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Na ongeveer 40 jaar zit het er voor mij binnenkort op als actief dienend officier van de Verbindings- 
dienst. En met de komende algemene ledenvergadering ook als voorzitter van uw vereniging. Dit 
is dan ook mijn laatste hamerstuk. Dat betekent dat er voor mij persoonlijk een nieuwe periode  
aanbreekt en dat is nu ook het geval voor Defensie. Op het moment dat ik dit schrijf is de situatie in  
Oekraïne zeer ernstig en is het vervolg nog uiterst ongewis. Wel is duidelijk dat er politiek en maat- 
schappelijk nu een breed draagvlak voor een sterke defensieorganisatie aanwezig is met aanzienlijke  
extra investeringen.

hame rstu k

Voor iemand van mijn generatie is dit haast een on-
beschrijflijke aardverschuiving. Als jong luitenant heb 
ik nog de laatste grote NATO-oefeningen in het kader 
van het General Defense Plan op de Noord-Duitse 
laagvlakte meegemaakt voordat begin jaren negentig 
de Prioriteitennota voor Defensie verscheen. Deze nota 
bleek het begin van ruim 30 jaar herstructureren en 
toch vooral bezuinigingen. Elke euro werd voortaan drie 
keer omgedraaid en reorganisaties hadden immer een 
bezuinigingsdoelstelling. Desondanks is het Defensie 
wel degelijk gelukt een aanzienlijk meer professionele 
organisatie te worden. Tussen mijn eerste uitzending 
naar Sarajevo in 1992 en mijn laatste naar HQ ISAF 
in 2013 zit een wereld van verschil als het gaat om de 
professionaliteit van voorbereiding en inzet. Maar nu 
lijkt dan toch het tij voor defensie te keren en worden 
budgetten vrijgemaakt voor reparatie en vernieuwing. 
En ondanks dat we ook de laatste jaren veel effort 
gestoken hebben in de planvorming wat te doen met 
extra budgetten, zie ik nu heel veel dynamiek bij de 
uitwerking van de defensienota en bovendien heel veel 
urgentie en haast om snel tot realisatie over te gaan. 
Vanuit het IT-perspectief van interoperabiliteit en inte-
gratie van IT met vele wapensystemen hoop ik echter 
wel dat we de kans krijgen doordacht te werk te gaan. 
In een krijgsmacht die informatiegestuurd optreden 

voor ogen heeft en spreekt over multidomain opera-
tions, zijn overhaast gekochte stovepipes het laatste 
wat we nodig hebben. Maar goed, wellicht spreekt hier 
iemand die nagenoeg zijn gehele loopbaan onder het 
juk van bezuinigingen heeft geleefd. Ik hoop dat Defen-
sie de juiste balans tussen snelheid en zorgvuldigheid 
weet te vinden. Dat informatie en IT in de toekomst 
van doorslaggevende betekenis zijn staat buiten kijf. 
Dit is de afgelopen jaren ook de rode draad geweest 
in de publicaties in de Intercom en tijdens onze sym-
posia. Als officieren van de Verbindingsdienst staan we 
midden in deze stormachtige ontwikkelingen en dat zal 
voorlopig niet veranderen. Mij rest u allen te danken 
voor de steun en plezierige samenwerking in de perio-
de dat ik als uw voorzitter heb mogen optreden. 

“Ik hoop dat Defensie 
de juiste balans tussen 
snelheid en zorgvuldigheid 
weet te vinden.”


