
Het document Veiligheid is Vooruitzien; de toekomstvisie 
van de Koninklijke Landmacht is een mooi coherent, com-
pact en goed leesbaar beleidsstuk. Dit is volgens mij mede 
het gevolg van de structurele wijze waarop de KL naar de 
toekomst en de mogelijke veranderingen in het landdomein 
kijkt. Het moderniseringsproces van de KL bestaat uit vier 
stadia: Landmacht van Vandaag, de Landmacht van Morgen, 
de Landmacht van Overmorgen, en de Landmacht van de 
Toekomst. Hierdoor kan de grote diversiteit aan uitdagingen 
van het toekomstige landoptreden in samenhang worden 
beschouwd. De beleidsvisie maakt gebruik van recente on-
derzoeksrapporten2 en nieuwe operationele concepten, zoals 
de voorkeur voor het Amerikaanse concept van multi-domain 
operations. Het doel van het document Veiligheid is Vooruit-
zien is de discussie over de toekomst van Defensie te sti-
muleren. De aanleiding is de ontwikkelingsrichting uitgezet 
in de Defensienota 2018, op basis waarvan de verschillende 
krijgsmachtdelen nu de consequenties voor hun rol in het 

veiligheidsdomein presenteren. Hiermee kan de minister 
vervolgens haar Herijkingsnota 2020 vormgeven. Vanuit de 
kernwaarden van de Landmacht (te weten: moed, toewijding 
en veerkracht) gecombineerd met de uitdagingen voor het 
toekomstige landoptreden (zie onder), geeft de Commandant 
Landstrijdkrachten in zijn visie de consequenties voor het 
landoptreden aan en de wijze waarop hij middels vier ont-
wikkellijnen de toekomstige Landmacht wil vormgeven. 

Veiligheid is Vooruitzien; de toekomstvisie van 
de Koninklijke Landmacht

Na zijn voorwoord legt de Commandant Landstrijdkrachten 
eerst uit wat hij uiteindelijk wil bereiken. De Landmacht 
moet in alle inzetopties een geloofwaardige bijdrage kunnen 
leveren. De KL moet hierdoor in coalitieverband kunnen 
vechten in het hoogste deel van het geweldsspectrum en 
kunnen bijdragen aan conflictpreventie, stabiliteit en nati-
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“Veiligheid is 
vooruitzien”: 
toekomstig 
landoptreden

Als laatste krijgsmachtdeel heeft 5 november jongstleden de Commandant Landstrijdkrachten zijn 
visie voor de toekomst van de Koninklijke Landmacht gepubliceerd. Het staat voor mij buiten kijf dat 
elke brainstorm om de contouren van de nabije toekomst te schetsen, te prijzen is. Doelloos voortbe-
wegen vind ik namelijk in het kader van de Nederlandse veiligheid geen optie, ook al is er historisch 
bewijs dat krijgsmachten er veelal niet in slagen om het karakter van toekomstige oorlogvoering juist 
te voorspellen1. Er is structureel onzekerheid over wanneer het conflict moet worden uitgevochten, 
tegen welke opponent, met welke stand van de techniek, en in welke politieke en economische context. 
Ook al is de toekomst tot op zekere hoogte onvoorspelbaar, je moet er wel over na denken, anders ben 
je als organisatie per definitie reactief. Welk beeld schetst nu de Commandant Landstrijdkrachten van 
het toekomstige gevecht in het landdomein en wat ziet hij als rol voor de Koninklijke Landmacht hier-
in? In dit artikel beschrijf ik de hoofdlijnen van het beeld van de toekomst van het landoptreden door 
de Commandant Landstrijdkrachten en relateer ik die aan de huidige wetenschappelijke debatten 
hierover. Op basis van deze gevolgtrekkingen sluit ik af met een korte beschouwing. 
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onale veiligheid. De KL kan dit doen door gebruik te maken 
van goed getrainde mensen, hoogwaardige technologie en 
vanuit slagvaardige operationele concepten. Tevens stelt de 
Commandant Landstrijdkrachten als wezenskenmerk en dus 
voor de doorontwikkeling van de KL de verbinding van mens 
en technologie centraal. Dus om effectief op te kunnen 
treden in alle inzetopties in het landdomein bij toekomstige 
conflicten, gaat de KL op zoek naar een toenemende inte-
gratie van de (vechtende) mens en technologie. 

Net als de andere krijgsmachtdelen stelt Commandant 
Landstrijdkrachten dat “De toekomst kenmerkt zich door 
onvoorspelbaarheid, complexiteit en de hybride aard van 
conflicten”. Tevens constateert hij een groeiend belang van 
technologie en spreekt hij van een ingezette technologische 
wapenwedloop die zich in de toekomst verder zal ontwikke-
len. De toekomstige tegenstander zal alle machtsmiddelen 
die hem ter beschikking staan gelijktijdig inzetten. De 
verwachting daarbij is dat conflicten voornamelijk in stede-
lijk gebied zullen plaatsvinden. Directe bedreigingen voor 
Nederland zijn niet alleen een mogelijk grootschalig conflict 
aan de oostflank van het NAVO-grondgebied, maar ook de 
gevolgen van migratie, digitale sabotage en terreuraansla-
gen. Terecht concludeert de Commandant dat het niet alleen 
om het gevecht met kogels gaat: “Militaire operaties draaien 
om beïnvloeding van de tegenstander of andere partijen 
met (des)informatie, digitale activiteiten en geweld”. De 
vertaling hiervan naar de uitdagingen voor het toekomstig 
landoptreden maakt dat door de ontwikkelingen van cyber, 
robotica en kunstmatige intelligentie de effectiviteit van 
sensoren en systemen toeneemt. Dat leidt vervolgens tot 

meer letaliteit, reikwijdte, snelheid en precisie. 

De gevolgen van de bovenstaande uitdagingen voor het 
toekomstig landoptreden geeft de Commandant Landstrijd-
krachten weer in vier subthema’s. Ten eerste moet de KL 
een wendbare organisatie zijn om op alle niveaus te leren, 
te innoveren en te kunnen bijstellen. Gegeven de verande-
rende wereld en de daaraan verbonden noodzaak om onze 
drie strategische opgaven3 te realiseren, moet de Landmacht 
flexibeler worden. Specifiek verwijst hij naar de noodzaak 
van het toepassen van mission command als de filosofie 
van commandovoering om hierin te kunnen slagen. Deze 
vorm van commandovoering is van eminent belang door de 
complexiteit en omvang van het landoptreden. Als tweede 
gevolgtrekking voorziet de Commandant per definitie een 
geïntegreerde aanpak samen met internationale en binnen-
landse veiligheidspartners. Hierbij omarmt de KL specifiek 
het van oorsprong Amerikaanse concept van multi-domain 
operations, de samenwerking met de Bundeswehr als strate-
gische partner, en de samenwerking tussen de krijgsmach-
tonderdelen (= joint). De Commandant ziet de toekomstige 
organisatie van de KL als een set zelfstandige bouwstenen 
en modules, die naar behoefte kan worden samengesteld 
en ingezet met modules van veiligheidspartners. Ten derde 
verwacht de visie dat superieure technologie van doorslag-
gevend belang is in het toekomstige gevecht. Met name 
de technologische toepassingen op het functioneren van 
de (vechtende) mens heeft hierbij voor de KL de aandacht. 
Tegelijkertijd signaleert de beleidsvisie dat de KL ook terecht 
kan komen in situaties waarbij geen technologisch over-
wicht is. In deze situaties zijn dan de opleiding en training, 
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Als gevolg van verstedelijking verwacht de Commandant Landstrijdkrachten een verschuiving van de norm naar verspreid, beweeglijk, 
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individuele vorming, teamvorming en leiderschapsontwik-
keling van doorslaggevend belang en maken daarmee deel 
uit van de toekomstige Landmacht. Tot slot moet volgens de 
Commandant Landstrijdkrachten de toekomstige KL kunnen 
vechten in een hoger tempo en over lange afstand met 
informatie, cyberactiviteiten en geweld. Als gevolg van het 
succesvol kunnen optreden in stedelijke gebieden verwacht 
hij een verschuiving van de norm naar verspreid, beweeg-
lijk, decentraal en kleinschalig optreden, in plaats van het 
optreden in grote formaties vanuit statische locaties. De 
KL-eenheden gaan deel uitmaken van genetwerkte systemen 
die verspreid en geïntegreerd kunnen optreden. De ver-
wachting hierbij is dat het aantal hiërarchische lagen in de 
organisatie kleiner zal worden, maar dat de huidige niveaus 
van militair optreden (strategisch, operationeel en tactisch) 
gehandhaafd zullen blijven ten behoeve van de synchronisa-
tie en coördinatie van grootschalige landoperaties. 

Dit alles maakt dat de Commandant Landstrijdkrachten de 
toekomstige KL vorm wil geven door middel van vier ontwik-
kellijnen:

1. Vergroten van het adaptief vermogen; 
2. Intensiveren van de samenwerking met 

nationale en internationale partners; 
3. Versterken van de verbinding tussen mens 

en technologie; 
4. Beter worden in het gevecht over lange 

afstanden en in stedelijk gebied. 

Binnen de ontwikkellijnen formuleert de beleidsvisie con-
crete maatregelen die inmiddels al zijn geïnitieerd om het 
vernieuwen van de mindset, capaciteiten en operationele 
concepten vorm te geven (zie afbeelding uit beleidsvisie), 
naast diverse thema’s en accenten die de KL wil leggen om 
de voorafgaande consequenties samen op te pakken. Een 
aantal van de voorgestelde ontwikkelingen voor de toekomst 
overstijgt het mandaat en de reikwijdte van de KL omdat 
deze voor de gehele krijgsmacht zullen moeten gelden. Bij-
voorbeeld de ontwikkeling van flexibelere (ver)werving van 
personeel en materieel is niet alleen aan de KL omdat daar 
in de uitvoering Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) 
en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) bij betrokken 
zijn. Terecht merkt de Commandant Landstrijdkrachten op 
dat meer flexibiliteit betekent dat de cultuur, structuren en 
processen meer gericht moeten zijn op snelheid, wendbaar-
heid en schaalbaarheid en dat regels sterk moeten worden 
gereduceerd. 

De eerste ontwikkellijn wil het adaptief vermogen van de 
KL vergroten. De organisatie moet hiervoor wel schake-
len tussen flexibiliteit en robuustheid. Hiervoor wil de 

KL bevoegdheden over personeel, materieel en financiën 
zoveel mogelijk decentraal beleggen om initiatieven van de 
werkvloer te stimuleren en te faciliteren. Daarom wil de KL 
zich hard maken voor kort-cyclisch verwerven en investeren 
in nieuwe technologieën om deze snel aan te schaffen en 
te integreren in onze organisatie en werkwijze. Tevens wil 
de KL meer tijd en ruimte bieden in de eigen organisatie 
voor concept development & experimentation (CD&E). Tot slot 
stelt de Commandant dat dit alles wel binnen de kaders van 
rechtmatigheid, doelmatigheid en veiligheid (= safety) moet 
gebeuren. 

De tweede ontwikkellijn stelt samenwerking centraal voor de 
toekomstige KL. De organisatie is al ingebed in een uitge-
breid multinationaal veiligheidssysteem en wil dit verder 
uitbouwen in netwerken tot op het laagste niveau met 
joint-eenheden (inclusief cyber). Gemaakte afspraken met 
de EU en NAVO over militaire bijdragen zijn kaderstellend 
en richtinggevend. Met name met de strategische partners 
wil de KL de interoperabiliteit vergroten op het gebied van 
materieel, procedures en cultuur. De KL wil een betrouwbare 
bondgenoot zijn door op een geloofwaardige manier haar 
bijdrage te leveren. 

De versterking van de verbinding tussen mens en techno-
logie is het thema van de derde ontwikkellijn. Op korte 
termijn investeert de KL hiervoor in de technologie van 
detectie, actieve bescherming, communicatiemiddelen en 
slagkracht over langere afstanden. Ook wil de KL op korte 
termijn investeren in special forces en de integratie van 
cybereffecten en niet-letale beïnvloedingsactiviteiten ten-
einde de uitdagingen in toekomstige hybride conflicten te 
mitigeren. Ook op langere termijn kiest de KL voor speci-
fieke technologieën voor inzet in het landoptreden waarbij 
de norm is dat er verregaand wordt samengewerkt met 
kennisinstituten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. 
Naast dit accent op technologie, benadrukt deze beleidsvisie 
het belang van de mens en van het teamwerk: “Beslissend 
in het gevecht van de toekomst zijn leiders die vastberaden 
en zelfstandig, maar ook creatief en innovatief zijn en die 
in staat zijn om hun mensen te laten opereren als een hecht 
team met een groot oplossend vermogen”. 

De vierde ontwikkellijn om de toekomstige KL vorm te 
geven spreekt van een intensivering van de training van 
het gevecht in een hoog tempo over langere afstanden in 
een hybride context. Ook is er sprake van trainingen in een 
stedelijke omgeving waarin men snel moet kunnen schakelen 
tussen de verschillende geweldniveaus. “Naast vechten is 
interactie een effectief middel om de gewenste doelen te 
bereiken”. De Landmacht wil investeren in capaciteiten en 
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conceptontwikkeling voor gedragsbeïnvloeding en bescher-
ming tegen cyberaanvallen, manipulatie en desinformatie. 
Ook hiervoor stelt de Commandant dat een verregaande 
samenwerking met andere krijgsmachtdelen, departementen 
en internationale partners noodzaak is. Tot slot verkondigt 
hij dat “innovatie net zo belangrijk moet zijn als gereedstel-
ling en inzet”. In onze huidige evaluatiemethodes en lessons 
learned-cycli gebeurt dit al, maar de boodschap is dat dit 
veel nadrukkelijker en liefst ook sneller moet worden uitge-
voerd, om zo beter de toekomstige uitdagingen succesvol te 
kunnen pareren. Bovendien beaamt de Commandant Land-
strijdkrachten in zijn slotwoord dat de KL al dagelijks bezig 
is met vernieuwing en dat hij met dit document de strategi-
sche richting wil aangeven, met als afsluiting: “Hoogwaardi-
ge technologie, vernieuwende concepten, maar vooral ons-
zelf als mens. Dat is wat de Landmacht bijzonder maakt en 
wat Nederland van ons mag verwachten”. Maar hoe verhoudt 
deze visie zich tot de huidige wetenschappelijke inzichten 
over toekomst van oorlogvoering in het landdomein? 

Wat zegt de wetenschappelijke literatuur 
over de toekomst van het landoptreden?

In het academisch discours is er geen consensus over het 
beeld van het toekomstige landoptreden. Volgens Christop-
her Tuck bestaan er momenteel vier denkrichtingen over 
de toekomst van het landoptreden: Revolution in Military 
Affairs, New Wars, Hybrid Warfare en organisatorische flexibi-

liteit.4 Op basis van het handboek van Tuck zal ik hieronder 
kort de hoofdlijnen van de vier academische scholen weerge-
ven om daarna de relatie te leggen met het beleidsdocument 
van de KL.
 
De Revolution in Military Affairs (RMA) is gebaseerd op 
precisiemunitie, betere sensoren en ontwikkelde vormen van 
netwerken, die tezamen resulteren in een radicale transfor-
matie in de toekomstige krijgsmachten. Verspreide (disper-
sed), hoog-technologische, conventionele oorlogvoering is 
mogelijk door kleine, gedigitaliseerde eenheden. Dit label 
voor het toekomstige landoptreden ontstond na de verbluf-
fende resultaten van de Coalitie in de Golfoorlog van 1990-
91. Het beeld ontstond dat door uitgebreid gebruik van 
technologie, informatiedominantie en beslissende impact 
van airpower, landoorlogen gewonnen konden worden. Een 
voorbeeld is Operatie Enduring Freedom 2001 in Afghani-
stan met de toepassing van het zogeheten ‘Afghan model’: 
special forces ter ondersteuning van de toepassing van de 
vuurkracht vanuit de lucht, en grotere inheemse landeenhe-
den voornamelijk ingezet in constabulary-operaties om de 
situatie op de grond veilig te stellen. Terminologie uit de 
RMA-school zijn Network-Centric Warfare, Shock and Awe en 
Effects-based operations. 

Een andere denkschool over de toekomst van het landoptre-
den bestaat uit de aanhangers van de New War-theorie.5 
Volgens hen is de toekomst van landoorlogen irregulier, 

Nederlandse militairen oefenen met Duitse Leopard-tanks. De samenwerking met de Bundeswehr als strategische partner is 
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lokaal, en voornamelijk laag-technologisch, waarbij con-
ventionele eenheden wel of niet kunnen worden betrokken. 
Oorlogen worden volgens deze zienswijze gekenmerkt door 
brute, intra-statelijke, etnische strijd door niet-statelijke 
actoren met eenvoudige middelen. De gevechten tijdens de 
Balkancrises in de jaren ’90, Congo sinds 1991 en de geno-
cide in Rwanda 1994 zijn hier voorbeelden van. Voorbeelden 
van New War-concepten zijn de Fourth Generation Warfare 
(4GW)6 en Asymmetric Warfare.7 Hierin worden de techno-
logische voordelen van de westerse krijgsmachten juist 
een zwakte door laag-technologische tegenzetten van de 
tegenstander. Recent zagen we dit in de bloedige huis-tot-
huis gevechten in bijvoorbeeld Falludjah en Mosul tijdens 
Operatie Iraqi Freedom (OIF). 

Een derde perspectief op de toekomst van het landoptreden 
is de hybride oorlogvoering.8 Hierbij is er sprake van een 
fusie van reguliere en irreguliere gevechtstechnieken door 
dezelfde organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de oorlog in 
Libanon in 2006 tussen de Israëlische IDF en Hezbollah en 
de inzet van de Russische strijdkrachten in het conflict in 
Oost-Oekraïne en bij de bezetting van de Krim in 2014. De 
populariteit van deze denkschool is grotendeels te danken 
aan de angst bij krijgsmachten dat de aanpassingen die 
vereist zijn om stabilisatieoperaties zoals in Irak en Afgha-
nistan uit te voeren ten koste zijn gegaan van capaciteiten 
die nodig zijn voor het grootschalige conventionele gevecht. 

Tot slot zegt een vierde groep commentatoren dat we onze 
inspanningen zouden moeten richten op het vermogen van 
een krijgsmacht om zich snel aan te passen aan wat voor 
vorm van landoorlog dan ook. Een focus dus op organisa-

torische flexibiliteit als antwoord op alle onzekerheden en 
onvoorspelbaarheden.9 Een focus meer op flexibiliteit dan 
voorspelbaarheid richt zich op de onvermijdelijkheid van 
verrassing zoals wij dat met de Task Force Uruzgan en het 
fenomeen IED’s aan den lijve hebben meegemaakt. Militai-
re flexibiliteit kent verschillende componenten waaronder 
doctrinair, organisatorisch, leidinggevende en cognitieve 
vaardigheden, effectieve lessons learned-cyclus en realisti-
sche voorbereiding in vredestijd. Op basis van deze criteria 
was het Duitse leger in de meidagen van 1940 veerkrachtiger 
en flexibeler dan het dogmatische Franse leger. 

Is ‘Veiligheid is Vooruitzien’ een weergave 
van het academisch debat?

Bij nadere beschouwing kunnen we de elementen uit deze 
verschillende academische scholen herkennen in de beleids-
visie van de Commandant Landstrijdkrachten. Zo zijn de her-
haaldelijke verwijzingen naar de verdergaande integratie van 
techniek in het toekomstige landoptreden een weergave van 
de RMA, als een voorafspiegeling van een clean, hi-tech, op 
afstand gevoerd gevecht. “Superieure technologie is in het 
gevecht van de toekomst van doorslaggevend belang en zal 
het militair optreden veranderen”, stelt de Commandant. In 
zijn visie signaleert hij de toename van het belang van tech-
nologie en concludeert hij dat technologische superioriteit 
cruciaal is. Een van de gevolgtrekkingen is dat het technisch 
mogelijk is om het gevecht over een steeds grotere afstand 
te voeren, hetgeen resulteert in de wens om beter te worden 
in dit gevecht. Ook in het licht van de problematiek rondom 
de Anti-Access Area Denial (A2AD)-capaciteiten aan de oost-
flank van de NAVO, moet de KL in coalitieverband kunnen 
optreden in het gevecht met een technologisch hoogwaar-
dige tegenstander. Kortom, de centrale positionering van de 
rol van techniek in het toekomstige gevecht in het landdo-
mein in de visie van Commandant Landstrijdkrachten is een 
representatie van het RMA-gedachtegoed en dat is een van 
de wetenschappelijke oplossingsrichtingen voor het toekom-
stige gevecht in het landdomein. 

Dit in tegenstelling tot de weinige directe aanwijzingen die 
te herleiden zijn naar de denkrichting van de New War-
school. Een paar keer maakt de Commandant in de tekst 
een voorbehoud bij de rol van de techniek, bijvoorbeeld als 
militairen afgesneden zijn van eigen troepen. De gelijkscha-
keling van de investering in het gevecht over lange afstan-
den evenals in het optreden in stedelijk gebied in de vierde 
ontwikkellijn van de KL is een indirecte verwijzing dat we 
niet alleen hi-tech-gevechten over langere afstanden moeten 
kunnen uitvoeren maar ook de bloedige, brute man-tot-man 

24 Ap: 2019nr1

Gevechten in de Iraakse stad Fallujah. Huis-tot-huis gevechten zijn een voorbeeld van de New War-theorie, waarbij technologische 

voordelen van westerse krijgsmachten een zwakte worden door laag-technologische tegenzetten van de tegenstander (foto: U.S. 

Marine Corps/James J. Vooris)

Beschouwing



gevechten in de steden waar we ons technologische over-
wicht niet kunnen uitbuiten. “Hybride conflicten kennen 
geen duidelijk begin en geen duidelijk einde, geen duidelijke 
frontlijn en geen duidelijke scheiding tussen participant en 
toeschouwer…De allesomvattendheid van hybride conflicten 
maakt de wijze van oorlogvoering complexer”. De beleidsvi-
sie van de KL stelt deze dreiging centraal en geeft aan dat 
dit alleen met inzet van alle machtsmiddelen en met alle 
veiligheidspartners is te bestrijden. 

Het beleidsstuk van Commandant Landstrijdkrachten hint 
tot slot naar de oplossingsrichting van de organisatorische 
flexibiliteit. De studie spreekt van een transformatie naar 
een open organisatie, delegeren van bevoegdheden, minder 
regels, een set van zelfstandige bouwstenen en modules 
en waarschijnlijk minder hiërarchische lagen. “Flexibiliteit 
betekent dat de cultuur, structuren en processen van de 
Landmacht meer zijn gericht op snelheid, wendbaarheid en 
schaalbaarheid en dat regels sterk worden gereduceerd”. 
De andere oplossingsrichting voor een wendbare, flexibe-
le organisatie is de verwezenlijking van internationale en 
binnenlandse samenwerking. Met deze laatste stellen we 
wel beperkingen aan de herinrichting van de KL-organisatie 
omdat we wel herkenbaar moeten blijven bij partners op de 
koppelvlakken en de mate van betrouwbaarheid als partner. 

Kortom, de visie van de KL is een weerspiegeling van de vier 
academische denkscholen. De Commandant Landstrijdkrach-
ten benadrukt in zijn ontwikkelrichting voor de toekomsti-
ge KL de hybride context, de invloed van techniek op het 
landoptreden en de noodzaak om de organisatie flexibeler 
te maken. Hiermee reduceert de KL een kwetsbaarheid voor 
een technologische en doctrinaire verrassing wanneer zij 
in een ander dan het verwachte conflict moet vechten.10 
Wellicht dat de geconstateerde onderbelichting van de New 
War-denkrichting te maken heeft met het feit dat de KL 
deze ervaring de afgelopen decennia met vredesmissies en 
counterinsurgency (COIN)-missies heeft geborgd en dus in de 
ogen van de Commandant niet verder hoeft te ontwikkelen? 
Als ik de sterke kanten van de verschillende krijgsmacht-
delen vergelijk, dan lijkt mij dat de rol van de Landmacht 
in het joint-gevecht over langere afstanden kleiner is dan 
het gevecht in de steden en daarmee de barbaarse strijd 
‘amongst the people’. 

Tot slot

De Commandant Landstrijdkrachten wil met zijn toekomst-
visie ‘Veiligheid is Vooruitzien’ richting geven aan zijn 
organisatie in een goed onderbouwd en coherent beleids-
document. Hij zet daarbij in op het vergroten van het 

adaptief vermogen van de organisatie, intensivering van de 
nationale en internationale samenwerking, investeren in de 
optimalisering van de bewapende mens, en beter worden in 
het gevecht op lange afstanden en in stedelijk gebied. Deze 
ontwikkellijnen zijn een weergave van het huidige acade-
mische debat over het toekomstig landoptreden waardoor 
het een weerbare en evenwichtige beleidsvisie is. Zolang we 
maar blijven uitgaan van onze kracht zoals geformuleerd in 
de beleidsvisie, de bewapende mens, georganiseerd in onze 
kerncapaciteit (lees: het infanteriebataljon), ingezet in het 
gevecht van verbonden wapens, joint en multinationaal, 
aangevuld met de andere machtsmiddelen van de staat, in 
de verschillende inzetopties. Ik nodig de lezer dan ook uit 
om in te gaan op de uitnodiging van de Commandant Land-
strijdkrachten om het gesprek aan te gaan en samen na te 
denken over het vormgeven van een toekomstbestendige KL. 
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