legenda

Verbindingseenheid

VA Verbindings afdeling
DVA Divisie Verbindingsafdeling
BVA Brigade Verbindingsafdeling
RVA Regiment Veld Artillerie
Marns Mariniers
Inf Infanterie
Art Artillerie
Brig Brigade
Pel Peloton
Gp Groep



In maart 1946 startte de opleiding voor de 
verbindingsafdelingen van de A- en B-Divisie aan de 
school verbindingstroepen. De inhoud van de opleidingen 
bevatte zowel theorie als praktijk. De cursisten werden 
verdeeld over de functieopleidingen: Telegrafie, Lijn, 
Chauffeur en Motorordonnans. Deze opleidingen duurden 
tot september en vond onder primitieve omstandigheden 
plaats op de Nieuwe Alexanderkazerne in Den Haag. Er 
waren weinig instructiemiddelen ter beschikking; een 
potlood en papier waren de belangrijkste attributen voor 
de opleiding. Vanaf mei 1946 startte ook de opleidingen 
voor de C-Divisie en verplaatsten de opleidingen 
zich deels naar de Kromhoutkazerne in Utrecht. De 
bataljons-verbindingsafdelingen en verbindings-
functionarissen op lagere niveaus werden opgeleid 
door de manoeuvrebataljons zelf en niet door de School 
Verbindingstroepen.

De verbindingsafdelingen van de A- en B-Divisie werden 
op 1 augustus 1946 opgericht. Het personeel dat net uit 
de opleiding kwam werd bij deze divisies ingedeeld. Al 
in september 1946 vertrokken deze afdelingen zwaar 
onderbemand naar Nederlands-Indië. Na aankomst in het 
gebied was snel duidelijk dat het in Nederland opgeleide 
personeel onvoldoende getraind was. Pas na enkele 
maanden aanvullende training in het gebied was het 
personeel zelfstandig inzetbaar als radio bedienaar. Op het 
officiersniveau ontbrak het ook aan de nodige kennis en 
ervaring. Zo was een aanzienlijke technische scholing een 
minimale vereiste en lag hier de nadruk op. De officieren 
misten daardoor echter het noodzakelijk tactisch inzicht 
om de staf te kunnen adviseren van een gevechtseenheid.
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De eerste troepenmacht die vertrok richting Nederlands-
Indië bestond deze voornamelijk uit oorlogsvrijwilligers. Deze 
geformeerde eenheden telde tekorten in specialisten zoals 
verbindingspersoneel. Tijdens de tussengelegen stationering 
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 de oorlogsvrijwilligers 
uit de infanteriebataljons en de Gezagbataljons Indië. 
Later groeiden deze groepen uit tot de volwaardige 
verbindingsafdelingen.

Gelijktijdig met de eerste instap in Nederlands-Indië werden 
in Nederland twee divisieverbindingsafdelingen opgericht. 
Deze afdelingen waren elk ongeveer 300 man sterk. Bij 
aankomst in Nederlands-Indië werden deze echter niet alleen 
aan de divisies toegevoegd, maar ook verdeeld over de T-, U-, 
V-, W- en X-Brigade op Java en de inmiddels gevormde Y- en 
Z-Brigade op Sumatra.

Inzet middelen
In het optreden van de verbindingsdienst werd gebruik 
gemaakt van radio- en lijnverbindingen. Verder werd er 
veel gebruik gemaakt van motorordonnansen. Gezien de 
grote afstanden door onveilige gebieden was dit echter zeer 
risicovol. 

Tijdens de 1e politionele actie verzorgden de 
verbindingsafdelingen de verbinding tussen de 
commandoposten. Vanwege de hoge mobiliteit werden 
vooral radioverbindingen gebruikt. Nadat de doelen bereikt 
waren, werden er ook lijnverbindingen aangelegd om de 
verbinding in stand te houden.  Na de 1e  politionele actie 
was het te controleren gebied een stuk groter en waren 
de lijnverbindingen zeer kwetsbaar. Er was een verhoogd 

risico op sabotage doordat een groot deel van het nieuwe 
bezette gebied nog onveilig was. Voor de lijnherstelploegen 
betekende dit dat de reparatie van een telefoonlijn een 
gevaarlijke onderneming was in onveilig gebied en 
kilometers verwijderd van eigen troepen. Tijdens de 2e 
politionele actie werden de verbindingsafdelingen weer 
ingezet bij de opmars in onveilig gebied.  Na de actie waren 
de verbindingsafdelingen dagelijks actief in het nieuw gebied 
en werden nieuwe lijnverbindingen aangelegd. 

De Britse apparatuur bestond uit radio’s (WS-38, WS-18, WS-
48, WS-22, WS-19 HP, WS-53, R-107, R-109), telefooncentrales 
(UC-10, F en F 40-lijns) en telefoontoestellen (Tele L, Tele F, 
Tele D Mk V, Fullerfhone). De Britse radio’s functioneerden 
slecht en er was een groot tekort.  De gekregen Britse radio’s 
waren verouderd . Ze waren niet tropenbestendig, wat 
funest was voor de radio en waardoor er meer storingen 
optraden dan gebruikelijk. Over het algemeen waren deze 
radiotoestellen ondeugdelijk en in slechte staat. Ook de 
benodigde droge batterijen voor draagbare toestellen 
waren slecht beschikbaar omdat deze in Nederland gemaakt 
werden en er een lange aanvoerweg was. 

Dhr. W. Viehoff achter 
de 19-Set

Inzet
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Daarnaast bleven de batterijen slechts zes maanden inzetbaar 
omdat er geen
geconditioneerde ruimten voor de opslag beschikbaar 
waren. In een later stadium werden de hand- of trapdynamo’s 
ingevoerd om de problemen met de slecht beschikbare 
batterijen te ondervangen. Verder liet het gebruikersgemak 
van de radio’s de wensen over. Iedere radio was anders in 
elkaar gezet, ondanks dat deze van hetzelfde type waren. 
Ook waren de bedieningsinstrumenten onoverzichtelijk 
en verschillend waarbij men werd gehinderd door de 
aangesloten kabels. 

De Amerikaanse apparatuur bestond uit 
radio’s (SCR-536, SCR-300, SCR-284, SCR-
608, SCR-399, SCR-684), telefooncentrales 
(BD-96) en telefoontoestellen (EE-8). 
De Amerikaanse radio’s in het gebied 
waren oorspronkelijk bedoeld voor de 
mariniersbrigade die ondergebracht was 
bij de B-Divisie. Zij beschikten over deze 
Amerikaanse radio’s omdat zij waren opgeleid 
door de Amerikanen. Deze radio’s waren van 
een superieure kwaliteit. De bediening was 
overzichtelijk en de apparatuur was beter 
bestand tegen de tropische omstandigheden. 
Voor de verbindingen tussen divisies en 
brigades werden vooral de SCR-399 en de 
WS-53 gebruikt. Voor de verbinding tussen 
bataljon en brigade werden vooral de Collins, 
284 A-set en 19-set gebruikt.

Om berichten te kunnen beveiligen gebruikte 
men de Slidex. Dit was een eenvoudige 
papieren wijze om te kunnen vercijferen. Het 
vercijferen van berichten middels de Slidex 
koste veel tijd voor het verbindingspersoneel, 
dat al onderbezet was. Om de specialisten 
van de verbindingsdienst te ontlasten was 
de steun en medewerking van de gebruikers 
onmisbaar. Dit gebeurde onder andere 
doordat stafofficieren zelf de berichten 
vercijferden met de Slidex.

Een gebrek was dat er geen duidelijke voorschriften over 
het schrijven van berichten waren. Verder waren er ook geen 
berichtenkantoren. Ook werden de verbindingen gebruikt 
voor diverse particuliere doeleinden en waren alle instanties 
met elkaar verbonden via dezelfde verbindingen.

Slidex pagina
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Inzet verbindingspersoneel
Naast de taken en verantwoordelijkheden van de 
Verbindingsdienst om de eigen eenheden met elkaar in 
verbinding te brengen, werd de Verbindingsdienst ook 
gevechtsondersteunend ingezet. Zo zijn eenheden van de 
Verbindingsdienst actief ingezet om de volgende taken uit te 
voeren: 
• Het afluisteren van vijandelijke radioverbindingen.
• Het meeluisteren op vijandelijke telefoonverbindingen 

in samenwerking met de  inlichtingendienst,
• Het verspreiden van valse berichten over telefoonlijnen.
• Het verspreiden van misleidende berichten over 

radioverbindingen met de republiek.
In totaal zijn er ongeveer 3500 man die in Nederlands-Indië 

verbindingstaken hebben verricht.

De Verbindingsafdeling (bataljon) van een 
divisie had als taak om het contact met de 
brigades te kunnen behouden.  De divisie 
verbindingsafdeling moest hiervoor in staat 
zijn om een Main- en een Rear-Headquarters 
in te kunnen richten. In de praktijk bleek dit 
onpraktisch en onhaalbaar.
Hiervoor had de afdeling 345 personen, 
waaronder 17 officieren ter beschikking. 
Ook waren er 120 voertuigen (waaronder 
motorrijwielen). De afdeling moest in 
staat zijn om 35 radiostations uit te 
kunnen brengen, verdeeld over diverse 
afstanden. Als neventaak werd veel 
verbindingspersoneel ingezet voor 
wachtdiensten en voor het beveiligen van 
verbindingslocaties. Door specialisten 
voor deze algemene taken in te zetten 
(terwijl er al een groot tekort was aan 
radiotelegrafisten en telefonisten) 
was er een zeer hoge werkdruk bij het 
verbindingspersoneel. De verbindingen 
vanuit de divisie met de aan- en 
afvoertroepencompagnieën, militaire politie 
compagnie, hulpposten en Leger Technische 
Dienst verliep via de door de compagnie 
geleverde middelen samen met de liaison 
officier aan de divisie.

De verbindingsafdeling (compagnie) van een 
brigade  was er om contact met de bataljons 
te kunnen behouden. Deze afdeling bestond 
uit vier officieren met 135 man personeel. 
Om de taken uit te kunnen voeren had de 
afdeling 48 voertuigen en 17 radiostations 
ter beschikking. Hiermee moest de afdeling 
15 radioposten kunnen uitbrengen. De 
overige twee radio’s waren als reserve 
voorraad bedoeld voor zowel de brigade als 
de bataljons, wat onvoldoende was.

De verbindingsafdeling (peloton) van een bataljon was 
geen eenheid van de legerverbindingsdienst, maar 
kon wel gezien worden als belangrijke eenheid voor de 
legerverbindingsdienst. Deze afdelingen maakten namelijk 
deel uit van het bataljon, maar richten zich uitsluitend 
op het gebied van verbindingen binnen het bataljon. De 
afdelingen 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 (Indiën nodig op telegrafie).
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Ook werden er lijnverbindingen gelegd en moest men hier 
herstelwerkzaamheden aan kunnen verrichten. De afdeling 
was te klein voor de uitvoering van zijn taken, gezien 
de omvang van het bataljonsgebied.  Daarnaast was er 
schaarste aan opgeleid personeel. Met opgeleid personeel 
was een veel grotere mate van zelfstandigheid mogelijk 
doordat kleine storingen zelfstandig konden worden 
opgelost.

Naast de verbindingsafdelingen die erop gericht waren 
om de bestaande organisatie te verbinden, waren er ook 
afdelingen die de territoriale troepen (eenheden van het 
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) en posten op 
vaste locaties in de verbinding brachten. Ook werd de 
verbindingsdienst ingezet op de vliegbasis Andir. Hier werd 
een nieuwe sectie gevormd uit verbindingspersoneel van de 
verbindingsafdeling. Zij verzorgden de verbinding tussen de 
lucht en grondstrijdkrachten.

Na aanleiding van de ervaringen van de verbindingsdienst 
tijdens de politionele acties kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden:

1.  Er was een tekort aan (opgeleid)verbindingspersoneel. 
Met name het geval op de lagere niveaus van aansturing 
(bataljon/compagnie).  Door het hebben van goed 
opgeleid personeel kunnen verbindingen veel efficiënter 
worden gebruikt. Dit komt doordat het berichtenverkeer 
korter is en er wordt gewerkt  door het hanteren van 
vaste procedures.  

2. Er was een tekort aan deugdelijk materieel. Aanwezig 
verbindingsmateriaal moet bestand zijn tegen invloeden 
van buitenaf (bijvoorbeeld weersinvloeden en gebruik), 
dit was veelal niet het geval.  

3. Invoer van nieuw materieel via de Leger Materieel Dienst 
verloopt omslachtig. Voor het verwerven van essentieel 
materieel onder operationele omstandigheden kan dit 
zonder tussenkomst van de Leger Materieel Dienst, wat 
veel procedures en tijd bespaart. 

4. Gebrek aan tactisch inzicht in de bevelvoering binnen 
de verbindingsdienst. Met specialistische kennis worden 
situaties aangelopen vanuit technisch perspectief, terwijl 
het om de tactische aspecten gaat. De techniek is hier 
ondergeschikt aan en is slechts een hulpmiddel. 

5. Er wordt geen les getrokken uit de nabije geschiedenis 
Na de tweede wereldoorlog nog steeds geen les geleerd 
over belang van geschikt materieel. 

6. Onder slechte omstandigheden stijgt het belang van 
verbindingen. Bij slechte infrastructuur in het land is 
meer communicatie onderling nodig. 

7. Bij grotere spreiding van eenheden stijgt de behoefte 
aan verbindingen. 

8. Lijnverbindingen buiten beveiligd gebied zijn risicovol. 
Lijnverbindingen kunnen gemakkelijk worden 
gesaboteerd of worden afgeluisterd. Ook het repareren 
van lijnverbindingen gaat gepaard met het risico op een 
hinderlaag. 

9. Morele en feitelijke steun aan de verbindingsdienst 
draagt in grote mate bij aan een succesvolle 
informatiestroom. 

10. Er is nonchalant omgegaan met berichtenveiligheid.
11. Het gebruik van ordonnansen is risicovol. Een enkele 

ordonnans op een motor is door tegenstanders 
gemakkelijk te stoppen en te overmeesteren. Naast het 
risico voor de ordonnans kan ook de veiligheid van het 
bericht niet gegarandeerd worden. 

12. Verbindingspersoneel werkzaam op de lagere tactische 
niveau’s (bataljon/compagnie) vinden een betere 
aansluiting bij de gevechtseenheden. Er is hier een beter 
inzicht in de wensen van de gevechtseenheden. Ook is 
de inzet van het verbindingspersoneel hoger vanwege 
de verbondenheid met de eenheid. Het uit zich vooral 
door meer zelfstandigheid, improvisatievermogen en 
het nemen van initiatieven. Deze instelling van een 
verbindingsman is essentieel voor het slagen van de 
verbinding. Een goede verbindingsman kan met weinig 
nog veel bereiken, waar een slechte met veel niets kan 
bereiken. 

13. Het is essentieel om de verbindingsdienst mee te 
nemen in het ontwikkelen van gevechtsplannen. Met 
name tijdens de rustigere tijden is dit als een gebrek 
ervaren. Het resultaat hiervan was dat er vaak te weinig 
voorbereidingstijd was en een gebrek aan berekende 
transportcapaciteit voor de verbindingsdienst.

14. Verbindingsapparatuur is duur in verhouding tot 
bewapening, echter essentieel voor de aansturing van 
eenheden.

Conclusie
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De Islamitische Republiek Afghanistan is gelegen in het 
continent Azië en heeft een oppervlakte van ongeveer vijftien 
keer zo groot als Nederland. De buurlanden van Afghanistan 
zijn Pakistan in het oosten en zuiden, Iran in het westen en 
Turkmenistan, Oezbekistan en Tadzjikistan in het noorden. In 
het noordoosten is er een korte grens met de Volksrepubliek 
China. Het land heeft ruim 31 miljoen inwoners, waarvan 
er ongeveer drie miljoen in de hoofdstad Kabul leven. 
Afghanistan kent een grote variatie in klimaat. Dit komt 
door de hoogteverschillen, maar ook de grote afstand tot 
de oceanen speelt hierbij een rol. Dit leidt tot droge hete 
zomers en koude winters. Afghanistan is een Islamitisch 
land. Politiek gezien is het land een presidentiële republiek 
met een presidentieel systeem en een meerpartijenstelsel. 
Van 22 december 2001 tot en met 29 september 2014 was 
Hamid Karzai de president van Afghanistan. Economisch is 
Afghanistan een arm land, waarbij de economie voornamelijk 
draait op landbouw en veeteelt. Daarnaast worden er 
ook inkomsten gehaald uit het delven van de grondstof 
“Lapis Lazuli”, een blauwe edelsteen. Het gebied waarop de 
Afghaanse economie succesvol is, is de illegale productie 
en export van opium. In 2002 had Afghanistan de grootste 
opiumproductie ter wereld.

De provincie Uruzgan heeft een oppervlakte van ongeveer 
twee derde de grote van Nederland en telt ongeveer 290.000 
inwoners. De hoofdstad van Uruzgan is Tarin Kowt. In het 
noorden is het bergachtig en in het zuiden het voornamelijk 
vlak.

Achtergrond



16

Afghanistan

Missie

Operation Enduring Freedom
Na de aanslagen op 11 september 2001 
werd de terroristische beweging Al-Qa’ida 
van Osama Bin Laden verantwoordelijk 
gehouden voor deze aanslagen. Het 
Afghaanse Taliban-regime gaf onderdak 
aan deze beweging en weigerde aan 
de internationale gemeenschap om de 
verdachten uit te leveren. De Taliban 
werd daarom schuldig verklaard aan 
internationaal terrorisme. Samen met 
Al-Qa’ida werden zij het doelwit van de 
Amerikaanse regering. Op 7 oktober 
kwam het startsein voor de militaire 
operatie Enduring Freedom, dit was 26 
dagen na de aanslagen. De operatie 
bestond uit een coalitie van de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië 
en Frankrijk. Hierbij kregen ze steun van 
de Afghaanse Noordelijke Alliantie. De 
coalitie zorgde er uiteindelijk voor dat het 
Taliban-regime ineenstortte.

International Security Assistance Force
Na de val van het regime was het land 
een chaos, het maatschappelijke leven 
en de politieke en ambtelijke structuren 
waren verwoest. Dit kwam door 22 
jaar onafgebroken oorlog en deze 
situatie vroeg om betrokkenheid van 
de internationale gemeenschap. Op 20 
december 2001 werd door de Verenigde 
Naties resolutie 1386 aangenomen. 
Hierin werd toestemming gegeven voor 
de wederopbouw van Afghanistan door 
een internationale veiligheidsmacht, 
genaamd International Security 
Assistance Force (ISAF). Het doel van 
ISAF was om de Afghaanse regering te 
assisteren in het creëren van stabiliteit 
en veiligheid, zodat de regering dit 
uiteindelijk zelf kon overnemen.

De ISAF-missie bestond uit vier fases. 
In de eerste fase ontplooide ISAF zich in het noordelijke 
gedeelte van Afghanistan. In de tweede fase werd, begin 
2005, ISAF uitgebreid naar het westen. Eind 2005 startte fase 
drie in het zuiden, in deze fase vond ook de uitzending van 
Nederlandse troepen plaats naar de provincie Uruzgan. Eind 
2006 ging de laatste fase in, namelijk de uitbreiding naar 
het oosten. Toen waren in geheel Afghanistan ISAF-troepen 
aanwezig.

De Nederlandse bijdrage aan ISAF bestond uit diverse 
eenheden. Een daarvan was de Task Force Uruzgan (TFU), 
welke voornamelijk afkomstig was uit het Commando 
Landstrijdkrachten. Verder was er de Air Task Force, 
afkomstig uit het Commando Luchtstrijdkrachten. Verder 
waren er logistieke en medische ondersteuning en werden 
er speciale eenheden ingezet. De Nederlandse deelname 
bestond initieel uit 1200 militairen, waarvan 950 in Uruzgan. 
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Van 1 november 2006 tot 1 mei 2007 had Nederland het 
commando over de zuidelijke regio in Afghanistan, ook 
wel Regional Command South (RC-South) genoemd. Deze 
regio bestond uit de provincies Uruzgan, Kandahar, Zabul en 
Helmand. 

1 (NLD/AUS) Task Force Uruzgan
In 2006 was Nederland samen met Australië lead nation in 
de provincie Uruzgan. De Nederlandse inzet zou in beginsel 
twee jaar duren, maar werd uiteindelijk verlengd tot en met 
2010. De Nederlandse taakgroep heette Task Force Uruzgan 
(TFU). De taakgroep was opgebouwd uit een staf, Provincial 
Reconstruction Team (PRT), Battle Group (BG), Intelligence 
Surveillance Targeting Acquisition and Reconnaissance 
detachement (ISTAR), Base Commando (BaseCo) en een 
Logistic Support Detachment. De BG was vergelijkbaar met 
een bataljon en bestond uit teams met ondersteunende 
eenheden. Een team was vergelijkbaar met een compagnie.

Het PRT vormde de kern van de missie: “Het PRT assisteert 
de Afghaanse autoriteiten bij het versterken van hun 
gezag en het bevorderen van de stabiliteit in de provincie, 
teneinde voorwaarden te scheppen die wederopbouw 
mogelijk maken.” (Artikel 100 brief uit 2005). De BG leverde 
als gevechtseenheid force protection en ondersteunde de 
Afghaanse regering.

Twee van de vier kampen van operatie Enduring Freedom 
werden door de taakgroep overgenomen: de basis in de 
provinciale hoofdstad Tarin Kowt (Forward Operating Base 
Ripley) en het kamp in Deh Rawod (Camp Hadrian). Het 
kamp op Tarin Kowt werd verdeeld over de Nederlanders, 
Canadezen, Australiërs en Amerikanen. Op het Nederlandse 
gedeelte, ook wel ‘Kamp Holland’ genoemd, bevond de staf 
van de TFU. De BG was verdeeld over Kamp Holland en Camp 
Hadrian.

In de periode van 2006 tot en met 2010 werden de 
opbouwtaken van de PRT bemoeilijkt door de onveilige 

situatie. Er vonden aanslagen plaats waardoor er meer 
force protection nodig was en de taken van de PRT 
werd bemoeilijkt. Ondanks dat, zijn er een groot aantal 
projecten uitgevoerd, zoals het bouwen van waterpompen, 
verbeteren van de infrastructuur en het faciliteren van de 
vrouwendag. Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat de 
waterhuishouding, elektriciteitsvoorziening en de mobiliteit 
is verbeterd. Verder ging de sturende rol in wederopbouw 
steeds meer over naar een coördinerende rol en dus meer 
zelfstandigheid van de Afghaanse regering. 

De BG heeft gedurende de missie deelgenomen aan drie 
grote operaties in de Baluchi-vallei. De operaties hadden 
als doel de opstandelingen uit het gebied te verdrijven. De 
eerste operatie was “Perth” in juli 2006. De vallei, die relatief 
dichtbij het in opbouw zijnde Kamp Holland stond, was door 
opstandelingen bezet. Het doel was om deze bedreiging 
teniet te doen. De operatie was  succesvol, maar werd na 
vertrek van de eenheden wederom onveilig. De tweede 
operatie was Spin Ghar in oktober 2007. De BG ging samen 
met het reservebataljon van RC-South de vallei opnieuw 
vrijwaren van opstandelingen. Daarna werden er posten 
neergezet in de noordelijke en zuidelijke uitgang van de 
vallei, om te voorkomen dat het gebied opnieuw bezet 
werd door opstandelingen. Na enkele maanden stroomde 
het gebied echter weer vol met opstandelingen, omdat er 
geen permanente lokale aanwezigheid was van de eigen 
troepen. De laatste operatie was “Tura Ghar” in januari 2009. 
Hier werd door middel van een 3D-operatie (Diplomacy, 
Defence, Development) getracht de vallei vrij te maken 
van opstandelingen. Zo werd met de stamhoofden contact 
gezocht om het doel van de TFU duidelijk te maken en hun 
ideeën en wensen inzichtelijk te maken. Daarna werden 
er opbouwactiviteiten uitgevoerd en besloten tot een 
permanente presentie van de eigen troepen in het gebied.  
Door het permanent laten controleren van de vallei door 
ISAF en de Afghaanse troepen werd het gebied uiteindelijk 
redelijk stabiel.

Camp Hadrian
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Organisatie

De taak van het verbindingspersoneel binnen de TFU 
was om de commandovoering te ondersteunen van de 
Nederlandse eenheden. Voor het grootste deel gebeurde 
dit door het beschikbaar stellen van communicatie- en 
informatiesystemen. 

Het verbindingspersoneel maakte deel uit van de staf van 
een eenheid. Bij de staf van de BG en de TFU was een aparte 
sectie die de commandanten adviseerde over het gebruik 
van communicatie- en informatiesystemen. Deze sectie 
heette bij de BG sectie S6 en bij de TFU sectie G6. 

Voor de uitvoering van plannen op het gebied van 
communicatie- en informatiesystemen beschikten de 
commandanten over eigen verbindingspersoneel. Binnen 
de teams was dit een enkel persoon (Foxtrot), bij de BG een 
Command and Control ondersteuningsgroep (C2Ost groep) 
en bij de TFU een C2Ost peloton. 

Voor de het toezicht op de in- en uitgaande militaire post 
van de TFU en BG was het communicatie centrum (COMCEN) 
verantwoordelijk. Dit bestond uit archiveren, verzenden, 
registreren, distribueren en bijhouden van de status van 
berichten. 

De aansturing verliep via de functionele lijn. Dit betekende 
dat op het gebied van verbindingen de sectie G6 van de TFU 
staf aansturing gaf aan het C2Ost peloton van TFU en dat de 
sectie S6 van de BG aansturing gaf aan de C2Ost groep van 
de BG. De enkele verbindingsspecialist (Foxtrot) bij de teams 
werd doorgaans ook functioneel door de sectie S6 van de BG 
aangestuurd.

Sectie 6
De sectie 6 had binnen een staf (ongeacht het niveau) als 
taak om de commandant te adviseren over het gebruik van 
communicatie- in informatiesystemen. De sectie 6 kreeg 
namens de commandant ook de bevoegdheid om de C2Ost 
eenheid aan te sturen. 

De verhouding tussen de G6, S6 en Foxtrot was gedurende 
de missie verschillend. Zo werd er bij het verstrekken van 
opdrachten op het gebied van verbindingen niet altijd 
een bevelsuitgifte gegeven. Een gevolg hiervan was dat er 
daardoor weinig communicatie was met het hoger niveau 
waardoor een grote mate van zelfstandigheid ontstond.

Imbedding van de verbindingsdienst 
onder de gevechtseenheden
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Commandovoeringondersteuning
Het C2Ost peloton en de C2Ost groep hadden als taak 
de communicatie- informatiesystemen te beheren. 
Daarnaast was er ook personeel en materieel van 101 
Communicatie en Informatiesystemen bataljon dat voor de 
straalzenderverbindingen, satellietsystemen en HF-systemen 
zorgde. De C2Ost eenheid was voor de gebruikers het 
aanspreekpunt voor meldingen, problemen of verzoeken 
op het gebied van communicatie- informatiesystemen. 
Verder werd technisch advies gegeven aan de sectie 6. C2Ost 
eenheden leverden ook personeel op vooruitgeschoven 
posten, zoals Coyote, Chora, Mirwais, Buman en Anar Juy.

Indien er technische problemen waren op het gebied van 
communicatie- informatiesystemen werd er contact gelegd 
met de Joint CIS Group (JCG). Zij waren 24/7 beschikbaar om 
op afstand vanuit Stroe (Nederland) technische assistentie te 
verlenen.

Foxtrot
Bij ieder team was een Foxtrot aanwezig. De Foxtrots 
gaven advies over de communicatie- en informatie 
systemen binnen het team. Daarnaast moesten zij de eerste 
gebruikersproblemen op alle verbindingsapparatuur kunnen 
verhelpen.

Voorbereiding
Voordat een eenheid vertrok richting het missiegebied was 
er een opleiding- en trainingstraject samengesteld. Het 
opleiden en trainen voor de missie bestond hoofdzakelijk uit 
twee delen, individuele gereedheid en de gereedheid van 
de eenheid. Nadat eenheden samengesteld (geformeerd) en 
aangewezen waren voor uitzending naar het missiegebied, 
volgde er een intensief opleiding en trainingsprogramma. 
Met dit opwerktraject startte men doorgaans een half jaar 
voor de daadwerkelijke inzet. Uiteindelijk moest dit traject 
ervoor zorgen dat iedere militair gereed was om zijn taak 
in het team te vervullen. Het traject bestond uit controles, 
opleiden, trainen en oefenen. Voor het verbindingspersoneel 
betekende dit dat na aangewezen te zijn om met een 
eenheid op uitzending te gaan, zij samen met deze eenheid 
het opwerktraject volgden.

Voor de individuele gereedheid moest iedere militair aan 
de gestelde basiseisen voldoen en verplichte onderdelen 
hebben doorlopen voordat hij of zij op missie kon. Een 
aantal van deze basiseisen waren; medisch gezond zijn 
(vaccinaties en sanering), fysiek fit zijn (conditieproef en 
fysieke inzetbaarheid test), de militaire basisvaardigheden 
beheersen (schieten en zelfhulp kameradenhulp) en opgeleid 
zijn voor zijn of haar functie. Daarnaast werd iedereen 
voorzien van specifieke aanvullende uitrusting, bijvoorbeeld 
andere uniformen en scherfvesten. In het missiegebied bleek 
achteraf dat het verbindingspersoneel over onvoldoende 
militaire basisvaardigheden beschikte. Het personeel was 
niet genoeg voorbereid om deel uit te maken van een 
gevechtseenheid op een vooruitgeschoven post.

Een ander vast onderdeel voor de individu in het 
opwerktraject was het volgen van de Missie Gerichte 
Instructie. Onderdeel hiervan was de voorlichting over de 
situatie in het gebied en hoe hier mee omgegaan moet 
worden. Voorbeelden van onderwerpen zijn hygiëne, cultuur, 
mijnen en zelfgemaakte explosieven. 

In het opwerktraject voor de individu werd ook het thuisfront 

meegenomen. Er werden speciale thuisfront informatiedagen 
georganiseerd. Hier werden de relaties op de hoogte gesteld 
van belangrijke informatie over wat hun te wachten stond. 

Het opwerktraject van de eenheden bestond uit meerdere 
oefeningen en werd afgesloten met de oefening Uruzgan 
Integration. Het doel van deze oefening was om alle aspecten 
van het optreden te simuleren en te trainen om zo goed 
voorbereid de missie in te gaan. Achteraf bleek dat er grote 
verschillen waren tussen de oefening en de realiteit in het 
missiegebied. Zo waren de afstanden in het echt groter, 
waardoor de meegenomen radio’s onvoldoende bereik 
hadden voor het optreden in het missiegebied. Hierdoor 
moesten eenheden in het missiegebied soms gebruik 
maken van andere radio’s die middels satellietcommunicatie 
werkten, waar het personeel niet op was opgeleid.

Ondanks het opwerktraject is achteraf gebleken dat het 
verbindingspersoneel onvoldoende opleiding en training 
had genoten. De eerste oorzaak was dat personeel binnen 
de Verbindingsdienst gespecialiseerd is op het gebied van 
radio’s of computernetwerken. Tijdens de missie werd het 
personeel echter ingezet op beide gebieden. Het personeel 
werd hier geconfronteerd met compleet nieuw materiaal en 
waren hier niet voor opgeleid. De tweede oorzaak was dat 
het individuele opwerktraject te kort was voor het volgen van 
opleidingen op de systemen in het uitzendgebied.
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Imbedding van de verbindingsdienst 
onder de gevechtseenheden

Inzet
Opbouw
Voor de eerste instap in het gebied werd een Deployment 
Task Force (DTF) samengesteld. Deze had als taak om de 
basis op te bouwen voor de eerste lichting van TFU, welke 
op 1 augustus 2006 aankwam in het gebied. De DTF viel in 
de organisatie onder RC-South en de commandopost werd 
ingericht op de basis in Kandahar. In de commandopost 
werd het Amerikaanse netwerk CENTRIX door RC-South 
beschikbaar gesteld. 

In de DTF zat ook verbindingspersoneel. Zij waren er om 
de commandovoering van de DTF te ondersteunen en 
de verbindingssystemen te installeren voor de TFU. Het 
verbindingspersoneel begon na aankomst met de opbouw 
van het Theatre Independent Tactical Army and Airforce 
Network (TITAAN). Op de basis in Kandahar en Kamp 
Holland werd een Local Area Network aangelegd en een 
remote client op Camp Hadrian. Als aanvulling hierop werd 
er ook een verbinding via het HF7000 systeem en een 
satellietverbinding met de AN/PRC117F gemaakt.

Het aan te leggen TITAAN bevatte twee computernetwerken, 
“TITAAN rood” en “TITAAN zwart”. Het verschil tussen 
beide netwerken was de rubricering. Het TITAAN zwart 
was Departementaal Vertrouwelijk en bood toegang tot 
het Nederlandse defensienetwerk, dat in internettoegang 
voorzag en bedrijfsvoeringapplicaties. Het TITAAN rood 
was Missie Geheim en bood toegang tot applicaties ter 
ondersteuning van de commandovoering. Voorbeelden 
hiervan zijn het Tactical Message System, Integrated 
Staff Information System en het Advanced Fire Support 
Information System.
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Voor het aanleggen van de netwerken was veel bekabeling 
benodigd. Deze werd zo veel als mogelijk ingegraven om 
bescherming te bieden tegen raketbeschietingen. Ondanks 
dit is het toch voorgekomen dat een raketinslag op Camp 
Hadrian in Deh Rawod een aantal kabels vernielde.

De opbouw door de DTF liep vertraging op door tekort 
aan systemen en materialen. De oorzaak hiervoor lag 
in de gebrekkige communicatie met betrekking tot de 
logistiek. Door de korte voorbereidingstijd voor de DTF was 
onduidelijkheid welke systemen benodigd waren. Daarnaast 
was er in Nederland ook een tekort aan materieel en waren 
de vliegtuigen met materieel vertraagd. Om het tekort aan 
materieel op te lossen werd maatwerk geleverd in de vorm 
van civiele aanschaf. 

Door de vertraging werd een deel van de TFU-staf bij 
aankomst eerst op Kandahar ondergebracht, waarbij zij de 
commandopost van de DTF gedeeltelijk overnamen.

Inzet Verbindingsdienst
Nadat het verbindingspersoneel van de DTF de netwerken 

had ingericht werd de verantwoordelijkheid hierover 
overgedragen aan de TFU en de BG. Hierbij werd gekozen 
voor een indeling waarbij het C2Ost peloton van de TFU de 
gehele commandovoering ondersteunden op Kamp Holland 
en de C2ost groep van de BG op Camp Hadrian.

Na het vertrek van de DTF werd overgegaan tot het 
aanpassen, uitbreiden en in standhouden van de netwerken. 
Over de komende periode werden er zoveel aanpassingen 
gemaakt dat er gesproken kan worden over vernieuwing van 
het hele netwerk. Nadat dit gereed was ontstond een andere 
rol voor het verbindingspersoneel. 

De invulling van commandovoeringondersteuning omvatte 
na de opbouw meer dan alleen het uitbrengen en in 
standhouden van de operationele netwerken. “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 apparatuur. 
Een voorbeeld hiervan was het DISCUS en SQUIRE systeem. 
Dit waren systemen die over de omgeving informatie 
gaven. Een ander voorbeeld was het beheer van de 
storingsapparatuur, 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 
ondersteuning voor het bodyscan systeem en andere 
(civiele) radio’s.

Het specialisme van verbindingspersoneel heeft ertoe 
geleid dat het personeel veelal verspreid en zelfstandig 
aan het werk was. Omdat de belangrijkste taak van de 
verbindingsdienst was om verbindingen tot stand te 
brengen werd er ook verbindingspersoneel toegevoegd 
als specialist aan de gevechtseenheden tijdens patrouilles. 
Uiteindelijk kan gezegd worden dat de inzet van het 
verbindingspersoneel in sterke mate afhankelijk was van 
de behoefte aan systemen. Een voorbeeld hiervan was de 
bezetting van de buitenposten en patrouillebasissen.
 

Operationcenter gedurende 
de opbouw
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Inzet middelen
Voor de inzet van verbindingsmiddelen kon een 
scheiding worden gemaakt tussen het statische en het 
mobiele domein. Met het statische domein werden de 
communicatiesystemen op de vaste locaties bedoeld zoals 
op Kamp Holland en Camp Hadrian. Onder het mobiele 
domein werd het bereden en het optreden te voet van 
gevechtseenheden verstaan.

Voor het statische domein was na het inrichten van 
het netwerk door de DTF, het TITAAN het primaire 
communicatiemiddel. Om het Local Area Network te 
verbinden met andere Local Area Networks, het zogenaamde 
Wide Area Network, werd primair gebruik gemaakt van 
satellietverbindingen. Straalzenderverbindingen werden 
voornamelijk gebruikt om vooruitgeschoven posten te 
verbinden. Ook werd de TFU voorzien van het Amerikaanse 
CENTRIX en het ISAF Secret netwerk door Regional Command 
South. 

De wijzigingen op het plan van de DTF op het TITAAN 
netwerk werden niet bijgehouden in de periode volgend 
op de deployment. Hierdoor was het onduidelijk waar de 
kabels liepen, wat vertraging opleverde bij het verhelpen van 
storingen. 

Het TITAAN netwerk op Kamp Holland en Camp Hadrian zijn 
in een later stadium twee aparte netwerken geworden. De 
applicaties konden door de scheiding van netwerken geen 
data met elkaar uitwisselen. Hierdoor werd de Situational 
Awareness vertraagd. Bestandsoverdracht was wel mogelijk.

Als back-up systeem voor het TITAAN werden HF radio’s 
gebruikt. Deze radio’s hadden als voordeel dat deze 
wereldwijd konden zenden. Het nadeel was echter dat het 
een complex systeem was waarvoor opgeleide en ervaren 
bedienaars vereist waren. Het systeem werd ook gebruikt 
in het mobiele domein gezien het geringe bereik van de 
combat net radio’s.

In het mobiele domein waren de radio’s het 
primaire communicatiemiddel, maar er werden ook 
netwerkverbindingen gemaakt. Dit gebeurde tijdens korte 
statische periodes zoals bij een overnachting, rustlocatie of 
vooruitgeschoven post. Het systeem dat hiervoor gebruikt 
werd was een Fast Deployable Satcom System.

Fast Deployable Satcom System
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In het mobiele domein werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt 
van 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. Met deze radio was 
90% van het operatiegebied binnen radiobereik. Dit kwam 
omdat Kamp Holland in Tarin Kowt hoog gelegen was en het 
systeem gebruik maakte van een line of sight verbinding. 
Ook waren er op de basis hoge masten geplaatst, wat de line 
of sight verbeterde.

Naast de FM9000 waren er ook andere middelen die een 
belangrijke rol speelden in het mobiele domein. Zo was er 
bijvoorbeeld de AN/PRC117F. Deze radio was hoofdzakelijk 
bedoeld voor de communicatie van Forward Air Controllers 
op de grond met de luchtstrijdkrachten die ondersteuning 
boden. Verder was deze radio ook een back-up voor de 
FM9000. De mogelijkheid om beveiligd via satelliet te 
communiceren garandeerde vrijwel altijd een werkende 
verbinding. Het systeem was gebruiksvriendelijk en vereiste 
slechts een korte gebruikersopleiding voor de bedienaar.

Daarnaast werd tot op het laagste niveau van samenwerken, 
het groepsniveau, werden er tijdens operaties radio’s 
gebruikt.  Deze Personal Role Radio’s werden aan ieder 
groepslid verstrekt en waren bedoeld voor de communicatie 
binnen de groep. De verbinding was onbeveiligd, had een 
beperkt bereik en werkte op basis van het push to talk 
principe.

Bovenop de bovengenoemde middelen waren er voor 
zowel in het statische als het mobiele domein ook nog 
civiele middelen beschikbaar, zoals de Iridium en de 
GSM. Deze middelen werkten voornamelijk middels 
satellietverbindingen en boden een goed vangnet bij het 
wegvallen van de overige verbindingsmiddelen. Tevens 

was het hiermee mogelijk met civiele partners in contact 
te komen. Het nadeel van deze middelen was echter de 
beveiliging van de verbinding en de kwetsbaarheid van de 
apparatuur omdat deze niet aangepast was op het militair 
gebruik.

De ervaringen met de verbindingsapparatuur waren 
eenduidig. Het overgrote deel was slecht bestand tegen de 
hitte en het stof, wat zorgde voor versnelde slijtage. Ook 
werd er veel storing veroorzaakt door de luchtstromen, die 
grote invloed had op de radiogolven. De hoge temperatuur 
eiste zijn tol op de servers en computers, om deze in bedrijf 
te houden moesten extra airco’s worden ingezet.
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Conclusie
1. Het verbindingspersoneel maakte gecentraliseerd onderdeel 

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

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

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

4. Het verbindingspersoneel was niet opgeleid en getraind op alle 
systemen waarmee in het uitzendgebied gewerkt moest worden.  
Voor specialistische apparatuur moet extra opleidingstijd 
gerekend worden. 

5. Het personeel was onvoldoende getraind in basis 
militaire vaardigheden, waardoor het optreden samen de 
gevechtseenheden werd belemmerd. 

6. De stof en hitte zorgde voor defecten bij netwerkapparatuur 
en transmissiestoringen bij radio’s.  De beschikbare middelen 
moeten aangepast zijn op de omgevingsfactoren.

7. De oefeningen in het opwerktraject sloten niet aan op het 
operatiegebied. De afstanden waarmee getraind werd in 
Nederland, was in het uitzendgebied vele malen groter. 
In de voorbereiding op een missie is het belangrijk dat de 
trainingsomstandigheden aansluiten bij de daadwerkelijke 
omstandigheden. 

8. Het niet tijdig beschikbaar zijn van materiaal zorgde voor 
vertraging in de opbouwfase van de missie. Materiaal moet 
aanwezig zijn in het gebied wanneer het personeel aankomt, 
zonder materieel heeft de personele aanwezigheid nutteloos. 

9. Computernetwerken werden uitgebracht tot op het 
pelotonsniveau, terwijl dit initieel bedoeld was tot en met BG 
niveau. 

10. De HF7000 werd weinig gebruikt, omdat het een complex 
systeem was en er een tekort was aan opgeleid en ervaren 
personeel. Voor de meegenomen middelen is opgeleid personeel 
vereist om deze te kunnen gebruiken. 

11. Verbindingspersoneel werd ingezet voor taken die buiten hun 
vakgebied vielen. Dit verhinderde het uitvoeren van de eigen 
taken.
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Organisatie
De indeling van het verbindingspersoneel in de 
gevechtsorganisatie tijdens beide missies was gelijk. Tijdens 
beide missies was het verbindingspersoneel 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 Nederlands-Indië. In het voortraject van 
Afghanistan trainden het verbindingspersoneel samen 
de gevechtseenheid, voor de missie in Nederlands-Indië 
bestond het traject uit individuele trainingen. Hierdoor 
was in Afghanistan bij het verbindingspersoneel meer 
tactisch inzicht in het optreden met de  gevechtseenheden. 
De opleidingen en trainingen op de systemen waren bij 
beide missies ondermaats. Er was niet of onvoldoende 
opgeleid personeel voor de systemen waardoor  tijdens de 
beide missies aanvullend moest worden opgeleid in het 
missiegebied 
 
Middelen
In beide missies was een deel van de verbindingsmiddelen 
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 ongeschikt 
voor waar ze voor ingezet werden. 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.

Communicatie
Hoewel communicatie mogelijk maken de hoofdtaak 
van de verbindingsdienst is, is er op de  communicatie 
over verbindingszaken wel wat aan te merken. Met 
betrekking tot operaties werd er veel belang gehecht 
aan verbindingsaangelegenheden, maar tijdens de 
bedrijfsvoering was dit niet het geval. De belangen van 
de verbindingsdienst tijdens minder intensieve periodes 
stonden op de achtergrond ten opzichte van algemene 
taken om de eenheid te steunen. Als gevolg hiervan werd 
in de planning en aanloop op operaties onvoldoende de 
belangen van de Verbindingsdienst vertegenwoordigd, 
wat tot problemen leidde in de uitvoering. Een voorbeeld 
hiervan is de toebedeling van beveiligingstaken waardoor 
het personeel minder tijd had om met het eigen specialisme 
bezig te zijn of zich voor te bereiden op een opdracht.

De conclusie die wij trekken uit onze bevindingen is dat de 
twee missies voor de Verbindingsdienst veel gelijkenissen 
tonen. Opvallend is dat op veel kritieke onderwerpen 
dezelfde problemen optraden. Om als organisatie 
succesvol te zijn is het belangrijk om garant te staan voor 
kwaliteit. Om kwaliteit te waarborgen en vergroten wordt 
ook wel de Deming Cycle gebruikt. Dit bestuursmodel 
is gebaseerd op de stappen Plan, Do, Check & Act om 
processen te verbeteren. Met onze conclusie zien wij een 
bevestiging (Check) voor wat betreft de ontwikkeling van 
de Verbindingsdienst. 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 (Act) is nu aangebroken, 
om voor de verbindingsdienst van morgen en overmorgen 
kwaliteit te kunnen garanderen. 

- NuNtius traNsmitteNdus –

- Het bericHt moet door -

Vergelijking
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