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Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur
Werken vanuit een solide en robuuste basis geeft rust en vertrouwen. Of dat nu dijken zijn die
Nederland beschermen tegen al te natte voeten, de NAVO voor de nationale veiligheid, of de
infrastructuur van onze nationale defensie. Er is volgens velen en al jarenlang een achterstand in
onderhoud. Ik vermijd het woord verwaarlozing, zeker als het om defensie gaat, maar ik constateer
wel dat velen in ons land hadden gedacht dat defensie nooit meer een zuivere defensieve rol zou
hoeven spelen op het Europese continent.

Die tijden zijn veranderd
Nederland staat op het punt om permanent landtroepen
in Litouwen te plaatsen als onderdeel van de NAVO
troepenmacht Enhanced Forward Presence of kortweg
eFP. De invulling van de landcomponent is daarbij
variabel. Er staat steeds meer op het ‘veiligheid spel’
en dat leidt tot een vergroting van de inzet. Geen inzet
van keuze, maar een inzet uit noodzakelijkheid. Zonder
een solide en robuuste en vooral geloofwaardige basis
heeft de vergroting van de inzet veel weg van blufpoker. Aan de speeltafel wordt daar doorheen geprikt.
Dat was in de Koude Oorlog anders.
In deze Intercom het derde en laatste artikel uit het
Koude Oorlog drieluik van lkol b.d. Rob Rijntalder dat
een inzicht geeft in hoe in de Koude Oorlog een solide
nationale basis werd vormgegeven, essentieel voor de
inzet en de instandhouding van de gehele krijgsmacht.
Het antwoord in de 21ste eeuw is onder andere het
programma Grens Verleggende IT onder leiding van
bgen Duckers en bgen b.d. Ent. In groot contrast met
de tijden van Rob Rijntalder, waarin defensie nagenoeg
alles zelf deed, wordt nu anders ingestoken.
Het is te hopen dat de bedrijven die mogen bijdragen
aan het programma Grens Verleggende IT zich ten
volle realiseren dat niet alleen het voortbestaan en
de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederland op
het spel staan maar ook het voorbestaan (winstgevendheid) van hun eigen bedrijf en de veiligheid en
welvaart van hun eigen families. Ik ben daar niet gerust op. Te makkelijk en te vaak komen bedrijven,
ook bedrijven in de veiligheidssector, in handen van
internationaal opererende Hash Funds. Daarom ook
mijn diepe overtuiging: beveiligen, dat moet je zelf doen.
De inzet is simpelweg te hoog. High Tech maakt ons

kwetsbaar, maar biedt ook weer kansen. Inktzwarte
scenario’s van een Koude Oorlog 2.0 doen het hierbij
aan de bar vaak goed. Niet verstandig om je daardoor
te laten meeslepen. Laten we vooral realistisch zijn.
Sommige capaciteiten moeten we opnieuw uitvinden.
Te denken valt aan luchtverdediging, artillerie, elektronische oorlogsvoering en op het land mobiele
commandoposten. De inzet wordt hoger.
Daarnaast is het aan te bevelen om in Cyber Space
de druk geloofwaardig en resoluut op te voeren. Onze
High Tech tegenstander moet er van doordrongen
worden dat hem onder andere een totale maatschappelijke en economische ontwrichting te wachten staat
als alternatief voor een klassiek kinetisch armageddon.
Hier moeten we niet mee wachten tot de laatste vrije
verkiezingen in het Westen ten onder zijn gegaan aan
manipulatie, want dan zijn we te laat. Looppassen en
bijtrekken dus, te beginnen met structureel miljarden
er bij voor Defensie. De inzet wordt hoger, maar dat
wist u al. Nu de rest van Nederland nog.
De redactie wenst u naast leesplezier ook een voorspoedig 2017.
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