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OFFICIËLE
MEDEDELINGEN

KONINKLIJKE LANDMACHT
KONINKLIJKE LUCHTMACHT

Uit de landmacht- en
luchtmachtorders

LaO 86007 (78/537) / LuO 86504
(78/184). Interimregeling examens Ko-
ninklijke Militaire Academie 1986.

LaO 78016 (81/44)/LuO 78515 (81/38).
Reisbesluit militairen 1978 (herdruk, juni
1986).

LaO 86008 (55.73/14). Verstrekking van
voeding in vredestijd.

LaO 85007 (55.17/95). Regeling da-
gelijks reizen tussen de woning en
de plaats van tewerkstelling voor militai-
ren, geplaatst in Nederland, België of
de Bondsrepubliek Duitsland, die niet
woonachtig zijn in het land van plaatsing
(herdruk, september 1986).

LaO 86010 (55.1/9au). Wijziging boek-
werk Regeling inkomsten militairen Ko-
ninklijke landmacht en Koninklijke lucht-
macht (49e wijziging).

LaO 80009 (55.17/92) / LuO 80511
(55.17/89). Richtlijnen voor het verkrij-
gen van rijkshypotheekgarantie bij aan-

koop van een reeds eerder bewoonde
woning (herdruk, september 1986).

LaO 81016 (55.3/213) / LuO 81517
(55.3/213). Regeling belastingvrije ver-
kopen winkels BRD.

LaO 86011 (56/64). Pasfoto's voor mili-
tairen burgerpersoneel.

LuO 85510 (55.17/92). Regeling dage-
lijks reizen tussen de woning en de
plaats van tewerkstelling voor militairen
geplaatst in Nederland, België of de

Bondsrepubliek Duitsland, die niet
woonachtig zijn in het land van plaatsing
(herdruk, september 1986).

LuO 86506 (55.18/4). Regeling adminis-
tratieve bepalingen KLu bij de regeling
verstrekking van voeding.

Lames 013-86 (78/540). Cursus staf-
dienst/staforiëntatie aan de Hogere
Krijgsschool (herdruk, september 1986).

Lamed 022-86 (78/545). Dienstvak
technische opleiding voor (sergeant-
majoor) administrateur.

Lumed 026-86 (78/397o). Cursus voort-
gezette militaire vorming aan de Hogere
Krijsschool.

Lumed 512-86 (21.2/31). Intrekking van
de administratieve aanwijzingen t.b.v. in
Nederland gelegerde onderdelen die
deelnemen aan oefeningen in het bui-
tenland.

Mededelingen van het
Commando Verbindingen
Koninklijke landmacht

VS 11-21/1. Verbindingen in de Konink-
lijke landmacht, schema's netradiover-
bindingen 1e legerkorps, Confidentieel,

2e dr. Door reorganisatie van legerkorps-
eenheden en invoering van nieuwe ap-
paratuur was een nieuwe druk noodza-
kelijk.

VS 11-21/2. Verbindingen in de Konink-
lijke landmacht, schema's netradiover-
bindingen in de nationale sector en het
operatie-achtergebied, Confidentieel.
Deze schema's waren tot nu toe nog niet
gebundeld verschenen. Met de uitgifte
van dit boekwerk is aan dat gemis een
einde gemaakt.

De aandacht wordt erop gevestigd, dat officieren, dte maandelijks van
Rijkswege de „Militaire Spectator" ontvangen, bij wijziging van hun
adres, dit dienen bekend te maken aan de administratie van de eenheid
waarbij zij In onderhoud zijn.

Einde van de Officiële mededelingen van de Koninklijke landmacht en Koninklijke luchtmacht

KONINKLIJKE
VERENIGING

TER
BEOEFENING

VAN DE
KRIJGS

WETENSCHAP

Op maandag 2 februari 19871e 19.30 uur houdt de vereniging voor leden en
introducé(e)s een bijeenkomst in het Nederlands Congresgebouw te Den Haag,
waar door prof. dr. U. Rosenthal een inleiding zal worden gehouden over

Crisisbesluitvorming

Na de voordracht wordt, als gebruikelijk, gelegenheid tot discussie geboden.

Introductie A.\.\i. de secretaris, Ikol W. F. Anthonijsz, Frederikkazerne, geb. 110,
postbus 90701,2509 LS Den Haag. Telefonische aanmelding wordt op prijs
gesteld; tel. tijdens diensturen (070) 16 68 99.
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Beslissen:
balans van ratio
en emotie

V oor veel militairen is filosoferen een min of
meer vrijblijvende aangelegenheid die ge-

schikter wordt geacht voor kamergeleerden dan
voor energieke, doortastende leiders en managers.
Voor hen staan rationele besluitvorming en beslis-
singen centraal in hun professionele aandachtsveld.
Wat die besluitvorming betreft: in de krijgsmacht
beschikken wij daarbij over talloze hulpmiddelen.
Te beginnen met geheugensteuntjes zoals het
OTVEM, rubriceren wij informatie teneinde beslissin-
gen te kunnen nemen. Met de nodige voorschrif-
ten, procedures en computers als hulpmiddelen zijn
wij in staat beleidsvoorbereiding, besluitvorming,
planning e.d. goed uit te voeren.

In dit nummer wordt in een artikel van kolonel A.
F. H. Aarts r.a. aandacht besteed aan automatise-
ring en bestuurlijke informatievoorziening m.b.t.
dit soort processen. Het artikel behandelt ook de
ontwikkeling van de hulpmiddelen die daarbij ho-
ren. Met die hulpmiddelen wordt vooral beoogd de
genoemde processen zo rationeel en trefzeker als
mogelijk te laten verlopen. Wij hebben in dit op-
zicht veel bereikt, zo blijkt uit het artikel, en wij
kunnen niet meer zonder dergelijke hulpmiddelen!
Toch zouden — wellicht ten overvloede — nog en-

kele kanttekeningen t.a.v. diezelfde automatisering
kunnen worden gemaakt. Wanneer wij het bijvoor-
beeld hebben over besluitvorming met behulp van
geautomatiseerde systemen, kan al snel de indruk
ontstaan dat mensen nog maar weinig invloed heb-
ben op het proces dat aan hun beslissingen voor-
afgaat. Men zou kunnen denken dat besluiten die
met behulp van dergelijke systemen worden geno-
men geen andere hadden kunnen zijn dank zij ge-
programmeerde beslissingsmodellen en -technie-
ken. Veel gebruikers van geautomatiseerde syste-
men geven zich als het ware over aan de (veronder-
stelde) macht van het rekentuig. „Gooi maar in de
computer", zo hoort men wel eens, overtuigd als
men is van diens strikte logica en foutloze produk-
ten. Het lijkt erop dat de rationaliteit het van de ge-
voelsaspecten en intuïtie heeft gewonnen en dat
niet-gestructureerde ervaring en emotionele be-
trokkenheid het hebben afgelegd tegen de (nieuw-
ste) besluitvormings- en managementstechnieken.

Na een reeks eerdere publikaties — binnen en bui-
ten Defensie — is er nu een groep filosoferende we-
tenschappers die zich recent weer met gelijksoorti-
ge vraagstellingen binnen de industrie en de poli-
tiek heeft beziggehouden. Hun opstellen zijn on-
langs gebundeld.* De inhoud is, hoewel niet nieuw,
de moeite waard weer eens onder de aandacht te
worden gebracht.

Over bedoelde processen, zo blijkt, is toch nog wei-
nig bekend. Wij weten wel „hoe mensen zouden
moeten beslissen (technieken en hulpmiddelen,
red.), maar nauwelijks hoe mensen in feite beslis-
sen".
Aan het feitelijke besluitvormings- en beslissings-
proces ligt de „(on)betrouwbaarheid van waarne-
ming en beoordeling ten grondslag" omdat de
mens „noch de wereld, noch zichzelf kent, maar
zich daaromtrent wel een voorstelling vormt".
Keuze, rubricering en interpretatie van gegevens
en processen die worden geautomatiseerd zijn in
principe dus ook aan een persoonlijke voorstelling
van zaken gebonden.

Bovendien (be)treffen de besluiten doorgaans ook
andere mensen, nl. hen die aan de consequenties

* S. Muller en P. Lebelle (red.) — Besluitvorming, wat we-
ten we ervan ? Kluwer, Deventer (1986).
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van besluiten worden onderworpen. Ook zij bekij-
ken beleidsbeslissingen vanuit hun persoonlijke
kennis, ervaring en normen. Het maakt hen niet
uit of die besluiten als de beste of de meest logische
uit computers zijn „gerold". Zij beoordelen ze in-
clusief de consequenties, vanuit hun persoonlijke of
„groepsgebonden" gezichtshoek en ook vanuit de
positie waarin zij verkeren. Aldus kunnen weder-
zijds onbegrip, kritiek en protest deels worden ver-
klaard: „Den Haag" zou het „verkeerd" doen en
bij de troep zouden ze niet snappen „waarom het
echt gaat". En dit alles ondanks (of dank zij?) ge-
automatiseerde, zg. rationele plannings- en be-
sluitvormingsprocessen. Ook de commandant die
zich als „eenzame beslisser" profileert kan op (ver-
borgen) kritiek rekenen. Vaak is de situatie er niet
naar om in zijn eentje een goed besluit te nemen,
óók niet in operationele of crisissituaties. Stafperso-
neel, specifieke functionarissen en ondercomman-
danten kunnen essentiële bijdragen leveren vanuit
hun invalshoek.
Een ander aspect is dat men met een bepaald besluit
of beleid een voorschot neemt op de toekomstige si-
tuatie, inclusief de consequenties ervan. Men doet
eigenlijk een „voorspelling". Daarmee stuiten wij
op de geloofwaardigheid en de (impliciete) accepta-
tie van het besluit. Dat wordt niet altijd wijs of juist
geacht. Consequenties worden bv. verschillend
beoordeeld en gewaardeerd of „niet gezien". Hoe-
wel een besluit (loyaal) moet worden uitgevoerd of
worden „ondergaan", zijn noch de kwaliteit van
uitvoering, noch de stemming onder het personeel
gebaat bij „onbegrijpelijke" beslissingen of maatre-
gelen. Er is kans dat men zich daardoor minder be-
trokken gaat voelen of zich minder verantwoorde-
lijk acht voor zijn deel. En dat is het laatste wat wij
willen!
Anticiperen op „het gevoel" van medewerkers, hoe
het besluit zal „vallen", is bij besluitvorming be-
langrijk. Besluiten moeten immers geloofwaardig
en (impliciet) zijn geaccepteerd, willen ze goed wor-
den uitgevoerd of wil men zich loyaal eraan onder-
werpen. Een goede, gemotiveerde uitvoering resp.
acceptatie van beleid of besluit is de enige in de
praktijk geldende toetssteen voor de beoordeling
van de kwaliteit ervan. Probleem is dat dit soort za-
ken zich moeilijk laat vastleggen in een „beslis-
singsboom" of in een computerprogramma.

Goede besluitvorming legt een verantwoordelijk-
heid op de schouders van zowel degenen die beslui-
ten moeten nemen als van hen die ze moeten uit-
voeren of zich daaraan dienen te onderwerpen:

a. men moet zich de beperktheid van eigen ge-
zichtshoek en visie realiseren (openheid en zelfkri-
tiek);
b. men moet geïnformeerd blijven over de opvat-
tingen en visies van anderen (actieve interesse en
betrokkenheid);
c. men moet anderen kunnen, en vooral willen, in-
formeren resp. consulteren (info-uitwisseling en
dialoog).

Zulks geldt voor zowel de gronden waarop beslui-
ten worden genomen als voor te verwachten conse-
quenties.

Het beeld dat de wetenschappers ons presenteren
wordt stilaan duidelijk: in de ogenschijnlijk ratio-
nele besluitvorming spelen ontegenzeglijk (in-
ter)menselijke en emotionele aspecten een rol. Een
haast grenzeloos vertrouwen in rationele en veelal
geautomatiseerde besluitvormingstechnieken doet
afbreuk aan persoonlijke betrokkenheid van men-
sen en werkt nadelig op de acceptatie van het be-
sluit en (erger nog) van de beslisser. In Vietnam bij-
voorbeeld waren velen getuige van het „bijna"-fail-
lissement van zg. strikt logische en rationele mana-
gementstechnieken.
Wetenschappers concluderen al filosoferend —
maar trefzeker! — dat geloof, hoop en liefde (of het
gebrek eraan) bij besluitvorming een grote rol spe-
len. Geloof in eigen kunnen, intuïtie en ervaring, de
hoop van creativiteit en meedenken én de liefde
voor het vak, de belangstelling voor, vertrouwen in
en verbondenheid met het personeel zijn factoren
die uit het gevoelsleven voortkomen. Zij zijn we-
zenlijk bij processen van besluitvorming en beslis-
sen. Varen op het kompas van de ratio alléén lijkt
voor de kwaliteit van dat soort processen niet be-
vorderlijk. Wij kunnen de ratio, voor het goed
functioneren van de krijgsmachtdelen met alle
hulpmiddelen en technieken van dien, niet meer
missen.
Wij moeten evenwel waken tegen mogelijke eenzij-
digheid. Een goede balans tussen factoren van ra-
tionaliteit en emotie is aan te bevelen.
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prof. dr. A. van Staden

decaan faculteit rechtsgeleerdheid RU Leiden

Machteloosheid van de macht,
macht van de machteloosheid*

Tot de fascinerendste en intrigerendste facetten
van de naoorlogse internationale betrekkingen be-
hoort zonder twijfel het verschijnsel dat in tal van
situaties — hetzij van gewapend conflict, dan wel
diplomatieke confrontaties of gewone onderhan-
delingen — grote, machtige landen niet in staat
bleken hun wil op te leggen aan kleine, betrekke-
lijk zwakke naties. Sterker nog: dat de groten zich
soms een pijnlijke behandeling moesten laten wel-
gevallen door de kleinen en dat de laatsten onder
bepaalde omstandigheden erin slaagden veel meer
te bereiken dan men op grond van hun beperkte
machtspotentieel zou hebben mogen verwachten.
De voorbeelden liggen voor het grijpen.
Reeds in 1948 bleek Tito bij machte Stalins ijzeren
wil te trotseren en kon Joegoslavië zich losmaken
van de knellende banden met de Sovjet-Unie. In
het begin van de jaren '60 lukte het de Verenigde
Staten niet via een politiek van economische straf-
maatregelen en subversie Gastro op de knieën te
krijgen. Hetzelfde land moest in de tweede helft
van dit decennium tot zijn schade en schande erva-
ren dat zelfs de inzet van een strijdmacht van ruim
een half miljoen met de modernste wapens uitge-
ruste soldaten en een bommenlast die het aantal in
de Tweede Wereldoorlog afgeworpen vliegtuig-
bommen verre overtrof, niet voldoende was om
het verzet te breken van een primitief en onder-
ontwikkeld land als Noord-Vietnam. Nauwelijks
hersteld van het Vietnamese trauma moest het
Amerikaanse volk machteloos toezien hoe vanaf
november 1979 jeugdige aanhangers van de Aya-
tollah Khomeini personeelsleden van de Ameri-
kaanse ambassade in Teheran meer dan een jaar
gijzelden. De grandioos mislukte militaire hulpac-
tie die op last van president Carter werd uitge-
voerd zou de nationale vernedering alleen maar
groter maken.

* Licht gewijzigde tekst van een openingscollege, gegeven op
2 september 1986.

Zou zoiets onder de huidige Amerikaanse presi-
dent ondenkbaar zijn? Dat valt sterk te betwijfe-
len. Het is waar dat in oktober 1983 een Ameri-
kaanse invasiemacht snel een eind maakte aan een
radicaal-links bewind op het Caraïbische eiland
Grenada, dat op bloedige wijze aan de macht was
gekomen. Het geeft overigens te denken dat de
uitschakeling van een paar honderd, voornamelijk
gewapende Cubaanse bouwvakkers in Amerika
als een geweldige militaire triomf werd gevierd. In
februari van hetzelfde jaar had president Reagan
zich echter gedwongen gezien eieren voor zijn
geld te kiezen door een contingent Amerikaanse
mariniers onverrichterzake uit Libanon te evacue-
ren en de Zesde Vloot te gelasten uit de buurt van
dat ongelukkige land te blijven. Er bleken geen
Rambo's te zijn om de Amerikaanse militairen te
beschermen tegen aanslagen van terroristen en te-
gen aanvallen van de vele sectarische groepen die
Libanon rijk is. En natuurlijk (de VS even weer
vergetend): in Afghanistan lijkt de Sovjet-Unie
haar Vietnamese moeras te hebben gevonden.
Steeds opnieuw wordt de hoop van de Sovjetrussi-
sche legerleiding op een militaire afrekening door
de verbeten vechtende Moedjaheddins gelogen-
straft.

Ter vermijding van misverstand: ik wil hier geens-
zins betogen dat de supermogendheden in feite
maar „helpless, pitiful giants" zijn; Hongaren,
Tsjechen, Polen en volken uit andere wereldde-
len weten wel beter. Nog minder wil ik beweren of
suggereren dat de machtsverschillen in de wereld
niet (meer) ertoe doen. Wat ik wél wil zeggen is
dat bij nader toezien de kloof tussen „machtheb-
bers" en „machtelozen" tegenwoordig vaak min-
der groot is dan men op het eerste gezicht zou den-
ken. In het midden latend of dit een troostrijke ge-
dachte is, meen ik dat de door mij gegeven voor-
beelden (die nog met vele andere kunnen worden

MS156(1987)(1)



aangevuld) wijzen op het bestaan, in de heden-
daagse internationale betrekkingen, van een zeke-
re discrepantie tussen het vermogen een land of
een gebied te vernietigen en het vermogen het ge-
drag van regeringen of volkeren te beïnvloeden.
Het heeft er alle schijn van dat, met de dramati-
sche toeneming in het vernietigingspotentieel, de
laatste mogelijkheid eerder is verkleind dan ver-
groot. De voormalige minister van buitenlandse
zaken van Israël, Abba Eban, heeft de door mij
ter sprake gebrachte situaties eens fraai getypeerd
in de vorm van een chiasma: machteloosheid van
de macht, macht van de machteloosheid.
Wij hebben hier te maken met een schijnbare te-
genstrijdigheid, die om een verklaring vraagt. Al-
vorens een poging te wagen zo'n verklaring te ge-
ven wil ik erop wijzen dat ook met betrekking tot
nationale samenlevingen als de Nederlandse het
bestaan van een machtsparadox is onderkend,
o.a. door de bestuurskundige Rosenthal.1 Volgens
hem houdt deze paradox in dat

. . . naarmate het verschil in machtsmiddelen groter is, de actor, die over
relatief veel machtsmiddelen beschikt, voorzichtiger en terughoudender
zal tijn in het uitoefenen van macht en de actor, die over relatief weinig
machtsmiddelen beschikt, hierop zal anticiperen.

Anders gezegd en scherper geformuleerd: hoe
groter het verschil in potentiële macht, des te klei-
ner het verschil 'm feitelijke macht.
Rosenthal is van oordeel dat de terughoudendheid
die machthebbers, zoals de overheid, bij het uitoe-
fenen van macht aan de dag leggen, eerst en voor-
al heeft te maken met de heersende democratische
politieke cultuur. Als elementen daarvan ziet hij:
matiging in het najagen van verlangens, respect
van de meerderheid voor de minderheid en alles
wat onder het begrip „responsible government" is
te vangen. Deze elementen liggen verankerd in
politieke instituties en procedures — van de
grondwet en andere staatsrechtelijke regelingen
en normen tot uitvoeringsbepalingen als de
vuurwapeninstructie voor de politie. Rosenthal
veronderstelt dat degenen over wie macht wordt
uitgeoefend, de machtssubjecten, tevoren reke-
ning houden met de terughoudendheid en voor-
zichtigheid van machthebbers, in de verwachting
dat machthebbers hun machtsmiddelen niet graag
1 U. Rosenthal — De machtsparadox: latente machtsuitoe-
fening en geanticipeerde reacties. Beleid & Maatschappij
(1980)(10)292.

en dan toch op een zo laat mogelijk tijdstip zullen
inzetten, teneinde verwijten van machtsmisbruik
te voorkomen. De machtssubjecten kunnen de-
ze houding van machthebbers „uitspelen". De
schrijver illustreert de betekenis van de machtspa-
radox o.a. aan de hand van het toepassen van
overheidsgeweld tegen contesterende groepen.2

Ofschoon het een miskenning zou zijn van de be-
langrijke rol die het internationale recht speelt
bij een aanzienlijk deel van de interacties en trans-
acties die zich in het verkeer tussen staten afspe-
len om de internationale betrekkingen te herleiden
tot simpele categorieën als „statenanarchie" of
de Hobbesiaanse strijd-van-allen-tegen-allen, zal
men met betrekking tot de normen en waarden die
in de internationale samenleving heersen niet snel
spreken over een democratische politieke cultuur.
Daarvoor is het respect voor eikaars fundamente-
le rechten en wederzijdse verdraagzaamheid on-
der de landen al te gering. Ik kan dus bij Rosenthal
geen leentjebuur spelen ter verklaring van het
probleem dat ik u heb voorgelegd. Trouwens, tus-
sen de formulering van Rosenthals „nationale" en
mijn „internationale" machtsparadox bestaat in
zoverre een verschil dat Rosenthal vooral de na-
druk legt op de terughoudendheid en voorzichtig-
heid die machthebbers zouden betrachten, doch
dat het mij ook gaat om de ineffectiviteit in het ge-
bruik van machtsmiddelen.

Kernmerken naoorlogse internationale betrekkingen

Welke factoren leiden dan wel tot de oplossing van
de paradox? Wanneer mijn veronderstelling juist
is dat de machtsparadox in de internationale be-
trekkingen zich in bijzondere mate na 1945 doet
gelden, dan ligt het voor de hand de verklaring bo-
venal te zoeken in de specifieke kenmerken van
het naoorlogse internationale politieke bestel.

Welke zijn die kenmerken? Ik zal mij beperken tot
een aanduiding van de belangrijkste. Daar is in de
eerste plaats het feit dat wij hebben te maken met
een bipolaire machtsconstellatie, waarin de Ver-
enigde Staten en de Sovjet-Unie als toonaange-
vende mogendheden op voet van rivaliteit verke-
ren. De vraag wat precies aan deze rivaliteit ten
grondslag ligt — bv. tegenstellingen van ideologi-

2 U.Rosental(1)294.
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sche of machtspolitieke aard, dan wel wat Ray-
mond Aron ooit aanduidde als een „hostilité de
position"3 of mispercepties — zou een aparte be-
handeling vergen. Ik zal die dan ook achterwege
laten.
Vaststaat dat het verschil van de naoorlogse
machtsstructuur met het multipolaire machtseven-
wicht, dat zo kenmerkend was voor het vroegere
Europese statenbestel, bijzonder groot is. In
plaats van, zoals in de 18e en 19e eeuw, een aantal
van vijf a zeven grote mogendheden, waarvan
sommige in de ene periode eikaars bondgenoten
en in de andere eikaars tegenstanders waren (Bis-
marcks befaamde „jeder kann mit jedem"), ver-
schenen na 1945 twee dominante staten, weldra
supermogendheden genaamd, die elkaar perma-
nent lijken uit te sluiten.
Dan is er — als tweede kenmerk — uiteraard de
nucleaire factor. De introductie van de massaver-
nietigingswapens heeft, zoals het bekende cliché
luidt, meegebracht dat de oorlogvoering ophield
een rationeel instrument van buitenlandse politiek
te zijn, want, zoals vele malen is vastgesteld, met
een conflict waarbij kernwapens worden ingezet
viel immers niets te winnen; een kernoorlog zou
alleen maar verliezers kennen. Hoewel van tijd tot
tijd sommige militaire strategen met bizarre
ideeën over de „voerbaarheid" van zo'n oorlog
deze waarheid geweld lijken aan te doen, hebben
de potentiële verschrikkingen van de nucleaire be-
wapening toch in brede kring geleid tot een funda-
mentele herziening van de geschatte verhouding
tussen baten en lasten bij de uitoefening van mili-
taire dwang. Verder in mijn betoog hoop ik aanne-
melijk te maken dat de gevolgen hiervan niet zijn
beperkt tot de betrekkingen tussen kernwapen-
staten, maar zich ook uitstrekken tot de relaties
van landen die wél, met landen die niét over kern-
wapens beschikken.
Als derde belangrijke kenmerk van de huidige in-
ternationale betrekkingen wil ik de gegroeide en
nog steeds groeiende onderlinge afhankelijkhe-
den tussen landen noemen, vooral (maar niet uit-
sluitend) op economisch gebied. Nationale samen-
levingen zijn meer en meer met elkaar vervloch-
ten geraakt; hierdoor zijn ook de grenzen tussen
binnenlandse en buitenlandse politiek vervaagd.
Toenemende interdependentie gaat samen met

zowel een proces van ,,binnenlandisering" van de
buitenlandse politiek als één van internationalise-
ring van de binnenlandse politiek. Met recht kan
thans worden gesproken van een ,,global system"
— de nogal eens gebruikte term „global village"
lijkt mij iets te idyllisch — in die zin dat gebeurte-
nissen of ontwikkelingen van enig belang in het
ene deel van de wereld vrijwel onmiddellijk reper-
cussies hebben op de gang van zaken in andere we-
relddelen. Morgen breekt er een revolutie uit in
Saoedi-Arabië, overmorgen staan in westerse lan-
den weer lange rijen automobilisten voor de benzi-
nepomp.
Behalve deze drie belangrijke kenmerken noem ik
terloops nog twee andere factoren die mede in
ogenschouw moeten worden genomen, nl. het na-
tionalisme, althans het brede verzet tegen vreem-
de overheersing, in wat ik nog maar gemakshalve
de Derde Wereld blijf noemen, alsmede de de-
mocratisering van de buitenlandse politiek in een
groot aantal westerse landen, vooral sedert de
tweede helft van de jaren '60.

Verklaring van de machtsparadox

Al deze karakteristieken bieden inderdaad goede
aanknopingspunten om het raadsel op te lossen
waarom sterke staten soms zwak staan en zwakke
staten sterk. Laat ik vertrekken waar ik zojuist
mijn opsomming ben begonnen, bij het bipolaire
machtspatroon. Hierover maakt Henry Kissinger
in zijn memoires de volgende behartigenswaardi-
ge opmerkingen:

As the world hos groten bipolar, it has also lost the perspective for
nuance; a gain for one side appears as an absolute loss for the other.
Every issue seems to bear on the question of survival.

En hij voegt eraan toe:

Diplomacy turns rigid; relations are inherently vary.4

Waarom het mij in verband met mijn onderwerp
vooral gaat is het door Kissinger onderkende
,,nulsom"-karakter van de naoorlogse betrekkin-
gen, althans op het niveau van de relaties tussen
de twee supermogendheden. Wanneer het spel
van de internationale politiek zo in elkaar steekt
dat een zeker verlies in termen van prestige of be-

3 R. Aron — Paix et guerre entre les nations, 3e dr. Calmann-
Lévry, Parijs (1962)534.

4 H. Kissinger — The White House years. Weidenfeld & Ni-
colson, Londen (1979)67.
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langen bij partij A, evenveel winst aan prestige of
belangen voor B oplevert, dan is een klein land dat
in een bepaalde krachtmeting is gewikkeld met de
ene supermogendheid bijna automatisch verze-
kerd van steun van de andere. Er zijn maar weinig
situaties te bedenken waarop deze regel niet van
toepassing is. Indien men mocht denken aan de ac-
tuele situatie in Zuid-Afrika, dan moet ik erop wij-
zen dat dit een heel uitzonderlijk geval is en dat
overigens de onwil van de Amerikaanse regering
drastisch economische strafmaatregelen tegen dit
land te nemen niet alleen verband houdt met eigen
economische belangen maar ook wordt ingegeven
door de angst dat uiteindelijk vooral de Sovjet-
Unie van zulke maatregelen zal profiteren.
Hoe dan ook, de rugdekking die de concurrerende
supermogendheid bood, verklaart voor een be-
langrijk deel het succes van eerst Tito en later Cas-
tro, twee van mijn voorbeelden, om resp. de Sov-
jet-Unie en de Verenigde Staten op afstand te
houden. Zowel Washington als Moskou waren
maar al te graag bereid de rol van levensverzeke-
raar van het kleine, bedreigde land op zich te ne-
men.
De pogingen die de beide supermogendheden in
de afgelopen decennia hebben ondernomen om
met name de zg. niet-gebonden landen door mid-
del van verlokkingen met economische en militai-
re hulp, bij wijze van kostbare koude-oorlogstro-
feeën, voor zich te winnen, stelden deze landen
verder in staat, via de beproefde tactiek van het te-
gen elkaar uitspelen, hun onderhandelingspositie
ten opzichte van de grote twee te versterken. Met
name een land als India heeft daarbij figuurlijk (en
misschien ook wel letterlijk) de nodige garens ge-
sponnen.
Aangekomen bij de tweede pijler onder mijn be-
toog, t.w. de effecten van de kernbewapening op
de internationale machtsrelaties, moet ik — waar-
schijnlijk ten overvloede — vooropstellen dat
voorzichtigheid is geboden omdat uitspraken dien-
aangaande onvermijdelijk een speculatief karak-
ter dragen. Niettemin durf ik deze stelling aan.
Dreigementen met de inzet van kernwapens zijn
effectief in zoverre ze soortgelijke dreigementen
van de tegenpartij neutraliseren of de vitale belan-
gen van belangrijke bondgenoten beschermen, al
worden bij dit laatste — getuige de discussie over
de lekkende Amerikaanse atoomparaplu boven
West-Europa — meer en meer vraagtekens ge-

plaatst. Maar een dreigend gebruik van kernwa-
pens tegen landen in de Derde Wereld is hoogst-
waarschijnlijk geen effectief pressiemiddel. Hier-
voor zijn twee hoofdoorzaken aan te geven.5

De eerste is het gebrek aan geloofwaardigheid.
Dreigementen worden geloofwaardiger naarmate
sprake is van grotere evenredigheid tussen de be-
langen die op het spel staan en de middelen waar-
mee wordt geschermd om die belangen veilig te
stellen. Inderdaad: men zal allicht geen kanonnen
gebruiken om muggen te doden. Zo zullen ook
kernwapenstaten snel op ongeloof stuiten indien
zij zaken die, hoewel op zichzelf niet geheel onbe-
langrijk, niet behoren tot hun vitale belangen of
,,core values", proberen te behartigen met de
meest draconische wapens.

De tweede oorzaak is gelegen in het feit dat naar-
mate de afschrikkingsrelatie tussen de supermo-
gendheden zich stabiliseerde, de verwachting al-
leen maar sterker werd dat de kernwapens nim-
mer doelbewust zouden worden gebruikt. (Ik
spreek hier dus niet over de gevaren van „acciden-
tal" of „inadvertent wars".) De — overigens heil-
zame — angst van de supermogendheden voor el-
kaars nucleaire arsenalen had zozeer een verlam-
mende uitwerking op hun gedrag dat die verwach-
ting een universele strekking kreeg en dus ook de
verhouding tot niet-kernwapenstaten insloot.
Vanzelfsprekend speelde hierbij ook de vrees mee
dat het toepassen van nucleair geweld tegen welk
land dan ook zou kunnen escaleren tot een recht-
streekse botsing met de andere supermogendheid.
Bovendien mag ik in dit verband eraan voorbij-
gaan dat op het gebruik van kernwapens een
streng moreel taboe kwam te rusten.6 Deze factor
is speciaal van belang in de westelijke wereld,
waar de totstandkoming van het buitenlandse be-
leid de invloed ondergaat van de openbare mening
of, beter geformuleerd, onder druk staat van vaak
gepassioneerde groepen uit de eigen samenleving.
Uit tal van opinieonderzoeken is gebleken dat
voor grote delen van de bevolking in ons deel van
de wereld het gebruik van kernwapens al bijzon-
der moeilijk te rechtvaardigen is als antwoord op

5 C. Jönsson — The paradoxes of superpower, in: K. Gold-
mann en G. Sjöstedt (eds) — Power, capabilities, interdepen-
dence. Problems i,i the study of international influence. Sage,
Londen/Beverly Hills (1979)74.
6 K. Knorr — On the international uses of military force in the
contemporary world. Orbis 21(1977)18.
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regelrechte agressie tegen het eigen grondgebied7,
laat staan in andere, voor het eigen voortbestaan
minder bedreigende situaties. Het minste dat kan
worden gezegd is, dat aan het toepassen van nu-
cleair geweld buitengewoon hoge politieke kosten
vastzitten en dat daardoor ook de waarde van
eventuele kernwapendreigementen tegen kleine
landen zeer beperkt is. Het is niet zonder ironie
dat een man als Regis Debray (de ex-revolutionair
en gewezen strijdmakker van Che Guevara), nota
bene in een interview met de Groene Amster-
dammer (van 3 mei 1986) de atoombom als een
anti-imperialistich wapen kwalificeerde.

Maar, zo zal men misschien willen tegenwerpen,
de militaire kracht van de zeer grote landen is toch
zo overduidelijk dat zij helemaal geen kernwa-
pens nodig hebben om kleine, primitieve landen
aan zich te onderwerpen. De vernietigingskracht
van gewone, conventionele wapens waarover de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tegenwoor-
dig beschikken is immers al dermate groot, dat ze
daarmee gemakkelijk Derde-Wereldlanden in het
gareel moeten kunnen brengen of houden. Op
deze mogelijke tergenwerping kan ik het volgende
antwoorden. In de David-tegen-Goliathsituaties
waarnaar ik steeds verwijs, was meestal sprake
van een opvallende asymmetrie in motivatie, die
de asymmetrie in fysieke kracht voor een deel
compenseerde. Hiermee bedoel ik te zeggen — en
daarmee sluit ik aan bij wat ik al eerder heb aange-
voerd — dat de doelen waarvoor de regimes en/of
de volkeren van de betrokken Derde-Wereldlan-
den opkwamen een absoluut karakter hadden.
Het ging immers om hun politieke onafhankelijk-
heid of hun politieke heerschappij. Dit betekende
ook dat de strijd die ze tegen de grote, vreemde
mogendheden voerden, voor hen een totale strijd
was: alle middelen die ter beschikking stonden
werden gebruikt. Geen offer was te groot; het ver-
mogen leed te ondergaan was schier onbegrensd.
Het nationalisme bleek een machtige hefboom te
zijn om de bevolking te mobiliseren en interne
tegenstellingen ondergeschikt te maken aan de
heroïsche strijd tegen de gemeenschappelijke
vijand.

Hoe verschillend is het beeld aan de andere zijde.
7 Voor gegevens over Nederland zie: P. P. Everts — Public
opinion, the churches and foreign policy. Institute for Interna-
tional Studies, Leiden (1983)225.
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In de Verenigde Staten bv. bestond van meet af
aan de nodige twijfel over de vraag of in Vietnam
werkelijke vitale beginselen of belangen op het
spel stonden. Het opkomen voor de democratie
was verre van overtuigend, terwijl de strategische
noch de economische betekenis van het desbetref-
fende gebied evident waren; alle dominotheorieën
ten spijt. Een en ander maakte slechts een beperk-
te inzet van het Amerikaanse potentieel mogelijk.
Zeker, een expeditiemacht van meer dan 500.000
man (van wie overigens ten hoogste één vijfde aan
gevechtshandelingen deelnam) is geen kleinig-
heid. Maar de GI's die naar Indo-China werden
gezonden, vormden slechts een kleine fractie van
de totale Amerikaanse bevolking. Zij lieten geen
land in oorlog achter maar een ,,business-as-
usual"-maatschappij, waarin slechts weinigen van
hun familieleden en bekenden bij enige officië-
le activiteit ter ondersteuning van de oorlogsin-
spanning waren betrokken. En toen de strijd tegen
de Vietkong en de Noordvietnamezen veel moei-
lijker verliep dan herhaaldelijk van officiële zijde
werd beweerd — het beloofde licht aan het einde
van de tunnel leek eerder afkomstig van een trein
uit tegengestelde richting — keerde de stemming
in de VS zich massaal tegen de verantwoordelijke
politici. Hier bleek de Amerikaanse publieke opi-
nie, zoals weerspiegeld in het Congres, een door-
slaggevende rol te spelen, belangrijker in elk geval
dan de protesten uit o.a. West-Europa.
Het is dezelfde politieke kracht die vermoedelijk
de regering-Reagan tot nu toe heeft weerhouden
van een militair optreden tegen Nicaragua.
Het is verder van belang in te zien dat het gebruik
van hypermodern wapentuig tegen guerrillero's
ontoereikend, ja misschien wel irrelevant is, in-
dien geen rekening wordt gehouden met de poli-
tieke context waarbinnen een nationale bevrij-
dingsoorlog in de Derde Wereld zich afspeelt.8

Het is deze les die de Amerikanen hebben gene-
geerd en die de Russen thans in Afghanistan over
het hoofd lijken te zien. De guerrillero maakt een
goede kans op den duur te winnen als hij niet ver-
liest; wie tegen hem vecht, heeft een kwade kans
te verliezen als hij niet snel wint. Tegenover het
wapen van fysieke uitputting plaatst de guerrilla-
strijdmacht het middel van de psychologische af-
matting en morele ondermijning. Zonder sterk ge-
8 A. Mack — Why big nations lose small wars: the politics of
asymmetrie conflict. World Politics 27(1975)181.
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loof in de juistheid van de eigen politiek en zonder
vertrouwen bij een omvangrijk deel van de bevol-
king van het land waar de strijd wordt geleverd,
zal men een guerrillabeweging moeilijk de baas
worden.

Ik verlaat thans het militaire terrein en kom te
spreken over de implicaties van de toegenomen
onderlinge afhankelijkheid. Interdependentie op
wereldschaal houdt niet alleen in dat heel veel lan-
den op elkaar zijn aangewezen, maar ook dat ze in
zekere zin kwetsbaar voor elkaar zijn geworden.
Natuurlijk: er bestaan wat dit betreft grote ver-
schillen en voor veel ontwikkelingslanden geldt
dat de afhankelijkheid van de wereldeconomie
een sterk eenzijdig karakter heeft. Waarom het
mij echter te doen is, is dat in een wereld die wordt
gekenmerkt door interdependentie, partijen die
het minst hebben te verliezen hun onderhande-
lingspositie kunnen maximaliseren door chantage
te plegen ten opzichte van landen die het meest
hebben te verliezen.
In een poging de positie van de Verenigde Staten
als rijkste land in het internationale economische
systeem te typeren heeft Samuel Huntington eens
het fraaie beeld ten tonele gevoerd van een reus-
achtig flatgebouw.9 In menig opzicht zijn de VS
dan de bewoner van het grootste, het elegantste
en het meest luxueus gemeubileerde appartement
op de bovenste verdieping. De overige bewoners
beschikken er over ruimten van uiteenlopende
grootte en aantrekkelijkheid. Als één van de vele
bewoners kan het de VS niet veel schelen hoe de
medebewoners hun kamers inrichten. Daarente-
gen stelt het land wel groot belang in de soliditeit
van het gebouw als geheel. En het is juist die dege-
lijkheid die zorgen geeft. De staat waarin het ge-
bouw verkeert begint snel te verloederen en snelle
acties zijn nodig om de aangetaste funderingen,
kapotte bedradingen, lekkende daken en doorge-
roeste leidingen te repareren; om nog maar niet te
spreken over het probleem van de overbewoning
in sommige appartementen en de roofovervallen
die in de liften en trappehuizen plaatsvinden. Als
de noodzakelijke reparatie- en onderhoudswerk-
zaamheden niet worden uitgevoerd, is het gebouw
op den duur niet meer bruikbaar of zal het zelfs in
elkaar storten. Als de welvarendste bewoner van
9 S. P. Huntington — Foreign aid: for what and for whom. Fo-
reignPolicy(\97\)13Q.

het gebouw hebben de VS, meer dan wie ook, te
verliezen bij verslechtering in de woonomstandig-
heden. Zij hebben een duidelijk belang ervoor te
zorgen dat de structuur van het gebouw als geheel
deugdelijk is en dat er althans minimale condities
zijn voor een menswaardig bestaan. Tot zover
Huntington.
Dat ook het rijke deel van de wereld ernstig in zijn
belangen kan worden geschaad door de economi-
sche problemen in de Derde Wereld, laat zich het
best illustreren aan de hand van de internationale-
schuldencrisis van de laatste jaren. Tot goed be-
grip geef ik enkele feiten. Het totale bedrag aan
schulden dat alle ontwikkelingslanden (dat zijn er
momenteel zo'n 123) hebben uitstaan, nadert
thans het duizelingwekkend hoge bedrag van
$ 1000 miljard en dreigt in de komende jaren nog
verder op te lopen. Overziet men de kapitaalstro-
men van en naar de arme landen, dan blijkt dat er
meer aan rente en aflossing uit de Derde Wereld
wegvloeit, dan er aan nieuw kapitaal binnenkomt.
In 1985 bedroeg de netto-kapitaaluitstroom maar
liefst $ 22 miljard. Alleen al aan rentebetalingen
moeten de schuldenlanden jaarlijks reeds meer
dan $ 100 miljard voldoen. Dat getal krijgt wel-
licht nog meer reliëf als men bedenkt dat de mees-
te van deze landen zijn gedwongen meer dan 40%
van hun exportinkomsten voor dit doel vrij te ma-
ken en dat sommige ontwikkelingslanden een ren-
telast dragen die, uitgedrukt als percentage van
het nationale inkomen, tweemaal zo zwaar is als
de offers die Duitsland na de Eerste Wereldoorlog
in de vorm van herstelbetalingen moest opbren-
gen. De andere kant van de medaille is dat vele
westerse handelsbanken bijzonder kwetsbaar zijn
geworden door hun sterke afhankelijkheid van te-
rugbetalingen uit de Derde Wereld. Berekend is
dat bv. negen grote Amerikaanse banken (waar-
onder de Bank of America, Chase Manhattan en
Citibank) een aandeel hebben van ongeveer twee-
derde in alle Amerikaanse bankleningen aan de
Derde Wereld. De boekwaarde hiervan komt
overeen met niet minder dan 246% van al hun acti-
va en reserves. Dat deze banken zich dicht bij een
gevarenzone bevinden valt o.a. op te maken uit
het feit dat indien alleen al de drie belangrijkste
schuldenlanden — Argentinië, Brazilië en Mexico
— zouden weigeren gedurende slechts één jaar
rente en aflossing te betalen, de banken een ver-
lies zouden leiden ter grootte van 18% van hun ei-
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gen vermogen.10 Een dergelijk verlies zou bij de
huidige onzekerheid op de financiële markten
zonder enige twijfel een grote paniek met onover-
zienbare gevolgen veroorzaken. Ook al doordat
de grote banken in West-Europa en Japan even-
zeer omvangrijke bedragen aan de Derde Wereld
hebben geleend (en dus soortgelijke risico's lo-
pen), vormt de internationale-schuldencrisis niet
minder dan een latente bedreiging voor het inter-
nationale geldstelsel.
Deze realiteit plaatst de regeringen van de rijke
landen voor een groot dilemma. Aan de ene kant
kunnen zij niet toestaan dat de arme landen hun fi-
nanciële verplichtingen zonder meer aan hun laars
lappen, aan de andere kant beseffen zij ook dat
volledige nakoming van deze verplichtingen zulke
grote offers van de volksmassa's in de ontwikke-
lingslanden zou vergen dat het politieke evenwicht
in die landen in gevaar komt. Landen als Mexico
zijn in staat langs beide kanten van dit dilemma
hun financiële zwakte als troefkaart uit te spelen
en als machtelozen macht te ontplooien. Zij weten
dat de rijke landen diep in het eigen vlees snijden
indien zij het op een financiële crisis laten aanko-
men, zij weten evenzeer dat vooral de VS bereid
zijn een hoge prijs te betalen om te voorkomen dat
een plaatselijk bewind door een hoogst impopulai-
re aanpassingspolitiek de weg zou vrijmaken voor
een communistische protestbeweging. De conclu-
sie kan geen andere zijn dan dat de geschetste om-
standigheden de crediteurlanden vroeg of laat zul-
len dwingen toe te geven aan het verlangen van de
arme landen een belangrijk deel van de schulden-
last kwijt te schelden.

De positie van Nederland

Ik hoop met het voorgaande grotendeels mijn be-
lofte te hebben ingelost de machtsparadox in de in-
ternationale betrekkingen te verklaren. Ter afslui-
ting van mijn beschouwing ga ik nog in op de vraag
of mijn bespiegelingen ook van betekenis zijn voor
de waardering van de internationale machtspositie
van Nederland.
10 Gegevens ontleend aan: G. Merritt — Debt crisis: out of
sight but still burning. Int. Herald Trib. (1986)(21 juni); en M.
M. Fagen — Nine proposals for coping with third world debt.
Int. Herald Trib. (1986)(18 aug.). Vgl. ook: De internationale
schuldenproblematiek (Kamerstuk 19085). Den Haag (1985)
(15 juli).

Eerlijk gezegd: die betekenis lijkt nogal beperkt.
Er is wat het oordeel over Nederlands positie be-
treft iets merkwaardigs aan de hand. Enerzijds be-
staat vooral in officiële kring de neiging de status
van ons land in de wereld te flatteren. Met een ze-
kere regelmaat hebben beleidmakers op het minis-
terie van buitenlandse zaken zich het hoofd gebro-
ken over de vraag of Nederland in het concert van
de westelijke samenwerking nu de grootste van de
kleinen of de kleinste van de groten moest worden
genoemd. De opvatting dat ons land geen klein
maar een middelgroot land is, vindt in het beleids-
circuit veel aanhang.
Anderzijds blijkt het Nederlandse volk gevoelig
voor wat Heidring heeft genoemd een „klein maar
dapper"-syndroom.u Hieronder verstaat hij de
neiging van de Nederlanders in de confrontatie
met de groten — of het nu De Gaulle, Kennedy of
Soekarno is — steeds bij voorbaat de nederlaag te
verdisconteren en degene die verantwoordelijk is
voor die nederlaag, niet te straffen maar eerder te
prijzen om zijn moed. Hierbij valt met name te
denken aan de geweldige populariteit in het recen-
te verleden van een figuur als Luns. Heidring
schrijft het door hem geconstateerde verschijnsel
toe aan de vaderlandse geschiedenis, zoals die ge-
neraties lang op de scholen is onderwezen. Daar-
uit rees het beeld op van het kleine Nederland

. . . dat het tegen helgrote Spanje en, later, tegen het machtige Engeland
opnam; dat in het rampjaar 1672 het hoofd bood aan Frankrijk en Enge-
land samen (om niet te spreken van de bisschoppen van Keulen en Mun-
ster), een beeld dat in het begin van deze eeuw nog eens werd bevestigd
toen degenen die wij toen nog als onze stambroeders beschouwden, in
Zuid-Afrika een heroïsche maar vruchteloze strijd tegen een overmachtige
vijand streden.

In de naoorlogse periode heeft Nederland op be-
slissende momenten — ik denk aan de dekolonisa-
tie van Indonesië aan het eind van de jaren '40, de
perikelen rond Nieuw-Guinea in het begin van de
jaren '60 en de impasse in de Europese integratie
nadien — getracht zijn machtszwakte te compen-
seren door vooral juridische argumenten in stel-
ling te brengen. Zo deed het, met weinig succes,
achtereenvolgens een beroep op de bepaling uit
het VN-Handvest inzake niet-inmenging in de bin-
nenlandse aangelegenheden van een land, het
zelfbeschikkingsrecht voor alle volken en het be-
11 J. L. Heidring — Nederland in de wereld 1945-1985. Int.
Speet. (1985)(12)768.
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ginsel van de supranationaliteit in de internationa-
le samenwerking. Steeds moesten wisselende Ne-
derlandse kabinetten ervaren dat er in de interna-
tionale politiek een hemelsbreed verschil bestaat
tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.
Uit de jongste geschiedenis van de politieke strijd
rond het vraagstuk dat de gemoederen hier te lan-
de in de afgelopen zes a zeven jaar zo heeft bezig-
gehouden — ik doel natuurlijk op de raketten-
kwestie — dringt zich de vraag op waarom Neder-
land in dit geval, anders dan vele andere landen bij
soortgelijke gelegenheden hebben gedaan, zich in
het bondgenootschappelijke overleg niet als nui-
sance-value heeft laten gelden en heeft verzuimd
politieke munt te slaan uit zijn rol van hele of halve
dissident.
Duidelijk was immers dat er de Verenigde Staten
en de overige NAVO-landen veel aan was gelegen
dat Nederland niet uit de plaatsingsboot zou val-
len. De eenheid van de alliantie mocht beslist niet
worden verbroken. Evenzeer was duidelijk dat de
opstelling van 48 kruisvluchtwapens in Nederland
bijzonder moeilijk lag.
Voor deze plaatsing had de Nederlandse regering
— naar men mag aannemen — een prijs kunnen
bedingen; vermoedelijk een hogere prijs dan de

afstoting van een paar kernwapentaken, die overi-
gens door bondgenoten worden voortgezet. Als de
schijn niet bedriegt had ons land, te zamen met de
Duitse Bondsrepubliek, de Amerikanen ertoe
kunnen bewegen het aantal van 572 nieuwe kern-
wapens aanzienlijk te verminderen.12 Was hier
sprake van gebrek aan politieke wil of talent? Ont-
brak het aan binnenlands-politieke speelruimte?
Of druiste het pokerspel van „afpersing uit zwak-
te" in tegen mogelijk hoge morele opvattingen die
de verantwoordelijke Nederlandse bewindslieden
koesteren?
Zonder nader onderzoek durf ik op die pertinente
vraag geen antwoord te geven. Maar wie mocht
vinden dat Nederland hier de boot heeft gemist,
kan ik misschien nog troosten met een lichte varia-
tie op de woorden die aan de natuurkundige (en
Nobelprijswinnaar) Lorentz worden toegeschre-
ven.13

Weent verheugd te wonen in een land dat te klein is om al te grote stommi-
teiten uit te halen!

12 Zie bv.: H. J. Neuman — Het voorbehoud. Nijmegen
(1984).
13 Cit. bij: A. Vandenbosch — Dutch foreignpolicy since 1815,
a study in smal! power policy. Martinus Nijhoff, Den Haag
(1959)303.

U bent actief dienend officier van KL of KLu,
maar gaat binnenkort de dienst verlaten.

U wilt echter wél graag maandelijks de Militaire Spectator blijven ontvangen?
Dat kan: als lid van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap

(contributie f 30,- per jaar; buitenland f 40,-) vindt u hem iedere maand in de bus, en
tevens viermaal per jaar „Mars in Cathedra".

Meldt u als lid bij de secretaris: Denijsstraat 135, 2551 HJ Den Haag.
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J. N. Lodders
kolonel der Infanterie

Leiderschapstraining en -vorming

De keuze van het symposium thema: „Leiding ge-
ven onder gevechtsomstandigheden op de lagere
commandoniveaus", was voor mij niet moeilijk.
Mijn belangstelling voor dit onderwerp nam sterk
toe in de periode dat ik commandant was van het
bataljon Stoottroepen. Bij het bestuderen van de
geschiedenis van dit jongste regiment viel mij nl.
een sterk verschil op in de stijl van leiding geven in
de ontstaansjaren ervan in 1944/45 en in de huidi-
ge tijd. Mede daarom heb ik mij verder daarin ver-
diept. Het zou evenwel te ver gaan daaraan nu
méér aandacht te besteden dan te stellen dat de
stijl van leiding geven zowel aan de tijd als aan de
situatie is gebonden en dus voortdurend aan ver-
andering onderhevig is.

Kort historisch overzicht

Als ik zeg „aan de tijd gebonden" dan mag een
kort historisch overzicht over de opvattingen om-
trent leiderschap in de KL niet ontbreken. Ik zal
mij daarbij beperken tot de jaren na de Tweede
Wereldoorlog.
Direct na de bevrijding van ons land in 1945 moest
een geheel nieuwe krijgsmacht worden opge-
bouwd. Daarvoor was veel kader nodig, met name
i.v.m. de voorziene uitzending naar het voormalig
Nederlands-Indië. Wat voorhanden was bleek een
nogal heterogeen gezelschap te zijn. Wij zagen of-
ficieren en onderofficieren met de Irenebrigade en
de Commando's uit Engeland komen; terugkeren-
de officieren uit Duitse krijgsgevangenschap; ex-
onderduikers; vooroorlogse reserveofficieren en,
last but not least, leidinggevend kader dat uit het

LEIDING GEVEN
ONDER GEVECHTS-
OMSTANDIGHEDEN l

In het Opleidingscentrum Infanterie te Harderwijk is
op 28 mei 1986 de zg. Dag der infanterie gehouden.
Op die dag is aandacht besteed aan het onderwerp
„leiding geven onder gevechtsomstandigheden",
met name op lager (groeps/pelotons/compagnies-)
niveau. Drie inleiders hielden vier voordrachten die
op elkaar aansluiten. De redactie is van mening dat
dit onderwerp ruime aandacht verdient; vandaar
dat genoemde voordrachten in dit en volgende
nummers worden gepubliceerd.

verzet was voortgekomen. De vraag was: wie van
deze categorieën zou de toon gaan aangeven; wel-
ke stijl van leiding geven zou men gaan aanne-
men?
Dat er diametraal tegenover elkaar staande me-
ningen bestonden moge blijken uit een petitie die
een groep vooroorlogse officieren eind 1945 aan
HM Koningin Wilhelmina aanbood en waarin in
niet mis te verstane bewoordingen werd gevraagd
een einde te maken aan de nieuwlichterij op het
gebied van de discipline. Hier werden o.a. de
Stoottroepen bedoeld:

Duistere krachten prediken thans een zg. nieuwen geest, nl. een niet op
zelftucht en discipline gegronde kameraadschap, zulks onder het valsche
voorwendsel dat soortgelijke verhoudingen ook in de andere der Geal-
lieerde legers zouden bestaan. Het Anglo-Saksisch democratisch ka-
meraadschapsleger is niet in overeenstemming met het Nederlandsche
volkskarakter.

Op de aard van dat Nederlandse volkskarakter
werd overigens verder niet ingegaan. Wél werd la-
ter de Angelsaksische poetsmanie overgenomen,
iets wat in ieder geval in strijd was met mijn Ne-
derlandse karakter.
In maart 1946 gaf de toenmalige Chef van de Ge-
nerale Staf de trainingscirculaire „Wapenbroe-
ders" uit. Als u die leest, waant u zich in de gede-
mocratiseerde krijgsmacht van deze jaren.
Artikelen in de Militaire Spectator uit die tijd
vroegen daartegenover om aandacht voor meer
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afstand tussen de officier en zijn ondergeschikten;
en in een dagorder van juli 1952 verweet de toen-
malige Chef van de Generale Staf zijn officieren
gebrek aan leiderschap. Onvermijdelijk kwam
daarbij ook de functie van exercitie en ceremo-
nieel weer aan de orde.
In dit korte overzicht mag zeker de oprichting van
het Studiecentrum Militair Leiderschap (SCML)
in 1959 niet ongenoemd blijven. Het grote belang
van dat studiecentrum moge blijken uit het feit dat
het door ZKH prins Bernhard persoonlijk werd
geopend.

Zowel de mechanisering in de jaren '60 als de ont-
wikkelingen in onze gehele samenleving destijds
hebben niet nagelaten grote invloed uit te oefenen
op de stijl van leiding geven in onze krijgsmacht.
De mechanisatie vergrootte op de oefenterreinen
de fysieke afstand tussen de leidinggevenden en de
soldaat en vroeg om een grotere mate van zelf-
standig optreden van de laatste. Het voortdurende
besef van ondergeschiktheid was daarmee in strijd
en moest derhalve ook op de kazerne aan belang-
rijkheid inboeten. Ook werd de behoefte aan tech-
nisch en andere hoger geschoolden steeds groter.
De reeds genoemde ontwikkelingen in de maat-
schappij hebben die evolutie stellig versneld en
maakten het verklaarbaar dat in 1966 de VVDM
werd opgericht.
Dat alles heeft bij de leidinggevenden een ver-
schuiving te zien gegeven van de aandacht voor de
schijnbaar nietige zaken naar het functioneren van
de ondergeschikte in zijn werk. Sommigen vonden
echter weer dat de schijnbaar nietige zaken wel
eens te veel in de verdrukking kwamen.
De mechanisatie heeft naar mijn mening voor de
infanterie de grootste gevolgen gehad. Kreeg bij
de zg. „loop-infanterie" de man altijd alle aan-
dacht, nu moest hij de belangstelling van zijn com-
mandant gaan delen met diens kennis van, en zorg
voor het materieel. De invoering bij de infanterie
van steeds meer en geavanceerder materieel en de
verkorting van de diensttijd werkten daarin nog
versterkend.
Vóór de mechanisatie werd een vaandrig in tien
maanden opgeleid van burger tot vaandrig, met
als belangrijkste uitrusting een kaartentas en sein-
pistool. Nu leiden wij hem in de helft van die tijd
op tot commandant van een YPR-peloton, terwijl
nog steeds van hem moet worden verwacht dat on-

der zijn bezielende leiding zijn mensen in een uit-
gestegen gevecht het handgemeen met de vijand
aangaan.

Tot zover mijn historisch overzicht in vogelvlucht.

In oktober 1984 publiceerde dr. Schuiten, hoofd
van de sectie Militaire Geschiedenis, in de Militai-
re Spectator een artikel getiteld ,,De Nederlandse
infanterieofficier en zijn leiderschap sinds 1850".
Het toeval wilde dat ik die bijdrage las op de dag
nadat ik formeel had vernomen dat ik comman-
dant OCI zou worden. Dat zeer lezenswaardige
artikel was voor mij niet alleen een „Aha-Erleb-
nis" maar deed mij ook met een sterke belangstel-
ling voor leiderschapsvorming naar het OCI gaan.
Het ligt bovendien voor de hand dat een C-OCI
veel belangstelling behoort te hebben voor de lei-
derschapstraining en -vorming, kortweg LTV ge-
naamd. Jaarlijks leiden wij op het OCI immers
zo'n 2000 toekomstige leidinggevenden op voor
l Lk en NTC, en wij verzorgen de verdere vor-
ming voor beroepsonderofficieren, alsmede be-
roeps- en reserveofficieren.

LTV op het OCI

Tijdens de wapentechnische opleiding van de leer-
lingen van de KMS en SMO-leerlingen bouwen
wij voort op hetgeen op KMS, OCOSD en KMA
op het gebied van LTV is onderwezen. De theorie-
ën praktijklessen op die instituten, als ook de ini-
tiële LTV op de SROKI, zijn gebaseerd op het be-
leidsconcept „Leiding geven in de KL", in 1977
uitgegeven door de landmachtstaf. Daarin wordt
leiding geven als volgt omschreven:

Activiteiten die erop zijn gericht het gedrag van anderen te beïnvloeden,
teneinde met de beschikbare middelen de gestelde taak (taken) op doel-
treffende wijze uit te voeren.

Ik zou onvolledig zijn als ik de voetnoot die daar-
bij is opgenomen achterwege zou laten; die luidt:

In navolging van het „Stumik-deelrapport leiding geven" betekent „doel-
treffende wijze" in du verband eveneens dat bedoelde activiteiten evenzeer
dienen te zijn gericht op de persoonlijke uitkomsten voor het betrokken
personeel, teneinde daarmee een zo goed mogelijke motivatie te bereiken.

In het totale optreden van de leidinggevende on-
derkent het „beleidsconcept" vier verantwoorde-
lijkheden. De leider is:
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1. de vaktechnische/tactische commandant;
2. de aanvoerder van een team;
3. de adviseur;
4. de opleider.

Naar de mening van C-COKL kan de leidingge-
vende hierop worden voorbereid door hem te oe-
fenen in de volgende zes vaardigheden.

1. Vaktechnische vaardigheid.
2. Fysieke vaardigheid.
3. Planningsvaardigheid (PV).
4. Communicatieve vaardigheid (CV).
5. Sociale vaardigheid (SV).
6. Evaluatieve vaardigheid (EV).

De opleiding in vaktechnische vaardigheid krijgt
op het OCI — terecht — veel aandacht. In alle be-
scheidenheid ben ik van mening dat het OCI, voor
zover de beschikbare tijd dat toelaat, goede vak-
mensen aflevert. Ook fysiek staan zij na de oplei-
ding hun mannetje.

Wat de overige vier vaardigheden betreft het vol-
gende, ledere cursist wordt geleerd dat hij na een
ontvangen opdracht: a. een plan moet maken
(PV), b. dit plan moet overbrengen aan (CV),
c. zijn mensen (SV), en d. het resultaat moet
toetsen (EV).
De beide eerste aspecten zijn volledig verweven in
de vaktechnische opleiding. De cursisten staan bij
wijze van spreken met het OTVEM op en gaan er-
mee naar bed. Bevelsuitgifte is een onderwerp dat
in hun opleiding tot vervelens toe terugkeert.
Moeilijker ligt het met de sociale en de evaluatie-
ve vaardigheid. De opleiding is sterk gericht op de
leidinggevende. Het leren omgaan met mensen en
het evalueren van eikaars prestaties is tijdens de
opleiding veelal een rollenspel van de leerlingen
onderling. Met uitzondering van de KMS-leerlin-
gen, die 4 weken bij een schoolcompagnie op deta-
chering gaan, maakt niemand tijdens de opleiding
kennis met de mens die hij later moet gaan leiden.
Ook wordt de leerling niet een soort theoretische
profielschets voorgehouden van de NL-soldaat en
voorts blijft ook iedere informatie over zijn moge-
lijke gedrag onder gevechtsomstandigheden ach-
terwege. De gehele LTV is volledig gericht op de
leidinggevende zelf en dan nog geënt op de vre-
dessituatie.
Bij geen enkele opleiding of verdere vorming,

wordt, althans tot nu toe, formeel aandacht be-
steed aan de persoon van de doorsnee NL-soldaat,
de man waaraan de leerling leiding gaat geven. En
dus hoort de leerling ook niet over diens mogelij-
ke gedrag onder gevechtsomstandigheden. Opval-
lend in dit verband is dat in het Handboek voor het
Dienstplichtig kader, uitgave 1975, het eerste
hoofdstuk van 13 bladzijden aan leiderschap werd
besteed; een niet gering deel daarvan was gewijd
aan, zoals hij daar heet: ,,de geleide". In het nieu-
we Handboek komt dit hoofdstuk niet meer voor.
Alle voorschriften van Gevechtshandleiding tot
Peloton zijn — om een understatement te gebrui-
ken — op dit gebied uiterst terughoudend.
Ik constateer nog een onderwerp dat volledig in de
LTV ontbreekt, namelijk het psychisch incasse-
ringsvermogen, de stressbestendigheid. Ik hoorde
Cruyff onlangs zeggen: ,,het eerste wat een voet-
baller moet leren is tegenvallers incasseren". Dat
is overigens moeilijk een vaardigheid te noemen.
Het is mij niet bekend of dit bewust of onbewust
niet in de LTV is opgenomen. Wanneer wij spre-
ken over de fysieke vaardigheid zal een ieder het
met mij eens zijn dat een commandant — en dat
geldt zeker voor de infanterist — zijn eenheid
steeds letterlijk een stap vóór moet kunnen blij-
ven. Maar geldt dat niet ook voor het geestelijk in-
casseringsvermogen; moet ook hier de comman-
dant niet de langste adem hebben?

Tijdens de oefening TRUTZIGE SACHSEN, september
1985, was ik als toeschouwer aanwezig bij een de-
monstratie op het schietterrein Bergen-Hohne
waar een compagniessteunpunt werd gedemon-
streerd. Men liet de geweldige vuurkracht zien
van de moderne wapens. Alles wat er maar aan
zo'n verdediging te pas kan komen, werd getoond:
boordwapens, tanks, antitankwapens, artillerie —
waaronder de meervoudige raketwerper — close
airsupport en gevechtshelikopters. En dat alles
met scherp. Op zichzelf een magnifieke show.
Men liet overigens maar de helft zien — of nog
minder — want hetgeen van de andere kant had
moeten komen, toonde men uiteraard niet.
Ik heb op dat moment getracht mij voor te stellen
hoe een commandant zich in zo'n situatie moet ge-
dragen maar kwam niet verder dan de conclusie
dat wie in zo'n hel leiding moet geven psychisch
van zeer goeden huize moet komen. Overigens
weet ik mij hierin gesteund door generaal Huyser,
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die in zijn lezing op onze Wapendag 1985 o.a. op-
merkte dat er in de opleiding van infanterist en ca-
valerist een systematiek moet worden toegepast
om ze stressbestendiger te maken. Voor zover
door mij kan worden nagegaan komen gevechts-
veldgedrag en stressbestendigheid evenmin voor
in het nieuwe Raamplan LTV dat thans op staf
BLS in bewerking is.

Bij de voorbereiding van dit symposium is mij nog-
al eens de kritische vraag gesteld waarom er geen
Israëlische of Amerikaanse officier met Vietnam-
ervaring als spreker is uitgenodigd. Ik zal u dat
met het volgende duidelijk maken. Tijdens de oe-
fening STARKE WEHR waaraan ik met het bataljon
Stoottroepen deelnam, uitte de commandant van
het Duitse luchtlandingsbataljon zijn bewonde-
ring voor de Nederlandse soldaten. Hij plaatste te-
gelijk, zoals te doen gebruikelijk, enkele kritische
kanttekeningen bij hun gedrag en uiterlijk voor-
komen. Ik heb hem toen het volgende gevraagd:
„wat doet een soldaat van u die opdracht heeft ge-
kregen in gebouw X kamer Y een schoolbord te
gaan halen en als hij daar aankomt de deur op slot
vindt? Zijn antwoord was: „hij zal naast de deur
gaan staan wachten tot de beheerder terugkomt".
„Wat doet de Nederlander in zo'n geval?", was
zijn wedervraag. „Dat weet ik niet" luidde mijn
antwoord, „want er zijn meer mogelijkheden:

1. als de Nederlandse soldaat al zou wachten, zou
hij gaan zitten wachten, maar ik denk dat hij
2. achterom loopt om te kijken of het raam open
is en zo het bord eruit haalt, of dat hij
3. terugkomt om te zeggen dat de man er niet is."

Het probleem is dat je meestal niet weet wat hij
doet maar wel dat hij meestal iets doet. Daarom
is het zo moeilijk in het Nederlandse leger leiding
te geven, en dat kunnen alleen maar Nederlan-
ders.

Resumé

Dit betoog samenvattend zou ik willen stellen dat
het voor de leiding van de KL niet mogelijk was in
1945, gezien de zeer grote tegenstellingen op het
gebied van leiderschap, met een schone lei te be-
ginnen vanwege de grote en scherpe tegenstellin-
gen in ervaring op dat gebied. Bovendien eiste het
conflict in het voormalige Nederlands-Indië alle
aandacht op.
Wat er in die jaren overbleef was een mengeling
van een conservatieve stijl vermengd met Engelse
invloeden.
De mechanisatie en de ontwikkelingen in onze Ne-
derlandse samenleving in de jaren '60 noodzaak-
ten tot het wijzigen van de stijl van leiding geven;
geleidelijk zien wij deze verandering van een au-
toritaire naar een meer participerende stijl.
De huidige LTV op het OCI is gebaseerd op het
beleidsconcept Leiding geven van de BLS, dat
door C-COKL is vertaald in zes vaardigheden. Ik
heb u gezegd dat daaraan naar mijn mening twee
wezenlijke elementen ontbreken:

— het opvoeren van het psychisch incasserings-
vermogen;
— voorlichting over de doorsnee Nederlandse
soldaat, doch zeker hoe die zich onder gevechts-
omstandigheden vermoedelijk zal gedragen.

Mededeling voor auteurs

Al geruime tijd is het paginahonorarium voor oorspronkelijke artikelen niet meer bijgesteld.
Thans is besloten dit tarief aan te passen. Per l januari 1987 is het met 25% verhoogd tot
ƒ 50, -per pagina.
Dit geldt inclusief door de auteur bijgeleverde, reproduceerbare illustraties. (Foto's: zwart-
wit glanzend; tekeningen/schema's moeten voldoen aan de eisen, vermeld in punt 2.2 van
de Aanwijzingen voor medewerkers, die circa tweemaal per jaar in de MS worden afgedrukt.
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A. F. H. Aarts r.a.

kolonel van de militaire administratie

Automatisering bestuurlijke informatie-
voorziening KL in historisch perspectief

In kranten en vakliteratuur staan regelmatig arti- verdeeld in zes groeifasen. Hij kwam tot de con-
kelen omtrent de automatisering bij de overheid, statering dat het verloop van de automatiserings-
Het merendeel van die publikaties geeft aan hoe kosten tweemaal een sterke stijging toont. De kos-
slecht dat proces bij de overheid verloopt. Daarbij tencurve vertoont derhalve het beeld van twee
baseert men zich meestal op de rapporten van de achter elkaar geplaatste S-krommen (zie afb. 1).
Algemene Rekenkamer. Zij geven echter niet Na zo'n kostenexplosie probeert het management
meer dan een momentopname. met diverse technieken de ontwikkelingen weer te

beheersen. Bij het formuleren van het informatie-
In dit artikel worden de ontwikkelingen op het ge- gn automatiseringsbeleid is het belangrijk reke-
bied van de automatisering van de bestuurlijke m- nmg fe houden met ervaringen en ontwikkelingen
formatievoorziening binnen de KL afgezet tegen die kenmerkend zijn voor een bepaalde groeifase.
de ontwikkelingen op het gebied van geautomati- Jn dh ardkel worden yijf perioden beschreven, en
seerde informatievoorziening in de civiele maat- wd de periode voor 1945) het tijdvak 19454970,
schappij. Per periode worden de technologische de jafen 70 dg periode eind jaren >70/begin jaren

ontwikkelingen zoals die in de literatuur zijn t< '80ende jaren 1984/1985.
vinden, vergeleken met de wijze waarop ze m de yan m5 af worden per periode aangegeven:
KL werden en worden toegepast. Tevens zal wor-
den aangegeven in welke groeifase de KL-au- — de techniek (de technische mogelijkheden);
tomatiseringorganisatie verkeerde. Als meetpunt - het gebruik (de toepassingen binnen de KL);
wordt de zg. Nolan-curve gehanteerd. De Ameri- — de organisatie/overlegstructuur;
kaanse onderzoeker Richard Nolan heeft de ont- - beleid/plannen;
wikkeling van de automatisering in organisaties - deNolan-fase.

Afb. 1 De zg. Nolan-curve (uit: R. Nolan - Harvard Business Rev., zie lit.opg
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Wil men de ontwikkeling van de geautomatiseerde
informatievoorziening bij de KL in de laatste 20
jaar beoordelen dan moet men niet de fout maken
de KL te vergelijken met een civiel bedrijf. Als
men in de vakliteratuur spreekt van automatise-
ring van een bedrijf dan heeft men het gewoonlijk
over organisaties van 50 a 100 werknemers. De
KL heeft een veelvoud van dit soort bedrijven; de
schaal waarover men praat is dus anders. Door de
grotere schaal of complexe onderlinge relaties tus-
sen KL-bedrijven en -staven is de problematiek
ook van een ander niveau.

Dat de automatisering bij de overheid complexer
is dan in het bedrijfsleven wordt ook door de Alge-
mene Rekenkamer erkend. Zulks is eveneens ge-
signaleerd in het rapport van de regeringscommis-
saris voor de reorganisatie van de rijksdienst. Te-
vens moet men rekening ermee houden dat de ont-
wikkelingen in de praktijk altijd achterlopen bij
die welke in de vakliteratuur worden gesigna-
leerd.

In principe beperkt dit artikel zich tot de historie
van de bestuurlijke informatiesystemen. Slechts
incidenteel zullen ontwikkelingen ten aanzien van
wapen- en commandosystemen worden vermeld.

De periode voor 1945

Aan de ontwikkeling van de computer ging een pe-
riode vooraf waarin werd getracht mechanische
rekenmachines te bouwen. Als wij het telraam
niet als zodanig beschouwen dan werd omstreeks
1623 door de wiskundige Schickard een van de
eerste telmachines ontwikkeld. Met deze machine
was het mogelijk twee getallen met elkaar te ver-
menigvuldigen. In Frankrijk was Blaise Pascal
met een soortgelijke machine bezig. Op basis van
dat ontwerp bouwde Leibnitz, een Duitse wiskun-
dige, rond 1694 een machine waarmee men kon
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
De Engelsman Babbage bouwde zijn leven lang
aan een rekenmachine waarmee wiskundige bere-
keningen konden worden uitgevoerd. Rond 1855
kon hij zijn produkt demonstreren. Het in- en uit-
voeren van gegevens moest plaatsvinden met be-
hulp van ponskaarten. Voor de volkstelling in
Amerika bouwde Hollerith in 1890 een machine
die op elektrische stroom werkte en gaatjes in

Afb. 2 Procesbesturing met ponskaarten bij het
Jaquard-weefgetouw

ponskaarten kon lezen, sorteren en optellen. Een
toepassing voor procesbesturing m.b.v. ponskaar-
ten was ontwikkeld door Jaquard (zie afb. 2). De
Duitser Zuse gebruikte rond 1936 als eerste het
tweetallig stelsel bij zijn rekenapparaten. Op die
manier bespaarde hij veel schakelelementen. De
rekenmachines waren tot nu toe nog steeds enor-
me machines gebaseerd op het telrad. Zo bestond
de ,,Mark I" van Aiken (±1940) uit meer dan
70.000 onderdelen.

De periode 1945-1970

De techniek

De computers zoals wij die kennen bestaan pas
sinds een jaar of veertig. De eerste machines, die
in onze ogen de aanduiding „computer" verdie-
nen werden gebouwd tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Die eerste computers waren het werk van
eeuwen van ontwikkelingswerk, dat in de jaren '40
in een ware stroomversnelling is geraakt.
De eerste elektronische computer werd in 1946
gebouwd door de Amerikanen Erkert en Mauch-
ly. Deze zg. Eniac was een reusachtige machine
met meer dan 18.000 elektronenbuizen. In de ac-
cumulatoren van de Eniac was plaats voor 20 cij-
fers. Het rekenmonster nam 150 m2 vloeropper-
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vlakte in beslag. De ontwikkeling kostte 200.000
manuren. Met deze machine was de eerste gene-
ratie computers (hardware) geboren. Het pro-
grammeren van de Eniac geschiedde volledig met
de hand, en wel door het „prikken" van stekerver-
bindingen. Al spoedig werd het gebruikte tientalli-
ge stelsel vervangen door het tweetallige stelsel.

In 1951 werd de eerste commerciële computer
uitgebracht, de Univac. De ontwikkelingskosten
daarvan worden geschat op $ 930.000. In de perio-
de 1951-'58 werden maar liefst 49 apparaten ge-
maakt en afgeleverd. Intern had de Univac ruimte
voor 12.000 karakters. De computer werkte de
programma-instructies serieel af, zulks in tegen-
stelling tot de Eniac die een zekere parallelle ver-
werking had. Een deling waarvoor de Eniac 24 ms
nodig had werd door de Univac in 2,5 ms uitge-
voerd.
De verkoop van computers kwam echter pas goed
op gang nadat omstreeks 1954 de transistors hun
intrede hadden gedaan (tweede generatie hardwa-
re). Zij maakten compactere machines mogelijk
met hogere verwerkingssnelheden. Bij deze twee-
de-generatiecomputers werd gebruik gemaakt van
de eerste generatie software. De programmering
geschiedde in machinetaal (enen en nullen).

De markt voor gegevensverwerkende systemen
bestond in de jaren '50 in hoofdzaak uit ponskaar-
ten- en ponsbandapparatuur. Voor het vastleggen
van gegevens was in het begin van de jaren '60 de
magneetband verkrijgbaar, een vijftal jaren later
gevolgd door de magneetschijf.

Afb. 3 Penponskaart

In het begin van de jaren '60 werd de machinetaal
vervangen door een taal met enkele korte com-
mando's (bv. 2 letters en 2 cijfers). Dit pro-
grammeren in Assembier wordt ook wel aange-
duid als tweede generatie software.

Het gebruik

De eerste periode van geautomatiseerde gege-
vensverwerking in de KL ving aan met het in ge-
bruik nemen van mechanische ponskaartenappa-
ratuur (IBM en Honeywell Buil).
Met de oprichting per l maart 1959 van de RVA
west (Regionale Voorraad Administratie west) te
Alphen aan den Rijn werd de voorraadadministra-
tie van de 5e-echelonsbevoorradingseenheden ge-
mechaniseerd. In 1961 werd RVA omgevormd tot
centrale voorraadadministratie (CV A). De C VA
— opgenomen in de organisatie van de kwar-
tiermeester-generaal — voerde de voorraadadmi-
nistratie van alle 5e-echelonsdepots. Op basis van
een centrale bevoorradingsadministratie per arti-
kel voorzag het mechanische voorraadadministra-
tiesysteem in een maandelijkse rapportage.
Een van de markantste bijzonderheden bij de
CVA (Alphen a/d Rijn) was de wijze van de vast-
legging van mutaties; het aantekenen van 20 posi-
ties per mutatie door het plaatsen van streepjes
m.b.v. grafietpotlood (afb. 3). Dat deze toepas-
sing slaagde was vooral te danken aan de ijzeren
discipline die toen werd gehandhaafd. Van een
toepassing op deze schaal zijn noch in Nederland
noch in het buitenland voorbeelden bekend. >

MUTATIE H O t V E E L I t E l U l M A G
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Af b. 4 IBM 1401/1410 (DCC, Maasland)

Afb. 5 Univac kaartcomputers (CVA, Alphen aan den Rijn)

Medio 1961 werd besloten tot verplaatsing van de
Mevag (Mechanische en elektronische verwerking
van administratieve gegevens) naar het complex
De Lier (Maasland), waar een ondergrondse
ruimte beschikbaar was voor de installatie van de
eerste defensiecomputer. Het gemechaniseerde
systeem werd in de periode 1962-'64 omgezet in
een geautomatiseerd systeem (IBM 1410/40 k-
woorden + IBM 1401/8 k-woorden; afb. 4). Een
„woord", veel gebruikt in de administratieve au-
tomatisering, kan bestaan uit bv. 8-32 bits, afhan-
kelijk van de computerarchitectuur.
De IBM 1410 werd ingezet voor het sorteren en
bijwerken van bestanden; de 1401 voor conversie
van kaart naar magneetband. De verwerking vond
plaats op maandbasis. Omdat eind 1966 beide ma-
chines vol bezet waren werd medio 1967 een IBM
360/20 (16 kb) gekocht. Maar ook dat was niet vol-
doende. In 1967 en 1968 liep de werklast snel op
naar 3 shifts per etmaal. Het werkaanbod was zo
omvangrijk dat men genoodzaakt werd het werk
uit te besteden (bij de rijkscentrale voor mechani-
sche administratie en bij IBM). Tevens werd op
advies van prof. Van Oorschot (directeur van de
Rijks Kantoormachine Centrale) overgegaan tot
verwerving van een IBM 360/50. Deze configura-
tie met een intern geheugen van 262 kb en een ex-
tern geheugen van 5 schijvenunits van elk 7,25
Mb, kostte (begin 1969) ruim f 6 miljoen. Twee
jaar later was een uitbreiding van de geheugenca-
paciteit noodzakelijk van 262 naar 512 kb (kosten
ruim f l miljoen). De eerste voorlichting over een
nog krachtiger machine, de IBM 370/145, vond in
december 1972 plaats. De IBM 370 is jarenlang
het hart geweest van vele grote rekencentra.
Voor onderzoek werd in het begin van de jaren '60
reeds in bescheiden mate gebruik gemaakt van

een rekenmachine (Elliot 803) van het Fysisch La-
boratorium van de Rijksverdedigingsorganisatie
TNO te Waalsdorp.

In de periode 1964-68 werden de eerste systemen,
die specifiek voor de KL zijn gemaakt, operatio-
neel (zie de tabel). Dat waren zuivere registra-
tiesystemen t.b.v. de landmachtstaf, gericht op
het verstrekken van statusinformatie. De verwer-
king was batch (stapel) georiënteerd. Er werd ge-
bruik gemaakt van ponskaarten en magneetban-
den. De programmatuur was in assemblertaal ge-
schreven. Het programmeren in een taal van twee
cijfers en twee letters wordt momenteel niet meer
onderwezen, vandaar dat het aanpassen van deze
thans nog operationele systemen moeilijk is.
De doorbraak naar zg. „hogere" programmeerta-
len kwam begin 1969. Voor administratieve toe-
passingen ging men de taal Cobol gebruiken en
voor technisch-wetenschappelijke toepassingen
de talen Algol en Fortran. Bij de introductie van
deze talen verwachtte men ruim 60% op de pro-
grammeertijd te kunnen besparen.
Begin 1968 maakte ook de KL de overstap van
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mechanische naar elektronische apparatuur. De
ponskaartenapparatuur van de CVA werd vervan-
gen door twee Univac 9200 kaartcomputers (zie
afb. 5).
Dat men in de beginperiode van de automatisering
bij de KL reeds op een geavanceerde wijze werkte
moge duidelijk worden uit de vroege belangstel-
ling voor een systeemontwikkelingsmethodologie.
Op initiatief van prof. Van Oorschot bezocht men
in april 1968 Philips. Aldaar was sinds kort de
Ardi-methode in gebruik („Analyses require-
ment, determination, design and development,
implementation"). Tevens werd al in een begin-
stadium van automatisering aandacht geschonken
aan het aspect beveiliging. In oktober 1968 werd
een studiegroep ingesteld die een rapport moest
samenstellen m.b.t. de beveiliging van een compu-
tercentrum.

Niet alleen v.w.b. de methodologie en beveiliging
stond de KL in het front van de marktontwikkelin-
gen; ook ten aanzien van de hardware en software
was men voor die tijd zeer geavanceerd bezig. Dat
blijkt onder andere uit de volgende activiteiten.

— In mei 1969 demonstreerde Philips voor de KL

de eerste general purpose digital, ruggedized com-
puter (17,5 kg/64 kb).
— In augustus 1969 vond er een demonstratie
plaats van „talen voor simulaties met rekenma-
chines".
— In april 1970 waren (t.b.v. de HKS) computer-
ondersteunende oefeningen in ontwikkeling (zoals
Wargames en Maintenance Management).

De organisatie/overlegstructuur

In het begin van de jaren '60 werd de eerste over-
legstructuur ingesteld. Bij de KL werd medio 1966
het Comité Automatisering KL (CAKL) o.l.v. de
plv. SG (KL) ingesteld. De eerste vergadering van
de stuurgroep onder dat comité vond plaats op
6 september 1966 o.l.v. bgen ir. H. A. Roderigo,
SC(P)/HKKL.
Een jaar na de KL (juni 1967) werd op het centrale
niveau het Comité automatisering bestuurlijke in-
formatievoorziening defensie (Dabid) ingesteld;
later genoemd CAAD (Comité administratieve
automatisering defensie). Dat comité, o.l.v. de
SG, had tot taak het bestuderen van de opbouw
van de administratieve organisaties en het advise-

Ontwikkelde systemen

1964 Organisatietabellen
Autorisatiestaten

1965 Legerplan
1967 Registratie militair personeel
1968 Locatie

Slagorde
1972 Leveranciersgegevens

Relatiebestand verbindingsdienst
Verkeersongevallensysteem

1973 Periodieke materieelrapportage
1974 Centraal voorraadbeh.systeem kl II/IV

Centraal voorraadbeh.systeem kl V
Interlmsysteem '71
Klantenadressensysteem
Nato Force Planning Data Base

1975 Registratie voertuigen
1976 Voorautomatiseringdetailliisten

Couponadministratie
1978 Geautom. Informatieven, op

personeelsgeb.
1979 Cantinedienst

Registratie voorraden 119 Levens-
middelendepot
Coderelatie KisKL

1980 Materieelaanschatfingsplan
Unifll
Verbetering invoerprocedures LAS

Koppeling CVBKL-centrale KIS —
Overneming eouponadministratie COUPON A.
AIP subsyst. ziekteverzuim RZV

OT Registratie tuchtrechtelijke gegevens RTR
AS Vrijmaking Saldo Quick VSQ
LRP Modificatie leveranclersgegevenssysteem M.LEV
RMP 1981 AIP subsyst. Renov. Verwerking hist. geg. —
LOC AIP subsyst. Verloop cijfers RAK
SLO AIP subsyst. Terminal capaciteit —
LEV Materieelbeproevingsafd.l MBA l
VBDD 1982 Centrale materieeldocumentatie CINIS
VOS Documentatiesysteem Eiplos. Opr. Dienst EDO
PMR Unifll/Slnaï UNIFIL
CVBKL Behoeftebepaling aanschaffing munitie BAM
klV 1983 Configuratie, lokatle, en onderh.
IS71 bew.svsteem CLOBS
KAS Saldo lokatie administratie SU
NFPOB Landm.stafpl.syst. Sub.systeem infra-
Reg.VTG structuur LPS infra
Aut.DLK Materieelbeproevingsafd. II MBA II
Coupon A. 1985 Renov. Registratie Ziekteverzuim RZV

Best. infosysteem t.b.v. de afd. Pers.voorz. BISPV
AIP Functieanalyse reg.syst. FAKL
CADI Documentatie personeelssvst. DPS

Weekplanning en voortgangscontrole LOS-WVC
119 LVM Prolectmanagem.landmacht-ptanningsyst. LPS-1
CODER. Materleelverwervingssyst. deelsyst. 1,2,3 MVS1.2.3
MAP II Bedrijf$besturlnBssyst 570 Hrstwkpl. BBS-570
UNIFIL Centraal documentatiesyst l COOS-1
VERING LAS Centraal documentatiesyst II CDOS-2
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ren met betrekking tot de administratieve automa-
tisering, de onderlinge verhoudingen, de coördi-
natie, de samenwerking en de procedures.
In de Legerraadstaf werd in 1967 in de afdeling
Bijzondere Projecten een sectie Automatisering
opgenomen (zijnde een kolonel). Binnen de Di-
rectie administratieve diensten (DAD) werd een
sectie Automatisering geformeerd. De eerste
OTAS-sterkte van dat bureau was vijf man. In een
latere fase ontstond een afdeling Automatisering
en Organisatie met een sectie Automatisering
van ca. 25 man.
De aanzet tot de opbouw van een afzonderlijke
automatiseringsorganisatie werd gegeven in een
gesprek in november 1967 tussen de staatssecreta-
ris KL J. Haex, Igen Adank (KMG), de heer Cu-
sell (plv SG-KL), de heer Peijnenburg (vz. Auto-

matiseringscommissie defensie) en Igen Van der
Veen (chef Generale Staf). Bij beschikking nr
247.421/9 I van 28 januari 1970 werd door de
stasKL een „organisatie m.b.t. de automatisering
van de bestuurlijke informatieverzorging t.b.v. de
KL" ingesteld. De structuur van die organisatie is
weergegeven in afb. 6, de toenmalige overleg-
structuur in afb. 7.

Beleid/plannen

De eerste vormen van beleid op automatiserings-
gebied zijn terug te vinden in de „Conceptie be-
treffende de toekomstige structuur" geschreven
door de Commissie automatisering KL in augustus
1966. In dat beleidsstuk werd qua apparatuur een
decentrale structuur voorgestaan; alle apparatuur

cos
PLÏ CCS

GENERALE SIAF

STAFFUNCTIONARIS
AUTOMATISERING

MINÖEF STASOEF

PLV SO M. J

|

1
OOP /KL

PLV OOP /KL

DIENST

OPPEROFFICIER

PERSONEEL / KL

STAFFUNCTIONARIS
AUTOMATISERING

T
KMG

PI V KMG

DIENST
KWARTIEHMEESTFR

GtNERAAt

STAFFUNCTIONARIS
AUTOMATISERING

( P L V S G I K L I I
DIR DADL

OIRECTORAAI
ADMINISTRATIEVE

DIENSTEN LANDM

1

SIAFFUNCTIONARIS |
AUTOMATISERING ,

Afb. 6 Automatiseringsorganisatie
1967-1976

- bevelsverhouding
functionele bevelsverhouding

Afb. 7 Overlegstructuur 1966-1976

- verantwoordelijkheid (bevelslijn).
advies, coördinatie, contact

KONINKLIJKE MARINE
KONINKLIJKE LUCHTMACHT
(PLANNING) 1. PI ANNING

KONINKLIJKE LANDMACHT

2 BELEIDSBESLISSINGEN

advies »
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Raad

Minister en
Staatssecretarissen
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VOORBEREIDING. MVOEfflNG
NAZORG)

advies » Legerraad
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contact met betrokken groep-

Automatisenngsdeskundigen
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1) naar behoefte
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diende dan wel tot dezelfde familie te behoren.
Als uitgangspunt van het beleid werd in het jaar-
verslag 1966-67 opgenomen:

Het beleid van CGS is gericht op het mogelijk maken van een zo soepel
mogelijke overgang van vredes- naar oorlogsprocedures. Daarnaast geldt
dat informatiestromen en mutatiestromen niet gescheiden dienen te blij-
ven en dat zij op een zo laag mogelijk niveau dienen te worden geïnte-
greerd: tussen de vastlegging van gegevens (bij de bron) en de invoer in
de „bestanden" is zo weinig mogelijk menselijke interventie gewenst.
Aangetekend zij, dat een „bestand" in een of meerdere rekencentra aan-
wezig kan zijn.

In dit kader werd de behoefte gesignaleerd aan
een nadere formulering van o.a.: de mate van de-
centralisatie; de behoefte aan periodieke en/of
„real time"-verwerking; de mate waarop de ge-
vechtseenheden dienen te worden ontlast van ad-
ministratieve handelingen die voor de gevechts-
voering niet direct noodzakelijk zijn.
Twee thans actuele onderwerpen stonden in
1966/1967 ook reeds volop in de belangstelling:
— in de vijfde vergadering van de stuurgroep (22
december 1966) werd gediscussieerd over de
noodzaak tot het opnemen in de staven van de gro-
te organisaties van een orgaan dat zou kunnen
worden belast met beheer, gebruik, onderhoud en
verdere ontwikkeling van bestanden;
— op l december 1967 keurde het CAKL de
„Aanwijzingen voor de automatisering bij de KL"
goed. Dat handboek bevatte de eerste algemene
richtlijnen voor projectleiders en projectgroepen
(Ie uitgave 125 stuks).

De eerste automatiseringsplannen werden met
brief van 15 december 1967 door de voorzitter van
het Comité Automatisering KL aangeboden aan
de Legerraad. Het overzicht bevatte een opsom-
ming van projecten wier ontwikkeling in 1968 zou
moeten starten. In de volgende jaren werden tel-
kens zg. realisatieprogramma's ter goedkeuring
aan de Legerraad aangeboden. Uit de plannen
blijkt dat men voornemens was de voorraadregis-
traties uit te breiden tot voorraadbeheer. Tevens
werd toen reeds een behoefte gesignaleerd aan
een geautomatiseerd registratiesysteem voor on-
derhoudsgegevens.

De toenemende graad van automatisering deed
ook een toenemende vraag naar deskundig perso-
neel ontstaan. In oktober 1966 werd al onderkend
dat het bevorderingsbeleid de gewenste continuï-

teit in de weg zou staan. In een memorandum
werd een beschouwing gegeven over de perso-
neelsfunctie t.b.v. de automatisering. Dat stuk
diende te worden gezien als uitgangspunt voor het
reguleren van de categorie-indeling en het opzet-
ten van cursusschema's.
Op initiatief van het CAKL werd veel aandacht
besteed aan het aspect opleidingen. In 1968 heeft
een selectie plaatsgevonden van 16 officieren en
16 onderofficieren t.b.v. de opleiding tot sys-
teemontwerper resp. programmeur. De opleidin-
gen zelf vonden in 1969 plaats van januari t/m me-
dio april, waarbij 8 officieren en 16 onderofficie-
ren door IBM zijn opgeleid en 8 officieren hun op-
leiding kregen van de Stichting Studiecentrum Ad-
ministratieve Automatisering, de voorloper van
het NOVI. Na de opleidingen werd gedurende de
rest van 1969 stage gelopen buiten Defensie.

Nolan-fase I (Initiation)

In de periode 1960-70 maakte de KL-automatise-
ringsorganisatie de Nolan-fase I door; die wordt
gekarakteriseerd door:

— de aanschaffing van de eerste computers;
— het streven enkele omvangrijke (manuele) ad-
ministratieve processen te automatiseren;
— het (voorshands) deel uitmaken van de groep
automatiseringsdeskundigen van de afdeling Ad-
ministratie;
— een gebruik dat nog zeer ver af staat van alles
wat met automatisering te maken heeft.

De echte elektronische gegevensverwerking (de
eerste fase) startte medio jaren '60. Het CAKL
speelde adequaat in op de problematiek van die
fase en gaf de eerste vormen aan de organisatie,
het beleid en de plannen. De KL ging rond 1970
groeifase II in.

De jaren '70

De techniek

Eind jaren '50 slaagde men erin verschillende
transistors, weerstanden enz. gezamenlijk op één
drager te monteren. Deze constructie kreeg om-
streeks 1958 de naam „integrated circuit". De
toepassing ervan luidde de derde generatie com-
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puters in. Pas op het einde van de jaren '60 slaagde
men erin een aantal transistors op een schijfje sili-
cium te plaatsen: de chip. Het tijdperk van de vier-
de generatie computers was daarmee aangebro-
ken.
De hogere programmeertalen, zoals Cobol en
Fortran (derde generatie software) verdrongen
steeds meer de oude generatie. Door de kleine in-
terne geheugens en de sequentiële volgorde van
gegevens op magneetbanden was de gegevensver-
werking relatief traag en moest veel aandacht wor-
den besteed aan de planning van de verwerking.
Het voortraject (werkvoorbereiding en planning
van batches), de verwerking (opstarten van pro-
gramma's, verwisselen van banden) en het natra-
ject (splitsing en distributie) waren arbeidsinten-
sief. De gegevens werden op bonnen aangeleverd
en in het rekencentrum op ponskaarten overgezet,
teneinde ze te converteren naar magneetbanden.
De bestanden waren nooit geheel bij en de raad-
pleging geschiedde periodiek.
Bij de systemen uit de periode 1972-76 werd be-
halve registratie en mutatie (batchverwerking)
ook een weergave verstrekt van door het compu-
terprogramma geïnterpreteerde gegevens. Hier-
door werd de gegevensverwerking ook een middel
ter ondersteuning van de beleidsvorming.

Het gebruik

De tweede periode in de automatisering bij de KL
kenmerkte zich door de overgang van ponskaart
naar magneetband. De in 1968 gekochte kaart-
computers werden in 1971 vervangen door mag-
neetbandcomputers. Hiermee kon in 1973 de or-
ganisatie van de CVA worden teruggebracht van
85 naar 74 man. De processen waren nog steeds
batchgewijs, en vastlegging vond plaats op mag-
neetbanden. Geprogrammeerd werd in Cobol. Al
die systemen leverden uitvoer in de vorm van sta-
pels papier. Eerst aan het einde van de jaren '70

Afb. 8 Het rekencentrum te Alphen
aan den Rijn

ontstonden er mogelijkheden werkstations (termi-
nals) aan decentrale computers te koppelen. Bo-
vendien kwam er programmatuur op de markt die
het mogelijk maakte zeer grote gegevensverzame-
lingen (data bases) te hanteren. Nadat in 1973 de
nieuwbouw in Alphen aan den Rijn (afb. 8) was
voltooid maakte dat rekencentrum zijn grootste
groei door. Een aantal nieuwe systemen werd ope-
rationeel (zie de tabel). In 1976 was het nodig de
twee Univacs 9300 te vervangen door een Siemens
7730 en een Philips P855 voor het inlezen van pa-
pierbanden.

De organisatie/overlegstructuur

Gedurende de periode 1970-75 bleven de automa-
tiseringsorganisatie en de overlegstructuur intact.
Wel werd in november 1975 de taakstelling van
het CAKL gewijzigd. De grote ommekeer vloeide
voort uit de Defensienota 1974. In het rapport
„Reorganisatie topstructuur MvD, de organisatie
van de automatisering" (RT-76), werd een con-
ceptie voor een nieuwe automatiseringsorgani-
satie en overlegstructuur aangegeven. Een nadere
vormgeving van de in dat rapport geschetste struc-
tuur geschiedde in het rapport van de werkgroep
Functieniveaus Automatisering. Het RT-76 was
zeer uitvoerig v.w.b. taken en bevoegdheden van
nieuwe afdelingen/organen. In het rapport werd
voor het eerst aandacht besteed aan de Staffunctie
Automatisering (SAUT) bij de diverse directies.

Teneinde de afstemming van de automatise-
ringsactiviteiten te bewerkstelligen, werden de zg.
Comités Bestuurlijke informatieverzorging (Co-
bis) opgericht. Op het niveau van de centrale orga-
nisatie vond op 2 december 1976 de laatste (37e)
vergadering van het Cabid plaats. De opvolger
van dit comité was het centrale Cobis (Ccobis).

Het zg. CAKL '75 heeft op 17 januari 1977 voor
het laatst vergaderd (8e vergadering). Zijn taak
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werd overgenomen door het CobisKL (Ie verga-
dering 2 mei 1977).
Bij de KL werd, in tegenstelling tot de andere
krijgsmachtdelen, de automatiseringskennis t.a.v.
wapen- en commandosystemen ondergebracht in
de AUTKL-organisatie. Op deze wijze werden
optimale voorwaarden geschapen voor een opti-
male coördinatie tussen bestuurlijke en wapen- en
commandosystemen. Aan het eind van de jaren
'70 was deze organisatie uitgegroeid tot ca. 100
medewerkers.

Beleid/plannen

In deze tweede periode werd de behoefte aan een
automatiseringsbeleid onderkend. De eerste uit-
gangspunten op dit gebied zijn vastgelegd in de
Defensienota 1974.
Het beleid van Defensie was in die tijd gebaseerd
op een filosofie van een geïntegreerd bedrijfsin-
formatiesysteem per krijgsmachtdeel resp. centra-
le organisatie, die onderling moesten communice-
ren, en een centraal beheerde gegevensverwer-
king vanuit een groot rekencentrum waarbij de
beschikbaarstelling van gegevens via een commu-
nicatienetwerk zou geschieden. Het beleid was ge-
richt op een centralistische gedachte met grote
management-informatiesystemen, uitgevoerd op
onder centraal beheer staande rekencentra, met
als techniek database-managementsystemen. In
de Memorie van Toelichting 1979 werden enkele
uitgangspunten, zoals o.a. de ontwikkeling van
een geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem per
krijgsmachtdeel, nogmaals beklemtoond.
Ook de informatie- en automatiseringsplannen
werden integraal aangepakt. Ultimo 1977 werd
het DIAP-project opgestart. Dit Defensie mfor-
matie- en automatiseringsplan zou een totaal plan
moeten geven voor geautomatiseerde bestuurlijke
informatiesystemen voor het gehele departement
van defensie (dus incl. de krijgsmachtdelen) in de
vorm van een van de organisatiestructuur onaf-
hankelijk informatiemodel. In 1979 kwam men tot
de conclusie dat met de toenmalige hulpmiddelen
de ontwikkeling van één informatiemodel (het
DIAP-project) voor Defensie te ambitieus was.
De plandata werden regelmatig overschreden en
over de wijze van voortzetting bestond onvoldoen-
de overeenstemming.
De oorzaken waren velerlei, met name het ver-

schil in taakstelling bij de drie krijgsmachtdelen,
gebrek aan voldoende automatiseringspersoneel,
de complexiteit, de omvang van de Gebis'n (Geïn-
tegreerde bestuurlijke informatiesystemen), en de
moeizame besluitvorming. Het Dl AP werd der-
halve weer wat het daarvoor was, nl. een opsom-
ming van de plannen per krijgsmachtdeel.
Belangrijke ontwikkelingen binnen de KL waren
het gevolg van het Computer-Sciences-Corpora-
tion-onderzoek (CSC). Met de Legerraadbeslis-
sing van 14 februari 1978 kreeg CSC-Nederland
opdracht een negental KL-systemen te onderzoe-
ken. Het onderzoek richtte zich op efficiency en
effectiviteit van de desbetreffende systemen. Be-
halve een systeemgericht onderzoek zouden ook
standaarden, normen en procedures t.b.v. de au-
tomatisering worden doorgelicht. In juli 1978
bracht CSC haar rapport uit. Dat signaleerde een
complex assortiment van problemen waarbij het
gebrek aan visie en concepties voor projectmana-
gement en planning de belangrijkste waren. Even-
eens werd vastgesteld dat er geen managementbe-
leid betreffende computercentra (lees: automati-
seringsbeleid) was en onvoldoende procedures,
standaarden en richtlijnen.
De oplossing van deze problemen werd als essen-
tiële voorwaarde beschouwd om belangrijke ver-
beteringen m.b.t. de geautomatiseerde gegevens-
verwerking binnen de KL aan te brengen. Ieder
uitstel van de oplossing van deze problemen zou
een verdere verslechtering van de algemene toe-
stand betekenen. Voorts werd door CSC vastge-
steld dat het bij de KL — in de sfeer van de logis-
tiek — ontbrak aan een beleidsplan t.a.v. de infor-
matieverzorging. Zo'n beleidsplan zou als eerste
moeten worden ontwikkeld. Vervolgens zou op
basis daarvan de invulling van deelsystemen, die
dan wel met elkaar in verband moesten zijn te
brengen, moeten plaatsvinden. Met de uitvoering
van dat plan zou een projectbureau moeten wor-
den belast.
Ten aanzien van de Landmachtstafsystemen con-
stateerde CSC dat zij verouderd en arbeidsinten-
sief waren. Tevens werd aangegeven dat men
geen verbeteringen door kleine aanpassingen mo-
gelijk achtte. Voor wat betreft het AlP-systeem
(Automatisering informatievoorziening perso-
neel) wees CSC op een duplicering van het LAS-
systeem en op de massale output in de vorm van
papier. >
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Nolan-fase II (Contagion) Het gebruik

Op vrij willekeurige manier wordt verdergegaan
met het ontwikkelen van geautomatiseerde syste-
men. Planning en budgettering zijn nog onbeken-
de begrippen. De automatisering brengt ongeken-
de mogelijkheden die men zoveel mogelijk wil
benutten. Het aantal automatiseringsdeskundigen
en computers moet snel worden uitgebreid om aan
de toenemende vraag te blijven voldoen. De tota-
le kosten nemen sterk toe. Er is een automatise-
ringsafdeling in oprichting.

De KL bereikte dat punt in 1978 (het CSC-onder-
zoek).

Eind jaren '70/begin jaren '80

De techniek

Eind jaren '70 deed de datacommunicatie haar in-
trede. Hierdoor brak een tijdperk aan van zg. ,,on
line"-verwerking (invoer op afstand is mogelijk;
op de centrale computer zijn meer programma's
gelijktijdig in uitvoering). Tevens werden data-
processingorganisaties opgericht om de gegevens-
stroom vanuit de computer te regelen. De eindge-
bruiker begon in te zien hoe de automatisering kon
bijdragen tot produktiviteitsverhoging. Naast
magneetbanden deden de harde schijven hun in-
trede. Hierdoor veranderde de structuur van de
bestanden van „sequentieel benaderbaar" naar
„random". De eerste databases werden in ge-
bruik genomen.
In deze periode werd veel geschreven over zg.
Management information systems (MIS). Dat
werd echter door de praktijk achterhaald en al
snel vroeg men zich af: is MIS een misser? Het ac-
cent in de literatuur werd verlegd naar zg. ,,De-
cision support systems".

Deze jaren stonden tevens in het teken van de op-
komst van de mini- en microcomputers. Lokale
gegevensverwerking werd mogelijk. Computers
die voorheen gehele zalen in beslag namen, wer-
den nu in schoenendoosformaat aangeboden. Ook
de kosten van hardware daalden spectaculair. De
kosten van software en/of systeemontwikkeling
vertoonden echter een aanmerkelijke stijging (zie
afb. 9).

Ook de derde periode van automatisering bij de
KL werd in sterke mate beïnvloed door de litera-
tuur. Wel ontstond het besef dat de automatise-
ring bij de KL complexer was dan die in een civiel
bedrijf. Deze periode kenmerkte zich weer door
het vooroplopen bij de ontwikkelingen in het vak-
gebied automatisering.
De nawerking van het oorspronkelijke defensie-
beleid resulteerde in het inrichten van één groot
rekencentrum. Onder invloed van deze tendens
raakte de KL haar rekencentrum in Alphen aan
den Rijn kwijt. Per 10 oktober 1978 werd de CVA
gewijzigd in Rekencentrum KL (RCKL), ressor-
terende onder de afdeling Rekencentra van de Di-
rectie Automatisering. In 1980 werd het RCKL
opgeheven en de produktie werd ondergebracht
bij het Rekencentrum KM (RCKM). Op zijn
beurt werd het RCKM in 1982 opgeheven en de
produktie werd ondergebracht bij het Defensie
(thans Duyverman) Computercentrum (DCC).
In de periode 1978-80 werd een groot aantal syste-
men ontwikkeld die, gemeten met civiele maatsta-
ven, als tamelijk grote systemen kunnen worden
aangemerkt (zie de tabel). Zij waren nog steeds
gebaseerd op een batchgewijze verwerking.

Een voor de toenmalige stand der techniek zeer
geavanceerd complex en bijzonder groot systeem
was de geautomatiseerde informatieverzorging op
personeelsgebied (AIP). Voor het eerst werd ge-
bruik gemaakt van een databasestructuur. Aange-
zien de verwerking plaatsvond op IBM-appara-
tuur, werd ook gekozen voor het door IBM uitge-
brachte databasepakket IMS (Information mana-

Afb. 9 Verhouding kosten hardware/software (uit Datama-
tion (1973)48501)
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gement system). Van geïntegreerde systemen was
nauwelijks sprake.
In de KL werden de eerste lokale systemen inge-
voerd (vrijmaking Saldo Quick; afb. 10). De ver-
werking vond plaats op Philips P356-systemen.
Die systemen, die een gehele kamer vulden, had-
den een capaciteit van 6 kb intern geheugen. De
verwerking vond batchgewijs plaats. Ten behoeve
van de centrale systemen (CVBKL en IS'71) wer-
den cassettebandjes verzonden.
Behalve systemen op het DCC werden nu ook lo-
kale systemen op minicomputers in gebruik geno-
men. Bij de vier depots werden Siemens-compu-
ters (8 kb) lokaal ingezet. Met name de automati-
sering van de vier depots (saldo lokatie adminis-
tratie) heeft veel moeite gekost. Wat begonnen
was als een eenvoudige vervanging van de saldo
lokatie administratie heeft geresulteerd in een
geavanceerd, alles omvattend bedrijfsbesturings-
systeem. Het onderschatten van de complexiteit
leidde tot problemen met de capaciteit van deze
systemen. Fouten in de systeemsoftware veroor-
zaakten een moeilijke start van die systemen.

Op grond van de CSC-aanbiedingen werd, nadat
in 1980 Vering-LAS (Verbetering invoerprocedu-
res LAS) was ingevoerd, gestart met Verbis-LAS
(Vernieuwing bestuurlijke informatie systemen
LAS).

De organisatie/overlegstructuur

Deze periode kenmerkte zich door het werken
met de nieuwe organisatie en overlegstructuur
(projectgroepen/stuurgroepen en CobisKL).
Deze in afb. 11 en 12 weergegeven structuur bleef
gehandhaafd tot maart 1986.

Beleid/plannen

Uit het Verbis-LAS-project kwamen plannen om
de bestaande Landmachtstafsystemen te vervan-

Af b. 10 Saldo Quick boekhoudmachine met gekoppelde
telmachine en ponsbandapparatuur, in gebruik van 1955
tot 1975

gen door twee grote modulair opgebouwde syste-
men, één voor de planning van grote projecten en
één voor de totstandkoming van organisatietabel-
len (OTAS). De eerste aanzetten tot deze syste-
men werden gerealiseerd door het oprichten van
de projectgroep Blauwdruk. Die projectgroep
diende het planningsproces van de KL zo om te
vormen dat het geschikt werd voor automatise-
ring. Een zelfde proces was nodig in het personele
vlak, hetgeen zijn beslag vond in de Stuurgroep
PIOKL (Personeelsinformatie in oorlogstijd KL).

Bij de DMKL was reeds een aanvang gemaakt
met een renovatie van het uit 1974 stammende
voorraadsysteem (Renovatie CVBKL). Tevens
werd naar aanleiding van de CSC-resultaten het
Projectbureau logistieke informatiesystemen op-
gericht. Dit Problis had als taak het onderzoeken
van de gehele informatiebehoefte (bevo + onder-
houd) en structuur binnen de KL. Na twee jaar
vooronderzoek werd aanbevolen één geïnte-
greerd bestuurlijk informatiesysteem in te voeren.

Aanvankelijk werd gedacht dat het mogelijk
moest zijn één grote database voor het gehele
functiegebied materieel op te zetten. Al spoedig
bleek dat te omvangrijk en te complex te zijn. Het
totaal werd onderverdeeld in 27 subsystemen, die
in vier fasen van elk 2'/2 jaar moesten worden ont-
wikkeld. >

Afb. 11 Automatiseringsorganisatie 1980-1985
Afb. 12 Overlegstructuur 1976-1985 *•
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Nolan-fase III (Control)

De sterk oplopende kosten maken het manage-
ment bezorgd, terwijl steeds meer senior- en mid-
delbare managers gefrustreerd raken in hun po-
gingen informatie uit de geautomatiseerde syste-
men te halen. De organisatie moedigt innovatie en
gebruik van de jongste technieken aan. Als de
technologische vernieuwingen worden ingevoerd
blijkt dat problemen ontstaan doordat onervaren
„deskundigen" op een te willekeurige manier
werken. Kosten-batenanalyses, planningen en
budgettering zijn of niet aanwezig of worden zon-
der meer overschreden. De problemen worden
steeds groter omdat de basissystemen niet inte-
greerbaar zijn in centrale beheersingssystemen.
Het onderhoud van de slecht ontworpen pro-
gramma's gaat een aanzienlijk deel van de pro-
duktieve tijd van programmeurs en systeemont-
werpers opeisen. Het management begint nu me-
chanismen in werking te stelen om de ongewenste
effecten te bestrijden. Men besteedt aandacht aan
planning en projectmanagement. Veelal wordt in
deze fase een stuurgroep automatisering inge-
steld. Doorberekening van kosten aan de gebrui-
kers wordt overwogen.

Maar ook in fase III lukt het niet adequate beheer-
singssystemen voor de explosie van automatise-
ringskosten te introduceren. Pogingen hiertoe lei-
den alleen maar tot verwarring in de gebruikersor-
ganisatie. Terwijl men tracht de gebruiker verant-
woordelijk te stellen voor de kosten heeft deze
geen mogelijkheden tot beheersing van de auto-
matiseringsactiviteiten. Ergens in het begin van
fase III is een wijziging van attitude te onderken-
nen van beheer van de computers naar beheer van
de gegevens. Men realiseert zich dat men informa-
tiesystemen voor de hogere niveaus van manage-
ment niet zonder meer kan baseren op systemen
die het operationele niveau bedienen. Fase III ka-
rakteriseert zich tevens door het herstructureren
en professionaliseren van de automatiseringsorga-
nisatie.

In de KL is in 1982 een aanvang gemaakt met de
bouw van een nieuwe organisatie (OTAS). Ook in
onze organistie zijn de eerste pogingen tot doorbe-
rekening van de kosten te onderkennen. De
DAUT tracht in de beginjaren 1980 een „accoun-
tingsysteem" op te zetten waarmee het gebruik

van centrale faciliteiten zichtbaar kan worden ge-
maakt, waarna vervolgens tot doorberekening zou
kunnen worden overgegaan.
In onze organisatie moeten nog steeds systemen
worden gebouwd die zowel voldoen aan de eisen
van het operationele niveau als aan de vage eisen
van managementinformatie.

De periode 1984-85

De techniek

In de techniek was een voortgaande tendens te on-
derkennen tot miniaturisering. Bovendien werden
steeds meer mechanische functies door de elektro-
nica overgenomen. Hierdoor werden computers
minder afhankelijk van omgevingsinvloeden en
slijtage. Mede daardoor werden de mogelijkhe-
den tot het inzetten van civiele apparatuur onder
operationele omstandigheden steeds groter.
Moest voorheen voor militaire versies van appara-
tuur het viervoudige worden betaald van civiele
versies, thans zijn die kosten reeds gehalveerd. De
leveranciers besteden steeds meer aandacht aan
de aspecten „betrouwbaarheid" en „continuïteit"
van hun systemen.
Karakteristiek voor nagenoeg alle automati-
seringsorganisaties is de „application back-log"
(voorraad nog te automatiseren systemen). Er is
zoveel werk onderhanden dat gemiddeld twee tot
drie jaar moet worden gewacht voordat met de
bouw van een systeem kan worden begonnen. Met
het in gebruik nemen van nieuwe systemen groeit
ook de nodige inspanning voor onderhoud (gemid-
deld 40% van de totale systeemontwikkelcapa-
citeit). De onderhoudslast dreigt dan ook tot een
catastrofe uit te groeien. Met de zg. 4e-generatie-
software, die thans op de markt verschijnt, kun-
nen deze problemen (ten dele) worden opgelost.
Produktiviteitsverbetering is te bereiken door
enerzijds het ontwikkelingsproces sneller te laten
verlopen, en anderzijds door voorlopige resulta-
ten in een vroeg stadium aan de gebruiker te tonen
(prototyping). Zij hoeven niet meer uit te leggen
hoe zij bepaalde informatie willen verkrijgen,
maar watzi) willen verkrijgen.
Op het ogenblik leert 45% van de mainframe-be-
zitters al een 4e-generatietaal. Meer dan de helft
van hen verwacht een verdubbeling van de pro-
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duktiviteit te bereiken. De mogelijkheid van pro-
totyping wordt door 35% als profijtelijk aange-
merkt.

De ontwikkeling van expertsystemen vordert ge-
staag. Onder meer in Japan wordt hard gewerkt
aan de zg. 5e-generatiesoftware. Het kunnen tes-
ten van dit soort systemen, gebruikmakend van
kunstmatige intelligentie (AI = artificial intelli-
gence), levert thans nog de nodige problemen op.
Met de ontwikkelingen in hardware en software
veranderde ook drastisch de taak van centrale re-
kencentra. Voorheen hadden deze centra tot taak
te voorzien in voldoende verwerkingscapaciteit en
de verantwoordelijkheid om alle wensen m.b.t.
systeemontwikkeling van een eindgebruiker in te
willigen. Thans is een tendens waar te nemen ook
gegevensverwerkende processen en systeemont-
wikkelfaciliteiten direct bij de gebruikers te leg-
gen. Veel toekomstige gegevensverwerking zal op
de lokale personal computers (micro's) plaatsvin-
den. Local-area-netwerken en mainframe-links
moeten daaraan een belangrijke bijdrage leveren.
Gedistribueerde gegevensverwerking en kan-
toorautomatisering worden dan mogelijk. Het zal
nog wel enige tijd duren voordat die ingang zullen
vinden op een schaal die de leveranciers graag
zouden zien. Het is een gebied waarop nog geen
grote ervaringen zijn opgedaan van de zijde van
de leveranciers, de gebruikers en de bedrijfslei-
ding.
In steeds meer organisaties worden informatie-
centra ingericht. De taak van een informatiecen-
trum is het behulpzaam zijn bij het pc-gebruik en
het t.b.v. de klant met vraagtalen selecteren van
gegevens uit grote complexe bestanden. Momen-
teel zijn in meer dan 50% van de grote bedrijven
informatiecentra (steunpunten kleinschalige auto-
matisering) ingericht (zie afb. 13)

Af b. 13 Informatiecentrum KL

Het gebruik

Deze periode kenmerkte zich door de oplevering
van de eerste drie deelsystemen van het LISKL
en van de eerste subsystemen van het landmacht-
planningssysteem (LPS) en landmachtorganisatie-
systeem (LOS). Gelet op de classificatie van deze
systemen werd een afzonderlijk rekencentrum in-
gericht (opgenomen in de KL-organisatie). In dit
centrum werd een IBM 4341 8 Mb geplaatst in een
kooi van Faraday. In de eerste opzet kostte dat
centrum ruim f 6 miljoen. Het systeem zal worden
vervangen door een Siemens 7860 computer.
Op databasegebied werd overgegaan van IMS
(IBM) naar IDMS (Cullinet). De overgang naar
deze geavanceerde codasyl-database maakte een
aanmerkelijke technische vooruitgang mogelijk.

Voor het eerst werd een standaardpakket op turn-
key-basis bij een van de werkplaatsen ingevoerd.
In 44 weken tijd werd een bedrijfsbesturingssys-
teem bij 570 Herstelwerkplaats ingevoerd.
Ten behoeve van de ontwikkeling en het onder-
houd van de programmatuur van de gevechtsveld-
informatiesystemen (wapen- en commandosyste-
men) werd een standaard afgesproken (DEC-ap-
paratuur en RTL2 als hogere programmeertaal).
Op basis hiervan zijn zg. Universele program-
meerfaciliteiten (UPC) ingevoerd; universeel in
de zin van toepasbaar voor meer projecten/syste-
men.
In de automatiseringsafdelingen van de KL werd
voor het eerst 4e-generatiesoftware geïntrodu-
ceerd. Het automatiseringspersoneel ontving op-
leidingen voor het gebruik van deze hulpmidde-
len.
Waren er t/m 1984 ca. 50 personal computers in de
KL ingevoerd, in 1985 werd dat aantal met ca. 100
uitgebreid. De invoering van de kleinschalige au-
tomatisering vereiste de aanwezigheid van een in-
formatiecentrum. In 1984 ontstonden de eerste
twee centra (DMKL en DEBKL). In de sys-
teemontwikkelafdelingen werd geëxperimenteerd
met de zg. micro-mainframelink. Local-area-net-
werken werden op bescheiden schaal geïntrodu-
ceerd.

Van kantoorautomatisering is nog geen sprake.
Langzaam maar zeker doet de integratie van tekst
en data het onderscheid tussen tekstverwerkers en
personal computers vervagen. l>
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De organisatie/overlegstructuur

In april 1985 werd het rapport van „Structuurplan
informatievoorziening en automatisering defensie
(Sinbad)" uitgegeven. Hierin werd een voorstel
gedaan tot reorganisatie van de automatiserings-
organisatie. Kenmerkend voor die reorganisatie
zijn de integratie van de organisatie- en informa-
tiefunctie in één afdeling, en de splitsing van be-
leid en uitvoering. Door het laten vervallen van de
bestaande overlegstructuur (stuurgroepen en Co-
bis'n) wil men de verantwoordelijkheden voor de
informatievoorziening terugbrengen bij het lijn-
management. De bestaande richtlijn „centraal
mits . . ." werd omgebogen in „decentraal
tenzij . . . "

Beleid/plannen

Het beleid is erop gericht zoveel mogelijk te stan-
daardiseren op interfaces en communicatieproto-
collen. Zolang daaromtrent nog geen sluitende af-
spraken zijn gemaakt wordt gestandaardiseerd op
twee apparatuurlijnen.
Waar mogelijk en doelmatig zal worden overge-
gaan tot lokale gegevensverwerking (personal
computers). Dat maakt centrale gegevensverwer-
king echter niet overbodig. Waar sprake is van op-
slag van massale gegevensverzamelingen is het
doelmatiger dat op centrale machines te doen.
Met gebruiksvriendelijke vraagtalen zullen ex-
tracten uit deze bestanden kunnen worden ge-
maakt, die daarna naar een kleinere lokale confi-
guratie worden verzonden.
In de komende 2 a 3 jaar zal een aanmerkelijke
toeneming van het aantal personal computers
plaatsvinden. Schattingen voor de KL lopen uit-
een van 600 tot 1000 stuks. Hiertoe is het noodza-
kelijk de Sinfo-functies kwalitatief en kwantitatief
goed te bemannen. Veel tijd en aandacht zal aan
opleidingen moeten worden besteed.
De toepassingen zullen de eerste jaren veelal be-
perkt blijven tot het gebruiken van standaardap-
paratuur en standaardprogrammatuur. De eerste
ervaringen met standaardprogrammatuur zijn po-
sitief. Voor grotere toepassingen zijn standaard-
programma's niet geschikt. Het blijkt voor de ge-
bruiker erg moeilijk te zijn zich te beperken in zijn
eisen. Hierdoor is relatief veel aanpassing van de
standaardprogrammatuur nodig. In de VS is een

tendens te onderkennen steeds minder gebruik te
maken van standaardprogrammatuur en steeds
meer over te gaan tot systeemontwikkeling met
4e-generatiesof tware.
Spectaculaire ontwikkelingen m.b.t. kantoorauto-
matisering mogen de komende vijf jaar in de KL
niet worden verwacht. Eerst zullen er algemeen
geaccepteerde standaarden voor documentuitwis-
seling moeten zijn.
In de komende jaren zal de realisatie van de Sin-
bad-aanbevelingen veel capaciteit vergen. Een
van de belangrijkste problemen in de automatise-
ring wordt met dit plan echter niet opgelost: het
gebrek aan kwalitatief en kwantitatief voldoende
personeel vormt een ernstige bedreiging voor het
ontwikkelen en in stand houden van geautomati-
seerde systemen.
De problematiek t.a.v. de tekorten aan militair
automatiseringspersoneel is kleiner dan die bij
burgerpersoneel. Per l januari 1984 en l april
1985 zijn in totaal 26 officieren vsd gestart met een
omscholingscursus tot systeemontwerper. Op l
maart 1986 zijn 9 onderofficieren gestart met de
opleiding tot applicatieprogrammeur. Het gebrek
aan voldoende deskundig automatiseringsperso-
neel zal zoveel mogelijk worden opgelost door een
combinatie van maatregelen: huur, uitbesteding
en opleiding. Dat alles voor zover de bestaande
KL-bezetting het kan begeleiden. Voorts wordt
bij de gebruikers erop aangedrongen zich te be-
perken in hun eisen waardoor de mogelijkheden
van het gebruik van standaardapparatuur en pro-
grammatuur zullen toenemen.

Nolan-fase IV (Integration)

Op het einde van fase III bereikt de automatise-
ringsorganisatie het punt waarop de eerste databa-
se en datacommunicatietechnieken worden geïn-
troduceerd (KL: 1984/85). Net nu de gebruikers
bijna de hoop opgaven dat de automatisering nog
iets nieuws heeft te bieden, ontvangen zij interac-
tieve terminals en krijgen de mogelijkheden ge-
avanceerde databases te raadplegen. Zij zijn ge-
negen te betalen, wat het ook moge kosten, om
deze trend door te zetten. Er zijn tendensen dat de
automatiseringskosten jaarlijks met 30% toene-
men. Planning en beheersinstrumenten worden in
de systeemsoftware opgenomen, maar bieden
geen uitkomst voor de beheersing van de groei en
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de kostenexplosie. Laat in fase IV leidt dat tot gro-
te problemen. De redundantie van gegevens be-
moeilijkt het gebruik van het beheersinstrumenta-
rium. Daarom ziet men pas in het begin van fase V
de werkelijke betekenis van data-administratie in.

In recente jaren zijn in de KL honderden termi-
nals geplaatst, veelal aangesloten op de grote cen-
trale systemen van het DCC. Het heeft lang ge-
duurd voordat de eerste subsystemen van het
LISKL operationeel werden. Nu ze er zijn worden
zij volop gebruikt.

De door Nolan gesignaleerde kostenstijging is te-
rug te vinden in de begroting van de DAUT. In en-
kele jaren tijd is deze gestegen van f 26 miljoen
naar f 45 miljoen. De toerekening van de kosten
aan de gebruikers kan nog steeds niet plaatsvinden
aangezien het Defensie-accountingsysteem nog
steeds niet operationeel is.

Nolan-fase V (Data administration)

In deze fase wordt volgens Nolan het beheer van
gegevens en gegevensbanken goed georganiseerd,
en de doelstellingen van de automatisering wor-
den meer in overeenstemming gebracht met de al-
gemene bedrijfsdoelstellingen.

De KL bevindt zich momenteel aan het begin van
fase V. De betekenis van het gegevensgericht
(i.p.v. procesgericht) automatiseren wordt nu dui-
delijk. De bouw van systemen wordt gebaseerd op
de activiteiten uit de informatieplanning en is pri-
mair gebaseerd op de gegevensstructuur. Het den-
ken over de verantwoordelijkheid voor de gege-
vensstructuur en inhoud dient in de KL nog verder
te worden ontwikkeld.

Nolan-fase VI (Maturity)

In de laatste fase moeten de geautomatiseerde sys-
temen een afspiegeling gaan worden van het be-
drijfssysteem (het objectsysteem). De kostencur-
ve vlakt dan weer af en er zal een evenwichtstoe-
stand ontstaan tussen de centralisatie- en decen-
tralisatietendensen.

Naar mijn mening gaat nog een fase aan de „ma-
turity" vooraf en dat is de fase waarin de kan-
toorautomatisering tot realisering komt en alles
aan alles wordt gekoppeld met behulp van lokale,

interlokale en internationale netwerken. Voor het
echter zover is zijn nog veel internationale afspra-
ken omtrent datacommunicatiestandaarden no-
dig. Ook deze fase zal een enorme kostenexplosie
veroorzaken.

Als wij de Nolanfaseringen los denken van het
kostenniveau dan kunnen zij ook als punten (mijl-
palen) in een verticale spiraal worden beschouwd.
In de automatisering worden immers als gevolg
van snelle technologische ontwikkelingen de te be-
reiken doelstellingen nogal eens verlegd, afhanke-
lijk van de stand van de techniek. In de geschiede-
nis van de automatisering zijn dan ook golfbewe-
gingen te onderkennen. Na een periode van tien
jaar zijn de doelstellingen veelal 180° gedraaid en
na twintig jaar zijn zij weer volkomen identiek
maar wel op een hoger technologisch niveau. Die
golfbewegingen zijn ook in de geschiedenis van de
automatisering bij de KL te onderkennen.

Veel zaken die in de jaren 1967/68 speelden keren
nu weer terug.

— Het uitgangspunt „decentraal tenzij" geldt nu
weer. Daaraan vooraf ging echter een periode
waarbij het uitgangspunt „centraal mits" was.
— Het personeelsprobleem en de opleidingen
krijgen, net als in 1968, nu weer veel aandacht.
— Net als in 1968 vindt nu een bezinning plaats op
de te gebruiken methode voor systeemontwikke-
ling. Ook nu weer komen nieuwe programmeerta-
len in aanmerking voor gebruik in de KL (ADS,
ADA, C).
— De discussie in 1966 omtrent opname van een
SAUT-functie in de staven is nu weer actueel.
— In oktober 1966 werd gesignaleerd dat het be-
vorderingsbeleid de continuïteit in de functiever-
vulling in de weg stond. Thans wordt onderkend
dat ingrijpende maatregelen nodig zijn wil straks
niet al het automatiseringspersoneel onze organi-
satie zijn ontvlucht.
— Eind 1969 werden de stuurgroepen onder het
CAKL opgeheven en werd de verantwoordelijk-
heid teruggebracht in de lijnorganisatie. Anno
1986 gebeurt naar aanleiding van Sinbad hetzelf-
de.

Ook in de technologie zijn soortgelijke ontwikke-
lingen te onderkennen. De belangstelling voor pa-
rallelle gegevensverwerking en sequentiële be-
standsorganisatie keert weer terug. >
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Slot

Als wij bezien op welke momenten nieuwe ont-
wikkelingen in de loop der jaren in de KL zijn
geïntroduceerd is het duidelijk dat de geschiedenis
van de automatisering bij de KL wordt gekarakte-
riseerd door het vooroplopen in het toepassen van
nieuwe technologieën in complexe, omvangrijke
omgevingen. De problemen die zich in iedere
groeifase hebben voorgedaan waren onvermijde-
lijk. Zij zijn niet typerend voor een overheidsor-
ganisatie. Omdat in het bedrijfsleven de noodzaak
tot beheersing van de kostenexplosies groter is
dan bij de overheid, is aldaar het managementin-
strumentarium beter tot ontwikkeling gekomen.

Daar ligt nu juist de uitdaging voor de toekomst.
In het Sinbad-rapport is een nieuw structuurplan
voor de informatievoorziening gepresenteerd.
Daarin is aangegeven dat grote waarde moet wor-
den toegekend aan de ontwikkeling van een be-
heersinstrumentarium.
De ontwikkelingen in de hardware en software
zullen ook in de komende jaren spectaculair zijn.
Het is een grote uitdaging de informatievoorzie-
ning in de KL op een beheersbare wijze naar een
hoger niveau te brengen.

In dit artikel is uitvoerig ingegaan op het verleden
en heden van de automatisering in de KL. Het
voornemen bestaat over enige tijd een meer op de
toekomst gerichte beschouwing te publiceren.
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Oostenrijk, flankdreiging voor Afcent?

De ligging van Oostenrijk in Europa, als een neu-
traal eiland tussen de NAVO en het Warschau-
Pact, maakt de positie van het land ten opzichte
van deze beide machtsblokken zeer belangrijk. In
dit artikel zal worden onderzocht in hoeverre Oos-
tenrijk in staat is het hoofd te bieden aan een aan-
val van het Warschau-Pact over zijn grondgebied,
gericht tegen de zuidflank van de Allied Forces
Central Europe (AFCENT). Daarbij wordt achter-
eenvolgens aandacht besteed aan de Oostenrijkse
neutraliteit, zijn geografische positie, de dreiging,
de doctrine, de uitvoering en de organisatie van de
Oostenrijkse defensie.

Neutraliteit

Na tien jaar militaire bezetting (1945-1955) door
de geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog, heb-
ben eind 1955 de laatste buitenlandse troepen
Oostenrijk verlaten. Op 15 mei 1955 werd het
Oostenrijkse Staatsverdrag ondertekend en kort
daarna door alle betrokken partijen geratificeerd.

De nieuwe grondwet werd op 26 oktober 1955 van
kracht. Vanaf dat moment was Oostenrijk een on-
afhankelijke, neutrale staat. De neutraliteit werd
Oostenrijk opgedrongen door de Sovjet-Unie. De
reden hiervan was de angst dat Oostenrijk moge-
lijk zou toetreden tot de NAVO. Afgezien van
deze opgelegde neutraliteit werd het Oostenrijk
verboden buitenlandse steunpunten op zijn terri-
torium toe te staan. Onder deze voorwaarden was
het voor de Sovjet-Unie mogelijk akkoord te gaan
met de terugtrekking van alle buitenlandse troe-
pen uit Oostenrijk.

Op grond van artikel 4 van het Staatsverdrag is het
Oostenrijk verboden zich politiek of economisch
te binden aan de Bondsrepubliek Duitsland. Ook
is het Oostenrijk volgens artikel 14 niet toegestaan
Duits oorlogsmaterieel, of materieel gemaakt vol-

gens Duits ontwerp, op enigerlei wijze te fabrice-
ren, te kopen of zelfs te bezitten.
Overeenkomstig artikel 13 is het Oostenrijk onder
andere verboden materieel te bezitten, te fabrice-
ren of te testen op het gebied van:
— nucleaire en andere massavernietigingswa-
pens;
— speciale typen aanvalsvoertuigen en/of -vaar-
tuigen;
— zelfaangedreven of geleide projectielen, als-
mede afvuur- en/of besturingssystemen hiervoor;
— geschut met een dracht groter dan 30 km.

Op grond van het Staatsverdrag bestaat de moge-
lijkheid aan deze opsomming wapensystemen toe
te voegen. Als verdragspartners hebben de Sov-
jet-Unie, de Verenigde Staten, het Verenigd Ko-
ninkrijk en Frankrijk dit recht. Het betreft dan
wapensystemen die als gevolg van de voortschrij-
dende technologie na 15 mei 1955 zijn of nog kun-
nen worden ontwikkeld. De hiervoor geschetste
beperkingen blijven volgens artikel 17 van het ver-
drag van kracht, totdat een en ander door een
overeenkomst tussen Oostenrijk en de Veilig-
heidsraad van de Verenigde Naties wordt gewij-
zigd.

Het standpunt van de NAVO ten aanzien van de
Oostenrijkse neutraliteit is positief doch bezorgd.
De NAVO zal, gelet op haar eigen uitgangspun-
ten, initieel geen offensieve operaties op Oos-
tenrijks grondgebied uitvoeren. Die bezorgdheid
vindt haar grondslag in het feit dat de geringe mili-
taire capaciteit van Oostenrijk te weinig mogelijk-
heden biedt om een eventuele aanval te weer-
staan. De NAVO zelf heeft slechts beperkte mili-
taire mogelijkheden Oostenrijk op verzoek te
steunen ten tijde van een gewapend conflict in
Centraal-Europa. Een versterking van de Oos-
tenrijkse defensie is voor de NAVO dan ook zeer
welkom.
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Het standpunt van de Sovjet-Unie ten aanzien van
de Oostenrijkse neutraliteit is duidelijk vanaf de
onderhandelingen, voorafgaande aan het verdrag
van 1955. De wens was en is een neutraliteit naar
Zwitsers voorbeeld. De Sovjet-Unie zal daarom
de huidige Oostenrijkse defensie-inspanningen
toejuichen. Het is niet waarschijnlijk, dat zij ak-
koord zal gaan met het eventueel afschaffen van
eerder genoemde beperkingen op defensiegebied.
Gezien het vetorecht van de Sovjet-Unie in de
Veiligheidsraad zal een verzoek van Oostenrijk
om wijziging van de materieelbeperkingen in de
Veiligheidsraad op eenvoudige wijze kunnen wor-
den tegengehouden. Dat biedt de mogelijkheid
Oostenrijk de voor zijn defensie belangrijke wa-
pensystemen te ontzeggen.

„Umfassende Landesverteidigung"

Na langdurige en diepgaande besprekingen heeft
de Oostenrijkse „Nationalrat" op 10 juni 1975 be-
sloten over te gaan tot het in de grondwet veranke-
ren van een umfassende Landesverteidigung
(ULV). Daarbij is in artikel 9a van de Bundesver-
fassung het doel van deze ULV verwoord:

Östemich bekennt sich im umfassenden Landesverteidigung. Ihre Auf-
gabe ist es, die Unabhiingigkeit noch aussen sowie die Unverletzlkhkeit
und Einheit des Bundesgebietes iu bewahren, insbesondere iw Au/recht-
erhaltung and Verteidigung der immerwahrenden Neutraliteit.

De ULV bestaat uit vier componenten: de militai-
re, de psychologische, de civiele en de economi-
sche landsverdediging. De laatste drie aspecten

worden in dit artikel, gezien hun totale omvang en
de strekking van dit artikel, buiten beschouwing
gelaten. Uit de Oostenrijkse „Verteidigungsdok-
trin" blijkt dat men bereid is de voor de ULV ver-
eiste inspanning te leveren. Daarbij wordt reke-
ning gehouden met de ter beschikking staande ca-
paciteiten. Daaronder vallen, behalve de invoe-
ring van een algemene dienstplicht, het ter be-
schikking stellen van de vereiste financiën, civiele-
beschermingsmaatregelen, economische voorbe-
reidingen en voorlichting van de bevolking. Gelet
op de unanimiteit waarmee de besluitvorming
heeft plaatsgevonden en de sindsdien ontplooide
activiteiten kan men concluderen dat Oostenrijk
momenteel alles in het werk stelt om de neutrali-
teit geloofwaardig te maken en te houden.

Topografische aspecten

Oostenrijk grenst aan twee NAVO-lidstaten: Ita-
lië (430 km) en de Bondsrepubliek Duitsland (815
km); alsmede aan twee Warschau-Pactstaten:
Hongarije (354 km) en Tsjechoslowakije (547
km). Ook grenst het nog aan Zwitserland (116
km) en Joegoslavië (311 km) (zie afb. 1).
Algemeen kan worden gezegd dat Oostenrijk een
bergachtig land is, waardoor goede manoeuvre-
mogelijkheden gering zijn. De spaarzame, moei-
lijke begaanbare routes door het gebergte zijn
vaak met eenvoudige, passieve middelen totaal
onbegaanbaar te maken (zie afb. 2).
Slechts één naderingsmogelijkheid kan voor de
zuidflank van AFCENT als een directe bedreiging

Afb. 1 Midden-Europa

34 MS156(1987)(1)



ONBEGAANBAAR TERREIN

SLECHT BEGAANBAAR TERREIN

L J GOED BEGAANBAAR TERREIN

NATUURLIJK BESCHERMDE GRENS

MOEILIJK PASSEERBARE GRENS - - ONBESCHERMDE GRENS

Afb. 4 Gebirgsjager: beperkte transportmogelijkheden
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Afb. 3 Naderingsmogelijkheden door Oostenrijk |

worden aangemerkt: de Donauvallei (afb. 3). De
Donau zelf is een hindernis van betekenis met een
stroomsnelheid van 2 a 5 m/s en een breedte van
250 a 500 m. Buiten de aanwezige vaste oeverver-
bindingen is het aantal overgangsmogelijkheden
over de rivier beperkt door de vorm en structuur
van de oevers. De Donau is wel over de gehele
lengte goed bevaarbaar.

De noordelijke oever van de Donau wordt gedo-
mineerd door het Bohemer Woud: een heuvelach-
tig, bebost gebied met beperkte, gekanaliseerde
mogelijkheden voor gemechaniseerd optreden,
maar met eveneens goede defensieve mogelijkhe-
den. De naderingsmogelijkheden in dit gebied lo-
pen in doorgaans algemeen-zuidelijke richting tot
de Donau. De gunstigste mogelijkheid ligt op de
as Freistadt-Linz. Op de zuidelijke Donau-oever
biedt het terrein over de gehele lengte van de ri-
vier een goede naderingsmogelijkheid in weste-
lijke richting met een breedte van 10 a 20 km. In
deze strook is gemechaniseerd optreden goed mo-
gelijk. De zuidzijde van deze nadering wordt be-
grensd door de Neder-Alpen. De zijrivieren van
de Donau bieden hier in combinatie met de Neder-
Alpen goede defensieve mogelijkheden.

In het oosten vormt het Weense bekken een soort
trechter voor de nadering naar de Donauvallei.
Dit bekken kan worden beschouwd als een uitlo-
per van de Hongaarse vlakten. De landsgrens in
deze regio is niet beschermd door natuurlijke hin-
dernissen. Het terrein biedt verder weinig moge-
lijkheden voor het voeren van een defensief en is
geschikt voor het optreden met grote gemechani-
seerde of tankeenheden.

In het westen biedt het terrein na het passeren van
Linz de mogelijkheid, zowel via de Donau- als via

TSJECHOSLOWAKIJE

BONDSREPUBLIEK

DUITSLAND

de Innvallei, de Zwabisch-Beierse hoogvlakte te
bereiken.
De afstand tussen de Donauvallei en de Tsjechi-
sche grens bedraagt bij Passau ongeveer 40 km, bij
Linz ongeveer 25 km en bij Melk ongeveer 60 km.
De afstand van Bratislava tot Passau bedraagt he-
melsbreed ongeveer 300 km. De nadering door
het Bohemer Woud over de as Freistadt-Linz-Pas-
sau heeft een lengte van ongeveer 150 km.
Een tweede mogelijkheid die voor AFCENT interes-
sant is, is de nadering over de Brennerpas en dan
via Innsbruck. Dat is weliswaar geen directe flank-
dreiging, maar een mogelijke bedreiging indien
het Warschau-Pact kans ziet de Povlakte in Italië
te bereiken.

Ten slotte moet ook de derde mogelijkheid wor-
den genoemd, namelijk de naderingsmogelijkheid
via de as Graz-Klagenfurt. Die mogelijkheid kan
vanuit Hongarije worden benut zonder daarbij het
Joegoslavische grondgebied te schenden. Hoewel
het Grazer en Klagenfurter bekken relatief goe-
de naderingsmogelijkheden bieden, worden deze
bekkens gescheiden door bergruggen met zeer be-
perkte doorgangsmogelijkheden. Ook de Oos-
tenrij ks-Italiaanse grensregio is moeilijk tot zeer
slecht begaanbaar (afb. 4).

Warschau-Pactdreiging

In Tsjechoslowakije bevinden zich ten westen van
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Praag het Ie en 4e Tsjechische Leger, beide be-
staande uit vijf divisies. Twee Russische legers
zijn ten oosten van Praag gelegerd. Ze bestaan elk
uit vier divisies en hebben een totale sterkte van
circa 80.000 man [1]. Deze troepen maken naar
alle waarschijnlijkheid deel uit van een van de
fronten die mogelijk de strijd met AFCENT kunnen
aanbinden. Beide Tsjechische legers zullen ver-
moedelijk, gelet op hun vredeslokaties, de hoofd-
aanval inzetten over de Tsjechisch-Duitse grens.
Deze aanval zou mogelijk kunnen worden onder-
steund door een nevenaanval met een of twee divi-
sies door Oostenrijk, via de as Freistadt-Linz-Pas-
sau, gericht tegen de zuidflank van AFCENT.
Gelijktijdig of mogelijk achtereenvolgens kan,
door het 2e echelon van het front, een aanval wor-
den gelanceerd van een leger met drie of vier divi-
sies via de as Wenen-Linz. In beide opties bestaat
de mogelijkheid lucht-mobiele of luchtlandings-
eenheden in te zetten ter vermeestering van vitale
punten in de Donauvallei. Indien door Oostenrijk
geen weerstand wordt geboden, kunnen de eerste
eenheden van het Warschau-Pact ongeveer tien
uur na het inzetten van de aanval de Duits-Oos-
tenrijkse grens omgeving Passau hebben bereikt.
Hierdoor kan ongeveer 40 km achter de voorste
lijn van AFCENT een flankdreiging ontstaan, ter
sterkte van ten minste één divisie, maar mogelijk
ook van een leger met vier of meer divisies.
Het strategische aanvalsdoel van een dergelijk le-
ger kan zijn het vermeesteren van overgangen
over de Rijn tussen Bazel en Straatsburg. De aan-
val kan immers worden voortgezet over het rela-
tief gunstige terrein van de Zwabisch-Beierse
hoogvlakte.
Indien de conflicten tussen het Warschau-Pact en
de NAVO zich beperken tot de centrale regio, kan
een aanval over de as Wenen-Linz ook worden uit-
gevoerd of ondersteund door zes Hongaarse en
vier in Hongarije gestationeerde Sovjetrussische
divisies of delen daarvan [2]. Een interressant as-
pect daarbij is, dat de Hongaarse strijdkrachten
beschikken over een zogenaamde Donau-flottiel-
je [3] met beperkte amfibische capaciteit. De inzet
daarvan, bij een aanval zoals geschetst, is gezien
de goed bevaarbare Donau een reële verwachting.
Het gros van de strijdkrachten in Hongarije zal
echter naar verwachting worden ingezet tegen de
Allied Forces Southern Europe.
Een laatste aspect is de dreiging door de lucht.

Door de statische opstelling van de NATO Inte-
grated Air Defence kan het Warschau-Pact moge-
lijk gebruik maken van het Oostenrijkse luchtruim
om de gordels van luchtverdedigingsraketten te
vermijden. Gelet op de grote aantallen vliegtuigen
die het Warschau-Pact bezit, kan de passage van
mogelijk honderden vliegtuigen plaatsvinden.
Deze dreiging staat nog los van de ondersteuning
van de aanval over de grond, met bewapende heli-
kopters en andere vliegtuigen.

Doelstellingen van de „umfassende Landesverteidi-
gung"

Op grond van de hiervoor geschetste dreiging en
nog een aantal andere, in het kader van dit artikel
niet relevante, mogelijkheden zijn voor de ULV
de volgende doelstellingen geformuleerd [4]:

— verhinderen dat een agressor zijn militair-stra-
tegische en -operationele doelen kan realiseren,
binnen de door hem gewenste tijd;
— voorkomen dat Oostenrijks grondgebied wordt
bezet;
— voorkomen dat gebruik kan worden gemaakt
van het Oostenrijkse grondgebied, inbegrepen in-
frastructurele en produktiemogeli j kneden;
— in ieder geval heroveren van verloren gegaan
terrein.

Doelstellingen van het Bundesheer

Uit de doelstellingen van de ULV zijn de volgende
doelstellingen voor het Bundesheer afgeleid [4]:

— het defensief dient vanaf de grens te worden
gevoerd, waarbij het terrein optimaal dient te wor-
den uitgebuit;
— de vijand dient door een groot aantal klein-
schalige gevechten te worden gebonden — echter
zonder een beslissende slag aan te gaan — om zo
aan een snelle vernietiging te ontkomen en het ge-
vecht gedurende lange tijd te kunnen volhouden;
— het gevecht dient ook vanuit omtrokken, tij-
delijk bezette of ingesloten gebieden te worden
voortgezet;
— een zo groot mogelijk deel van het Oostenrijk-
se grondgebied dient behouden te blijven;
— het verloren gegane terrein dient te worden
herwonnen;
— de overgang van een vredes- naar een oorlogs-
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situatie dient snel en probleemloos te kunnen wor-
den uitgevoerd.

„Konzept der Raumverteidigung"

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is in
Oostenrijk het zogenaamde „Konzept der Raum-
verteidigung" (KRV) ontwikkeld. Deze conceptie
omvat een operationeel-tactische en een geeste-
lijk-psychologische component [5], die gezamen-
lijk tot doel hebben leger en bevolking te integre-
ren. Zo wordt bij de bevolking een groeiend natio-
naal bewustzijn gecreëerd, waardoor een goede
basis wordt gevormd voor de militaire verdedi-
gingsinspanningen. Het KRV is gebaseerd op de
volgende principes [5].

• Een regionale indeling, waarbij:
— per regio een intensieve coördinatie tussen de
militaire en de civiele autoriteiten plaatsvindt;
— de inzet van dienstplichtigen en herhalers ge-
schiedt in de regio van herkomst;
— het mobilisatie- en het verzorgingssysteem
eveneens per regio worden opgezet.
• Een zeer grote, effectieve militiecomponent
(„Landwehr") met een korte basisdiensttijd en
grotendeels geleid door reservekader, hetgeen
vereist:
— een eenvoudige wijze van optreden;
— de inzet in bekend terrein;
— een functionele selectie en opleiding van de
dienstplichtigen;
— de vergroting van het saamhorigheidsgevoel
van eenheden door geringe personeelswisselingen
vanaf het moment van de eerste opkomst;
— het in stand houden en gebruiken van bestaan-
de sociale bindingen.
• Een grote aandacht voor de opleiding van het
reservekader, waarbij:
— een iets langere diensttijd voorwaarde is om de
vereiste opleiding te realiseren;
— aan het aspect leiding geven bijzondere aan-
dacht wordt besteed.

Wijzen van optreden

Het KRV kent vier wijzen van optreden: het op-
treden in ,,Schlüsselzonen", het optreden in
,,Raumsicherungszonen", de plaatselijke verde-
diging, en beveiligend optreden.

Afb. 5 Antitankverdediging met kanonsystemen: tlv 106
mm

Het optreden in „Schlüsselzonen"

„Schlüsselzonen" (SZn) worden ingericht in elk_
gebied dat van operationeel belang kan zijn voor
een vijand. De opzet van deze SZn is de vijandelij-
ke vrijheid van handelen zo veel mogelijk te be-
perken en de vijand maximaal te slijten. Na het
omtrekken of doorbreken van een SZ stuit een
vijand op een volgende SZ. In welke richting een
agressor ook oprukt, voortdurend stuit hij op
hardnekkig verdedigde SZn. De SZn zijn reeds in
vredestijd vastgesteld en kunnen daarom zowel
tactisch als logistiek worden voorbereid. Hierbij
inbegrepen is de bouw van allerhande hindernis-
sen en vaste opstellingen voor antitankgeschut
(afb. 5) en artillerie. De grootte van de SZn kan
variëren van 400 tot 3200 km2. Het verantwoorde-
lijke bevelsniveau is veelal het brigadeniveau.

Het optreden in „Raumsicherungszonen"

De gebieden tussen de verschillende SZn zijn de
„Raumsicherungszonen" (RSZn). Hier moet de
vijand zo vroeg mogelijk worden opgevangen,
vertraagd en zoveel mogelijk in zijn bewegingen
worden gehinderd. Ook moet hem in deze ge-
bieden het vrije en onbelemmerde gebruik van het
terrein en de infrastructuur worden ontzegd. Dit
alles gebeurt vanuit tijdelijk verdedigde, in vre-
destijd voorbereide, grendelstellingen en door het
optreden met snelle, mobiele, ter plaatse bekende
kleine eenheden op de flanken en in de rug van de
vijand met zogenaamde „hit and run"-tactieken.

De plaatselijke verdediging

Een plaatselijke verdediging wordt gevoerd in het
geval van een ruimtelijk begrensd conflict of bij
een dreiging tegen slechts een deel van het grond-
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•̂  Afb. 6 Mogelijke uitvoering van de plaatselijke verdedi-
ging

A gebied van verantwoordelijkheid korpscommando, B vak
van een versterkte brigade, C verzamelgebied korps- of leger-
reserve, D inzett.b.v. beveiliging

Afb. 7 Organigram van het Armeekommando

B Burgenland W Wien K Karnten
Nö Niederösterreich Oö Oberösterreich S Salzburg
ST Steiermark T Tirol V Vorarlberg

L _ . J MOBILISABELE EENHEDEN BUNDESMINISTERIUM

ARMEE KOMMANDO ( BEVELHEBBER )

KORPS

BRIGADES

X X

1 1

1
XX

51 1 1

LANDWEHR -
REGIMENTEN

AANVULLINGS -
REGIMENTEN

-Dt
x4 x4 x3 x3

x4 x5

i i 1 i i l 1 i ,
x2 x3 x4 x3 x2

gebied. De uitvoering omvat vertragende ge-
vechtsacties, verdedigen in diverse verdedigings-
stroken en het uitvoeren van tegenaanvallen, met
als doel de binnengedrongen vijand terug te wer-
pen en/of te vernietigen. Dit optreden vereist ech-
ter concentratie van het gros van de beschikbare
mobiele en gemechaniseerde eenheden en zal
daarom veelal plaatsvinden onder legerkorpsbe-
vel (zie afb. 6).

Beveiliging

Het beveiligende optreden ziet men enerzijds als
demonstratie van verdedigingsbereidheid aan de
landsgrenzen en anderzijds als bescherming van
vitale objecten en gebieden tegen subversieve ac-
tiviteiten of luchtlandingseenheden.

Middelen

Ten behoeve van de uitvoering van het KRV
wordt gestreefd naar een legeromvang van
300.000 man in 1994. In 1986 werd een omvang
van circa 186.000 man gerealiseerd. Van dit totaal

zijn slechts 25.000 man in een of andere vorm in
beroepsdienst. Jaarlijks komen circa 45.000 man
als dienstplichtigen onder de wapenen voor een
basisopleiding van zes maanden. Na deze oplei-
ding maken zij tot hun 35e jaar deel uit van de mo-
bilisabele component. Verder komt per jaar onge-
veer 12% van het mobilisabele kader terug in wer-
kelijke dienst voor een verdere kaderoefening van
30 tot 90 dagen. Tevens worden elk jaar verschei-
dene Landwehr-eenheden opgeroepen voor her-
halingsoefeningen.
De Oostenrijkse bondspresident is volgens arti-
kel SOA van de Bundesverfassung de opperbevel-
hebber. De gedelegeerde bevoegdheid ligt bij de
Bundesminister für Landesverteidigung. Het Ar-
meekommando is daarom, sinds l juni 1978, geïn-
tegreerd in het Bundesministerium für Landesver-
teidigung (zie afb. 7).
De gekozen organisatievorm is maximaal toege-
sneden op het KRV. Het „Feldheer" omvat het
merendeel van de landstrijdkrachten én de leger-
luchtmacht („Heeresfliegerkrafte"). Het direct
parate deel (,,Bereitschaftstruppe") omvat het
merendeel van de l Panzergrenadierdivisie (zie
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Afb. 8 Organigram 1 Panzergrena-
dierdivision

Hoofduitrustingsstukken per brigade: 54
M-60, 50 Kurassier, 24 Carl Gustav, 24
APC 20 mm, 36 APC 12.7 mm, 18 M-109
hw, 8 mr 81 mm, 12 M-42 2 x 40 mm
(mech)

; 35 MM OERLIKON 2 )

TANKS

M-60

5 KURASSIER

12 M - 42 SP

2 x 40 MM

PER CIE

6 x A P C (20MM1
9xAPC 112.7 MM)
2 X APC 181 MM MR)
6 x CARL GUSTAV

15 KURASSIER

afb. 8), drie Jager-bataljons en enkele leger- en le-
gerkorpseenheden, met een totale sterkte van cir-
ca 15.000 man. Deze eenheden zijn binnen twaalf
uur inzetbaar met een minimale sterkte van 70%.
De overige eenheden zijn eerst na mobilisatie in-
zetbaar. De legerluchtmacht is in vredestijd even-
eens slechts gedeeltelijk paraat.
De regionale organisatie bestaat uit negen „Mili-
tarkommanden", waarvan er in vredestijd drie
ressorteren onder I-AK en vijf onder II-AK. Het

Afb. 9 Organigram mobiele Jagerbrigade

Hoofduitrustingsstukken: 15 Kurassier, 12 hw 105 mm M-2, 36
tlv106mm, 108 Carl Gustav, 18 mr 120 mm, 18 mr 81 mm, 30
kn 20 mm

Militarkommando Wien valt rechtstreeks onder
bevel van het Armeekommando. De Militarkom-
manden, m.u.v. het Militarkommando Vorarl-
berg, beschikken elk over een mobiele Jagerbriga-
de (zie afb. 9). Deze Jagerbrigaden kunnen in het
gehele land worden ingezet. Daartoe behoren ook
drie bataljons geschikt voor inzet in het hoogge-
bergte en een bataljon geschikt voor luchtmobiel
optreden. Voorts heeft elk Militarkommando de
beschikking over een aantal regionaal gebonden
Landwehr-regimenten (zie afb. 10), voor inzet in
de RSZn en SZn van de toegewezen regio.

De uitrusting van de landstrijdkrachten kan re-

Ö ±3 12 x 20 MM

Afb. 10 Het Landwehrregi-
ment (tot de uitrusting beho-
ren ook statisch opgestelde
kanonnen en tanktorens) y

ö 6 x 106 MM 6 x 120 MM 6 x 20 MM

•t »• ••
2. 3 OF 4 x

JAGERBATALJON,
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delijk modern worden genoemd doch de eerder in
dit artikel aangehaalde materieelbeperkingen,
met name op het gebied van tankbestrijding, be-
perken de mogelijkheden (zie afb. 11). De oplei-
ding van de dienstplichtigen vindt plaats bij de
Landwehrstammregimenten en lijkt, ondanks de
beperkte tijd, te voldoen aan de gestelde eisen.

De beperkte omvang van de luchtstrijdkrachten
vormt een probleem voor een effectieve luchtver-
dediging. De 24 onlangs aangeschafte Saab Dra-
kens zijn niet toereikend om een grootschalige
luchtaanval af te slaan, maar een verdere uitbrei-
ding wordt niet voorzien. Het ontbreken van
grondgebonden luchtafweerraketsystemen maakt

Afb. 11 De Kurassier tankdestroyer

het probleem nog groter. Wel wordt een keten van
radars opgesteld om de bewaking van het lucht-
ruim te kunnen uitvoeren en de beperkt aanwezi-
ge luchtverdedigingsjagers optimaal te kunnen in-
zetten.

Analyse

De vergelijking tussen de gevechtskracht van de
Warschau-Pactgrondstrijdkrachten en die van het
Oostenrijkse Bundesheer toont initieel een over-
weldigende superioriteit van het Warschau-Pact.
Gelet op de geringe kans op een beperkt conflict in
de centrale regio is de verwachting reëel, dat een
aanval door de Donauvallei zal worden uitgevoerd
door maximaal 4 a 5 divisies, mogelijk onder-
steund door amfibisch en/of luchtmobiel optreden-
de eenheden tot maximaal regimentsgrootte.
De parate Oostenrijkse strijdkrachten (Bereit-
schaftstruppen) zullen met steun van regionale
Landwehr (afb. 12) het vertragend gevecht moe-
ten voeren vanaf de landsgrens tot het begin van
de Donauvallei tussen het Bohemer Woud en de

J* ',

Afb. 12 Landwehr in actie met mortier 81 mm

Neder-Alpen. Hier kunnen met behulp van sterke
defensieve opstellingen, waarbij het terrein ten
volle wordt uitgebuit, de gevechten in de SZn wor-
den gevoerd. Het zal met de huidige Oostenrijkse
conceptie van verdedigen voor een aanvaller ze-
ker geen wandeling langs de „schone blaue Do-
nau" worden. Aangezien de Donauvallei een aan-
eenschakeling van SZn zal vormen, is de verwach-
ting gewettigd dat het Oostenrijkse defensief eerst
als verloren kan worden beschouwd als Linz is ge-
passeerd. Het terrein van de Donau- en de Innval-
lei kan dan door het Warschau-Pact worden benut
om de aanval op de zuidflank van AFCENT in te zet-
ten. Dat betekent dat het Warschau-Pact een
voorbereide verdediging met een diepte van onge-
veer 80 km (Melk-Linz) moet doorbreken. Dit zal
zeker verscheidene dagen kosten. Gezien de ge-
plande sterkte van 300.000 man mag men ervan
uitgaan dat na mobilisatie, bij een concentratie
van middelen op de assen Wenen-Linz en Graz-
Klagenfurt, circa 100.000 man per as aanwezig zal
zijn. De getalsterkte op de noordelijke as is, ge-
zien het feit dat hier de Oostenrijkse hoofdstad
wordt bedreigd, waarschijnlijk zelfs nog groter.
Hier zal gezien het relatief gunstige terrein ook
het merendeel van de gemechaniseerde eenheden
optreden. Dat betekent dat indien de aanval wordt
ingezet na een voltooide Oostenrijkse mobilisatie,
deze toch aanzienlijk sterker zal moeten zijn dan
de eerder geschetste 4 a 5 divisies om een succes-
volle aanval te kunnen uitvoeren. Gelet op de ont-
plooiingsmogelijkheden in de Donauvallei kan dit
hooguit de inzet van een volgend echelon van het
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betrokken front betekenen. Indien echter het
Oostenrijkse defensief dreigt te mislukken, be-
staat de mogelijkheid dat Oostenrijk de NAVO
om versterking vraagt. Die mogelijkheid, de hui-
dige Oostenrijkse defensie-inspanning en het feit
dat Oostenrijk een mobilisatie zo vroeg mogelijk
zal afkondigen om zijn neutraliteit te beklemto-
nen, maken aanvallen van het Warschau-Pact
door Oostenrijk steeds minder waarschijnlijk.
In het Oostenrijkse luchtruim heeft het Warschau-
Pact relatief vrij spel door het beperkte aantal
luchtverdedigingsjagers en de totale afwezigheid
van grondgebonden luchtafweerraketsystemen.
Het is, zoals reeds geschetst, niet waarschijnlijk
dat hierin vóór het jaar 2000 nog verandering
komt. Dat kan mogelijk leiden tot een Oostenrijks
verzoek om ondersteuning of versterking van zijn
luchtstrijdkrachten door de NAVO. Een dergelijk
verzoek kan vrij spoedig na het uitbreken van een
conflict worden verwacht.

Conclusie

Oostenrijk moet in staat worden geacht, na de vol-
ledige implementatie van de huidige plannen en
een volledig voltooide mobilisatie, een Warschau-
Pactaanval door de Donauvallei ten minste drie a
vier dagen te vertragen, of geheel te stoppen.

Consequenties voor Afcent

— Er behoeven initieel geen grondstrijdkrachten
te worden gereserveerd om een Warschau-Pact-
aanval door de Donauvallei te stoppen.

— Er dienen luchtverdedigingseenheden (Hawk
en/of Patriot), of luchtverdedigingsjagers te wor-
den ingezet om AFCENT te vrijwaren van luchtaan-
vallen via het Oostenrijkse luchtruim.

— Er dienen plannen te worden ontworpen om
Oostenrijk eventueel op verzoek te assisteren om
een doorbraak van Warschau-Pactstrijdkrachten
te voorkomen.

Samenvatting

Een neutraal Oostenrijk is, door zijn geografische
ligging, zowel voor de NAVO als voor het War-
schau-Pact van belang. Om die neutraliteit te kun-
nen handhaven heeft Oostenrijk in 1975 besloten
een „umfassende Landesverteidigung" vast te
leggen in de grondwet. Dat heeft geleid tot een ge-
plande legeromvang van circa 300.000 man in
1994. Volgens het „Konzept der Raumverteidi-
gung" wordt de verdediging gevoerd uit „Schlüs-
selzonen" door regionale, mobilisabele Land-
wehrregimenten, versterkt met mobilisabele en
parate eenheden uit andere delen van Oostenrijk.

Opleiding, mobilisatiesysteem en logistieke on-
dersteuning zijn daaraan aangepast. Door die aan-
pak valt een vergelijking van de gevechtskracht,
hoewel initieel negatief, na mobilisatie voor Oos-
tenrijk positief uit. De conclusie is dat Oostenrijk
in staat moet zijn een Warschau-Pactaanval door
de Donauvallei, gericht tegen de zuidflank van AF-
CENT, gedurende drie tot vier dagen te vertragen,
of te stoppen. Dat resulteert in voor AFCENT posi-
tieve consequenties.
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B E
Muiterij aan het Marsdiep

door J. A. C. Bartels, 96 blz., geïll.
Uitg.: De Bataafsche Leeuw, Die-
ren, 1986. Prijs: f35,-.
ISBN: 90.6707.087.4

In de nacht van 5 op 6 april 1945
kwam 822 Georgisch Infanterieba-
taljon, gelegerd op Texel, in op-
stand, of— beter gezegd — ging aan
het muiten. Dat bataljon bestond
grotendeels uit vrijwilligers uit
Georgië (Sovjet-Unie) die in Duitse
dienst waren getreden. In die nacht
vermoordden zij een groot aantal
Duitse collega's in hun slaap. Daar-
na volgde een tien dagen durende
strijd tegen de Duitsers, die alras
versterkingen uit Den Helder aan-
voerden, en die eindigde in het uit-
eenslaan van de Georgiërs. Bij die
strijd verloren 492 Georgiërs, 420
Duitsers en 89 Nederlandse burgers
het leven. Bovendien was veel ma-
teriële schade aan huizen en boer-
derijen veroorzaakt. De capitulatie
van Duitsland op 5 mei 1945 voor-
kwam dat het restant van de over
het eiland zwervende of bij burgers
ondergedoken Georgiërs, circa 350
man, door de Duitsers werd gevan-
gengenomen en ter plekke werd
neergeschoten.

De schrijver doet in zijn boek uit-
voerig verslag van die strijd, van de
beweegreden die daartoe heeft ge-
leid, nl. het zich rehabiliteren omdat
de straf die hen in de Sovjet-Unie
wachtte voor collaboratie met de
Duitsers genoegzaam bekend was,
van de steun van de Texelse bevol-
king, en van de laatste Engeland-
vaarders die met een reddingboot
naar Engeland zijn overgestoken
om te pleiten voor geallieerde steun

aan de Georgiërs. Die steun werd
door prins Bernhard — terecht, an-
ders zouden er nog meer (bur-
ger)slachtoffers zijn gevallen en bo-
vendien liep de oorlog ten einde —
geweigerd. Het boek bevat een gro-
te hoeveelheid foto's en duidelijke
situatiekaarten.

Het is jammer dat met de Neder-
landse taal onzorgvuldig is omge-
sprongen, waarvan niet steeds het
„zetduiveltje" kan worden beschul-
digd. Enkele voorbeelden: hongers-
dood (blz. 9), ,,. . . dat de Geor-
gische taal en cultuur als zodanig
bewaard is gebleven" (blz. 11),
,,. . . hetzij doordat zij (Nederlan-
ders) door de Duitsers waren dood-
geschoten o.a. vanwege niet ver-
leende hulp aan Georgiërs", of:
,,. . . kwamen in 1977 de redding-
boot en haar Engelandvaarders op
Texel bijeen" (blz. 51). De zinscon-
structie vertoont veelvuldig een ger-
manistische inslag: zeer consequent
wordt het hulpwerkwoord achter
het voltooid deelwoord geplaatst.
Helaas worden ook veel Duitse uit-
drukkingen gebruikt waarvoor goe-
de Nederlandse woorden bestaan,
bv. Gefechtsstand (commandopost)
en Oberleutnant (eerste luitenant),
Kriegstagebuch {dagboek) en „pin-
keln". Bepaald storend is het ge-
bruik van het lidwoord „de" voor-
afgaand aan de rang of kwalificatie:
„de generaal Sievers", „de Ober-
leutnant Josef Krieger", „de chi-
rurg dr. Veenendaal". Het lijkt bo-
vendien onwaarschijnlijk dat een
Duitser zou hebben geschreven:
„Gott sei Dank, die Krieg ist zu
Ende" (blz. 64).
Jammer, want het boek geeft wel
een goed inzicht in dit stukje Neder-
landse krijgsgeschiedenis.

P. L. HOEVERS, bgen inf b.d.

American Civil War
armies (I): Confederate
artillery, cavalry and
infantry

door P. Katcher, 48 blz., geïll.

Saladin and the Saracens

door D. NicollePh.D.,48blz.,geïll.

Prussian cavalry of the
Napoleonic wars (2):
1807-15

door P. Hofschröer, 48 blz., geïll.

The Alamo and the War of
Texan independence
1835-36

door P. Haythornthwaite, 48 blz.,
geïll.

The Korean War 1950-53

door N. Thomas en P. Abbott, 48
blz., geïll.

Uitg. Osprey, Londen, 1986. Prijs
per deel: £3,95.
ISBN:0.85045.679.7/682.7/683.5/684.3/
685.1

Osprey schijnt mondiaal te voldoen
aan een behoefte want in de beken-
de serie „Men-at-arms" zijn de bo-
vengenoemde uitgaven nrs 170 t/m
174 verschenen, opnieuw volgens
hetzelfde patroon: een korte ge-
schiedenis betreffende het aange-
duide tijdperk, verlucht met veel fo-
to's en acht gekleurde platen voor-
stellende uniformen en persoonlijke
bewapening uit die tijd. De „Men-
at-arms"-serie bestaat uit zeven on-
derdelen, t.w.: de Oudheid en de
Middeleeuwen, de 16e en de 17e
eeuw, de 18e eeuw, de Napoleonti-
sche oorlogen, de 19e eeuw alsmede
het koloniale tijdperk, de wereld-
oorlogen, de moderne oorlogvoe-
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ring en ten slotte het onderwerp al-
gemeen.

American Civil War (I) is de eerste
uitgave van een serie die gaat over
de uniformen en persoonlijke bewa-
pening van de legers die in de Ame-
rikaanse Burgeroorlog vochten.

Saladin and the Saracens behandelt
de strijd van de Moslems tegen de
Kruisvaarders in de periode 1100-
1300.

The Alamo and the War of Texan in-
dependence beschrijft een stukje
Amerikaanse geschiedenis, nl. de
vrijmaking van die Amerikaanse
staat van Mexico, dat gedurende
een reeks van jaren aldaar de heer-
schappij voerde.
De titels Prussian cavalry of the Na-
poleonic wars (2) en The Korean
War spreken voor zichzelf. Opge-
merkt zij dat in The Korean War
eveneens het uniform van een kpl l
reg Van Heutsz (Netherlands) 1951,
is opgenomen.

Het aantrekkelijke van de serie is,
dat de uniformen en bewapening
van beide (strijdende) partijen zijn
opgenomen. Voor een relatief laag
bedrag kan een aardig inzicht in de
besproken periode worden verkre-
gen. Relatief laag — in een Neder-
landse boekwinkel zijn de delen te
koop voor f 19,45 per stuk — gelet
op de kwaliteit van de inhoud én de
uitvoering.

P. L. HOEVERS, bgen inf b.d.

De strijd om de Schelde

door W. D. en Shelag Whitaker, 343
blz., geïll. Uitg : Hollandia B.V.,
Baarn, 1985. Prijs: f 39,50.
ISBN: 90.6045.390.5

Op dinsdag 5 september 1944 (Dolle
Dinsdag) verkeerde niet alleen de
bevolking van bezet België en Ne-
derland in een hoera-stemming: de
zo lang verwachte bevrijding scheen
eindelijk heel nabij te zijn; ook de
geallieerde strijdkrachten in West-
Europa toonden zich verheugd,
overtuigd als zij waren dat de oorlog
met Kerstmis voorbij zou zijn.

Met een enorme aanvalskracht was
de Duitse weerstand in Frankrijk
gebroken. De divisies van luitenant-
generaal sir Brian Horrocks, com-
mandant van 30 Engelse Leger-
korps, hadden op zondag 3 septem-
ber de Frans-Belgische grens over-
schreden en nog diezelfde dag Brus-
sel zonder slag of stoot bevrijd. De
volgende dag volgde Antwerpen.
De Duitse troepen vluchtten in wan-
orde in noordelijke richting en het
15 Duitse Leger onder commando
van generaal Von Zangen dreigde
in het Frans-Belgische kustgebied te
worden ingesloten. Toen kregen de
geallieerde troepen echter opdracht
halt te houden en te consolideren.
De logistieke aanvoerwegen, die in
Normandië begonnen, waren te
lang geworden. Er ontstond gebrek
aan munitie, brandstof en reserve-
delen, hoewel 11 Engelse Pantserdi-
visie, die Antwerpen had bevrijd,
nog voldoende brandstof had om ca.
50 km noordelijker te rijden, waar-
door Zeeland zou zijn afgesneden
en de strijd om de Schelde wellicht
niet zou zijn gevoerd. Prioriteiten
dienden te worden gesteld en die
werden gelegd bij operatie Market
Garden: op die wijze wilde veld-
maarschalk Montgomery de Duit-
sers de genadeslag toedienen. Ei-
senhower had uiteindelijk hierin
toegestemd.

Dat is de situatie waarmee de schrij-
vers het verslag van de strijd om de
Schelde beginnen; een onopge-
smukt relaas van verbeten gevech-
ten in een drassig, modderig en op
vele plaatsen onder water staand
polderland; gevechten die moesten
worden gevoerd door onervaren
soldaten, of militairen die daarvoor
niet waren opgeleid, maar bv. een
opleiding hadden gekregen voor het
uitvoeren van acties in bergachtig
terrein. Maar voordat het zover was
ging nog heel wat kostbare tijd ver-
loren. Ondanks heftig aandringen
van generaal Simonds, waarnemend
commandant van l Canadese Le-
ger, moesten de troepen vooralsnog
ter plekke blijven. Te laat besefte
het geallieerde opperbevel dat de
havens van Antwerpen van funda-
menteel belang waren voor het suc-
cesvol laten verlopen van de ver-

dere operaties, maar dan moest ook
de toegang tot die havens, resp.
moesten ook Zeeuws-Vlaanderen,
Zuid-Beveland en Walcheren in
geallieerde handen zijn. Als de
geallieerde eenheden op 5 septem-
ber opdracht zouden hebben gekre-
gen de achtervolging voort te zetten
zou velen heel wat ellende bespaard
zijn gebleven. Generaal Omar
Bradley laat er geen misverstand
over bestaan: „Van alle gemiste
kansen in de Europese campagne
was er geen kwellender dan het fa-
len van Montgomery de toegang tot
de havens van Antwerpen via de
Schelde te forceren". Te laat kreeg
het Canadese leger de opdracht als-
nog de Schelde vrij te maken, maar
toen hadden de Duitsers zich kun-
nen reorganiseren en ter verdedi-
ging kunnen inrichten met een brug-
gehoofd ten zuiden van de Wester-
schelde, de zg. zak van Breskens, en
achter het Leopoldkanaal.

W. Denis Whitaker was destijds
commandant van het Canadese ba-
taljon The Royal Hamilton Light In-
fantry. De Strijd om de Schelde is ech-
ter niet alleen de geschiedschrij-
ving van dat bataljon: het is de ge-
schiedenis van alle daarbij betrok-
ken eenheden. Daartoe heeft een
uitgebreid en zorgvuldig onderzoek
plaatsgevonden: 175 militairen en
burgers zijn geïnterviewd en heel
wat officiële bronnen zijn bestu-
deerd. Het aantrekkelijke van dit
boek is dat het niet alleen vlot is ge-
schreven, maar ook is doorspekt
met ooggetuigeverklaringen en cita-
ten uit de officiële geschiedschrij-
ving, zoals dagboekfragmenten van
diverse eenheden. „Het is het ver-
haal van militairen en burgers tij-
dens de bevrijding van Zuidwest-
Nederland en Vlaanderen in 1944",
zoals de ondertitel terecht luidt. Ook
aan humor en kritiek ontbreekt het
zeker niet. Het is de beschrijving
van de heroïsche strijd én het suc-
ces van de Belgische ondergrondse
strijdkrachten bij het veiligstellen
van de Antwerpse havenfaciliteiten
en de bruggen ten noorden daarvan;
de succesvolle ontsnapping van 15
Duitse Leger (circa 65.000 man) uit
het Frans-Belgische kustgebied via
Breskens naar Vlissingen en van
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daar naar het oosten; de plannen tot
en de uitvoering van de inundatie
van Walcheren; de verbeten strijd
ter verovering van een bruggehoofd
over het Leopoldkanaal; de strijd
bij Woensdrecht en Hoogerheide
ter afsluiting van de Duitse ontsnap-
pingsroute door Zuid-Beveland; de
race door de polders van Zuid-Be-
veland; de bloedige gevechten om
de Sloedam; de verovering van de
zak van Breskens en de uiteindelij-
ke bevrijding van Walcheren door
o.m. landingen bij Vlissingen en
West-Kapelle.

Zoals gezegd een uitstekende en
meeslepende beschrijving die de le-
zer onmiddellijk in de bizarre situa-
tie verplaatst van gevechten in pol-
derland en onder extreem slechte
weersomstandigheden. Echter ook
een aanklacht tegen geallieerde
commandanten die fout op fout sta-
pelden en weinig begrip toonden
voor de situatie, een situatie die uit-
eindelijk het als „klusjesman" ge-
bruikte l Canadese Leger bijna
18.000 man aan verliezen kostte.

Behalve de schrijvers verdient luite-
nant-kolonel (thans kolonel) drs.
Th. H. J. Tromp een groot compli-
ment voor zijn uitstekende verta-
ling. Wellicht heeft het vertalen
hem evenveel plezier gedaan als mij
het lezen van dit boek.

P. L. HOEVERS, bgen inf b.d.

The encyclopaedia of
military history

door R. E. en T. N. Dupuy, 1524
blz., geïll. Uitg.: Jane's Publishing
Comp. Ltd, Londen, 1986. Prijs:
£ 32,50.
ISBN: 0.7106.0380.0

Dit lijvige naslagwerk behandelt de
militaire geschiedenis van 3500 vóór
onze jaartelling tot „the present",
zoals staat vermeld maar moet wor-
den geïnterpreteerd als „tot 1984".
Dit is de tweede, herziene druk; de
eerste editie verscheen in 1970 en de
eerste herziene in 1977. Redenen
voor deze nieuwe versie zijn de be-

hoefte de encyclopedie te complete-
ren tot 1984 — in de afgelopen pe-
riode van zeven jaar heeft zich op
militair gebied in Iran/Irak, Afgha-
nistan, Libanon en de Falkland-
eilanden, nogal wat voorgedaan —
en de behoefte een aantal onvolko-
menheden en ook enkele omissies,
waarop o.m. is gewezen door de
„Historica! Evaluation and Re-
search Organization", te corrige-
ren.
De auteurs hebben — zoals zij zeg-
gen — de beschreven militaire ge-
schiedenis arbitrair onderverdeeld
in 21 specifieke tijdperken, die ove-
rigens logisch overkomen, en be-
handeld in evenzovele hoofdstuk-
ken. Om enkele voorbeelden te
noemen: The dawn of military his-
tory: to 600 BC (hfdst. I); The rise
and containment of Islam: 600-800
(hfdst. VIII); The beginning of mo-
dern warfare: 1600-1700 (hfdst.
XIV); natuurlijk een hoofdstuk
(XIX), gewijd aan de Eerste We-
reldoorlog (World War I and the
area of total war) en aan de Tweede
Wereldoorlog: World War II and
the dawn of the nuclear age: 1925-
1945 (hfdst. XX) en ten slotte: Su-
perpowers in the nuclear age: 1945-
1984 (hfdst. XXI).

Deze encyclopedie is niet slechts
een opsomming van jaartallen met
een korte beschrijving van de bijbe-
horende gebeurtenissen; de schrij-
vers hebben getracht een goed in-
zicht te geven in de totale militaire
geschiedenis. Zij hebben daarbij
twee algemene doelstellingen voor
ogen gehad die door hen zeer goed
zijn gerealiseerd: een beknopt over-
zicht van de geschiedenis van de
oorlog, geschikt voor zowel geschie-
denisstudenten als algemeen geïnte-
resseerde lezers, én het vervaardi-
gen van een betrouwbaar, relatief
compleet standaard-naslagwerk.
Het is uiteraard ondoenlijk alle ge-
wapende conflicten, inbegrepen ge-
wapende opstanden, op te nemen.
De auteurs geven dan ook ruiterlijk
toe dat wat zij nog relevant hebben
gevonden door anderen als irre-
levant zou kunnen worden be-
schouwd. Dat zij niettemin hebben
getracht zo compleet mogelijk, en
daardoor betrouwbaar, te zijn blijkt

o.m. uit het vermelden van de poli-
tionele acties in het voormalige Ne-
derlands Oost-Indië na het einde
van de Tweede Wereldoorlog, en de
acties van de Indonesische strijd-
macht in Nederlands Nieuw-Guinea
in de jaren '60.

Het bijzonder aantrekkelijke van
dit naslagwerk is, dat alle hoofd-
stukken beginnen met een beschou-
wing van de ontwikkelingen op mili-
tair gebied, zoals vigerende strate-
gie, technologische ontwikkelingen,
doctrines, tactiek en organisatie. De
beschrijving van de belangrijkste
oorlogen in de behandelde periode
vindt separaat plaats van die van na-
tionale of regionale gewapende con-
flicten, en begint met achtergrond-
informaties, gevolgd door het voor-
spel tot, en de chronologische be-
schrijving van die oorlog. Dat ge-
deelte wordt afgesloten met een
korte interpretatie door de auteurs.
Door bovendien een geografische
indeling toe te passen wordt een
goed en zeer overzichtelijk inzicht
gegeven in de gehele militaire ge-
schiedenis, dat ordelijk aandoet en
zeer goed leesbaar is. Ook is het
mogelijk de gehele loop van de mili-
taire geschiedenis van een bepaald
land of regio te volgen door het des-
betreffende deel van de opeenvol-
gende hoofdstukken erop na te
slaan. De uitgebreide index (90
blz.) en het overzicht van de vermel-
de conflicten vergemakkelijken het
opzoeken.

The encyclopaedia of military histo-
ry is een uitstekend wetenschappe-
lijk naslagwerk, dat relatief goed-
koop is en veel waar(de) voor het
geld biedt.

P. L. HOEVERS, bgen inf b.d.
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MILITAIRE SPECTATOR ,

AANWIJZINGEN
VOOR
MEDEWERKERS

« H.» t H me aat voor onJu'ste interpretatie. Daar-toe dient de kopij aan enkele normen te voldoen
Om dit te bereiken zijn hieronder enkele aanwijzingen samengevat om au-
tour* te Informeren omtrent de meest doelmatige ultvoerTng v^n ko Jn te
wille van de overzichtelijkheid in beknopte vorm P''

1. MANUSCRIPT

1.1. Tekst

a. Boven de titel (men houde deze kort): naam auteur met
evt. academische titel; daaronder rang of functie.
b. Kopij typen met anderhalve of dubbele regelafstand.
c. Marge ca. 5 cm.
d. Pagina's bovenaan doorlopend nummeren.
e. Bij latere tussenvoeging van pagina's: nummer van
voorgaande pagina, gevolgd door letter (a, b ...).
f. Spelling: voorkeursspelling (Van Dale / Woordenlijst
Spellingcommissie).
g. Opnieuw typen van een pagina aanbevolen in geval van
veel doorhalingen/wijzigingen/correcties.

1.2. Tabellen

a. Niet in tekst opnemen, doch op aparte pagina('s) aan het
slot toevoegen.
b. Doorlopend nummeren en nummer boven tabel plaat-
sen (Tab. 1, Tab. 2, enz.)
c. Daarachter evt. titel(s) van tabel(len).
d. In de tekst verwijzingen naar desbetreffende tabel(len)
opnemen (nummer).
e. Tabel-indelingen uitsluitend met horizontale lijnen.
f. Tabellen dienen niets anders te bevatten dan letters/
woorden en/of cijfers.

1.3. Literatuuropgaven

a. Samen te vatten aan het slot, onder kopje Literatuur.
b. Literatuuropgaven nummeren in volgorde van vermel-
ding in artikel.
c. Verwijzingen in de tekst d.m.v. desbetreffende nummer
tussen rechte haken: [], achter naam schrijver of citaat.
d. Vermelding tijdschriftartikelen in literatuurlijst als volgt1

Auteur — Tijdschrift jaargang(jaar)(nummer)blz. Voor-
beeld^. F. J. van Doorn —Mil. Speet. 140(1971 )(4)170.
e. Vermelding van boeken: Auteur — Volledige titel. Uitge-
ver, plaats (jaar)blz. (Vermelding blz. facultatief.) Voor-
beeld: 7. A. Étzioni — De moderne organisatie. Spectrum
Utrecht (1970)36.
f. Vermelding brochures: Auteur — Titel brochure. Uitge-
ver of firma, plaats (jaar)blz. (Paginacijfer facultatief.) Voor-
beeld: P. van Duyn — Toepassingen van infrarood. N V
Fictief, Den Dam (1971)4.
g. In literatuuropgaven is vermelding van titulatuur e.d, bij
auteursnamen niet gebruikelijk.

'̂inH^n n9 tl'dsc
rf
h"f"ltels v°'9ens richtlijnen NEN 782.

Undien m een artikel niet expliciet naar de literatuur wordt
verwezen, kan nummering van de opgaven achterwege

1 .4. Voetnoten

a. Deze beïnvloeden de leesbaarheid van een artikel on-
gunst,g en dienen zoveel mogelijk te worden vermeden

n k Van enkele voetn°ten onvermijdelijk is

°mUmmeren (<JUS "'* Per in 1

n o h uest ' bij voorkeur né desbetreffen-in, een halve regel hoger typen, zónder haken- '
d. De voetnoten zélf, ook met voorin het cijfer een halve re-

2!nn f r',k"nnen aa,n het slot' na evt literatuurlijst, wor-
wninff J °pmaak komen ze zoveel m°9elük onder dekolom(men), waarin de verwijzing staat).

2. ILLUSTRATIES

2.1. Foto's

a Foto's zwart-wit, glanzend: formaat liefst 9 x 12 of 13 x
18 cm (geen kleurenfoto's of diapositieven)
b Op de achterzijde vermelden: Mil. Sp./naam auteur/
nummer waarmee m tekst naar de afbeelding wordt verwe-

2.2 Tekeningen

a Geheel in Oostindische inkt, op calqueer- of wit tekenpa-

- 25 x 35 cm- lnschriften niet 'y-
, T-b-v- s)ablonen z° groot tekenen, dat bij

verkleining van tekening tot kolombreedte (ca. 7,5 cm) let-

pnku±0n09 V8? ?inste 1 mm is <in uitzonderingsgeval-
len kunnen grote tekeningen worden gereproduceerd over
1 1/2 of 2 kolom = ca. 1 0 of 1 5 cm; max.-hoogte ca. 22 cm)

/^ a f « an 9etekende sjabloonletters kunnen ook
dezelfdeis' zijn scherpeUSSR y%$

e. Calqueerpapier alleen éénzijdig gebruiken.
nî in'n

mi hKf Pi6r maakt reProduktie onscherp, tenzij de li-
echte? auw ls; bl) reProduktie vervalt deze liniëring

v MM uceren vlak. boven of onder tekening
vermelden. Mil. Sp. / naam auteur / nummer waarmee in
tekst naar afbeelding wordt verwezen (zie ook pt 2.3.). *•
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h. Tekeningen vóór inzending goed controleren: in een
eenmaal vervaardigde opname is correctie vrijwel onmo-
gelijk.

2.3. Onderschriften/legenda's bij afbeeldingen

a. Nummering van foto's en tekeningen doorlopend en
dóór elkaar.
b. Verwijzingen in de tekst met: afb. 1 t/m afb. . . .
c. Onderschriften bij afbeeldingen zijn essentieel; men vol-
sta dus niet met een nummering.
d. Onderschriften, getypt, aan het slot van artikel opnemen
(na evt. literatuurlijst en voetnoten), in volgorde van, en mét
nummering. Zij behoeven niet op de achterzijde van foto's
vermeld, noch op tekeningen getekend. Dit geldt ook voor
evt. legenda's bij tekeningen, die (getypt) onder desbetref-
fende onderschriften kunnen worden opgenomen.
e. Bevat een legenda tekens/symbolen die niet kunnen
worden gezet, dan dient de gehele legenda in de tekening
opgenomen (getekend).

2.4. Algemeen

Foto's en tekeningen nimmer in tekst opnemen, doch altijd
los bijvoegen.

3. DRUKPROEF

a. Als regel ontvangt de auteur een drukproef ter correctie,
alsmede genummerde afdrukken van evt. illustraties ter
kennisneming.
b. Hiervan kan worden afgeweken op verzoek van auteur
of bij ontbreken van voldoende tijd voor deze procedure.
c. Voor het corrigeren zoveel mogelijk gebruik te maken
van officiële correctietekens volgens NEN 632.

4. MENINGEN VAN ANDEREN

4.1. Aantal exemplaren

Bijdragen voor de rubriek „Meningen van anderen" dienen
in tweevoud te worden ingezonden.

4.2. Tijdstip inzending

Indien een reactie op een artikel uiterlijk 1 week na ver-
schijnen van dat artikel in het bezit van de redactie is, kan
ze in principe, samen met een evt. wederwoord, op de
kortst mogelijke termijn worden gepubliceerd.

5. RUBRIEK VAKPERS

5.1. Titel

Deze dient een zo woordelijk mogelijke vertaling te zijn van
de titel van het gerefereerde artikel.

5.2. Bronvermelding

Aan het slot van het uittreksel een bronvermelding opne-
men, bevattende: Auteur — titel oorspronkelijk artikel.
Naam tijdschrift jaargang(jaar)(nummer)blz. (zie ook pt.

6. BOEKBESPREKINGEN

6.1. Titelbeschrijving

Medewerkers, die van de redactie een boek ter recensie
ontvangen, gelieven de bespreking te doen voorafgaan
door een volledige titelbeschrijving, bevattende: Titel, au-
teur, aantal blz., aantal afb.*, aantal tabellen*. Uitgever,
plaats, jaar. (Importeur v. Ned.*). Prijs. (*: voor zover van
toepassing). ISBN-nummer. Voorbeeld:

Die Streitkrafte der siebziger Jahre
door dr. F. Wiener, 192 blz., 159 afb., 12 tab. Uitg.: J. F.
Lehmanns Verlag, München, 1971. Prijs: DM 20,-. ISBN:...

6.2. Honorering

In tegenstelling tot artikelen en andere bijdragen worden
besprekingen niet gehonoreerd; recensent mag het be-
sproken boek behouden.

7. BEWIJSNUMMERS

ledere auteur ontvangt automatisch en zonder kosten 5 be-
wijsexemplaren van het nummer waarin zijn artikel is opge-
nomen.
Meer exemplaren a f 3,- per nummer te bestellen door stor-
ting/overschrijving op bankgiro 51 43 38 9971.n.v. Militaire
Spectator, Spui 47, 2511 BL Den Haag, bij Algemene Bank
Nederland N.V., Tournooiveld 5, Den Haag (giro 71 12),
onder vermelding van het gewenste.

8. HONORARIUM

Het auteurshonorarium voor artikelen bedraagt f 50,- per
gedrukte pagina, incl. bijgeleverde, reproduceerbare illu-
straties, met een minimum van f 100,-. Voor de rubrieken
Uit de vakpers en Meningen van anderen bedraagt het ho-
norarium f 25,- per pagina.

9. NAAM, ADRES, GIRO/BANK AUTEUR

De auteur gelieve op de eerste pagina van zijn manuscript
links bovenaan te vermelden: naam, adres en giro- of
bankrekeningnummer.

10. KOPIJ-INZENDING, OVERLEG

Kopij te zenden aan: Redactie Militaire Spectator, p/a HKS,
Frederikkazerne/geb. 106, v.d. Burchlaan 31, 2597 PC
Den Haag (tel. (070) 16 66 29).
Door auteurs, voor of tijdens het schrijven, gewenst over-
leg m.b.t. onderwerp, inhoud, mogelijkheid van plaatsing,
gewenste omvang e.d. kan via evengenoemd adres plaats-
vinden.

Overleg m.b.t. reproduceerbaarheid van illustraties, als-
mede over drukproeven/correcties: opmaakredactie/pro-
duktieafdeling, Spui 47, kamer G 609, 2511 BL Den Haag
(tel. (070) 72 13 68, de heer L. W. Krumbholz).


