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REDACTIONEEL
VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST
De geschiedenis leert ons wijze lessen over de mens en zijn omgeving; Nederlanders vin-
den het gemiddeld moeilijk om de personen die invloed hadden op enige ontwikkeling te 
roemen. Ik heb het afscheid bij het functioneel leeftijdsontslag van brigadegeneraal Ent in 
mijn vorig redactioneel al vermeld en hem bedankt voor zijn inzet en steun. In deze Inter-
com staat we nogmaals stil bij zijn vertrek en de overdracht van de wapenoudstefunctie aan 
kolonel van Oirschot.

Over het heden een lezenswaardig artikel van aoo 
Remko Weijts, voor een lange periode werkzaam 
bij de US Army Sergeant Majors Academy. Zijn 
kennis en ervaringen in die tijd zullen na zijn 
terugkeer niet alleen op hem maar op vele 
onderofficieren invloed hebben. Een an-
dere visie op de onderofficier kan ook ons 
beeld beïnvloeden.

We bereiden ons altijd voor op de vo-
rige oorlog, deze uitspraak werd onlangs 
nog eens herhaald door Bibi van Ginkel, 
terrorisme-expert van Instituut Clin-
gendael in het kader van de maatregelen 
die worden getroffen tegen terrorisme. 
We kunnen ons slechts voorbereiden 
op een wereld en eventueel conflict of 
eventuele inzet dat/die we verwachten 
en we hebben geen idee van de onzeker-
heidsmarge. Door doctinevorming, training en het volgen van ontwikkelingen bereiden we 
ons wel voor op mogelijke scenario’s. De les uit het verleden is helaas dat een gebeurtenis 
zich nooit houdt aan het scenario dat wij hebben bedacht.

Majoor Dennis Zijp houdt zich bezig met doctrinevorming rond counterinsurgency, een 
volgende stap is het op basis van doctrines ontwikkelen van een trainingscompendium. 
Kapitein Sacha Stindt daagt ons uit om het traningscompendium Verbindingsdienst mede 
vorm te geven.

De wereld om ons heen verandert snel en ook de middelen die we (kunnen) gebruiken gaan 
daarin mee. Onze columnist Teus van der Plaat heeft in eerdere Intercoms al de invloed van 
steeds krachtiger, goedkopere, elektronica en transmissie geschetst. Niet alleen het Research 
en Innovatiecentrum houdt zich bezig met de invloed van die middelen op ons optreden, de 
afdeling Systemen, Applicaties, Trainers en Simulatoren (SATS, voorheen C2SC) is continue 
bezig met middelen en technieken die ons optreden, de commandovoering en de com-
madovoeringsondersteuning beïnvloeden. 

In deze Intercom meerdere verslagen over toe-
komstgerichte experimenten. Door onze commer-
ciële partners zijn drie artikelen geplaatst die ons 
kunnen helpen de toekomst aan te kunnen.

Dat en meer lezenswaardigs in deze Intercom.

Uw hoofdredacteur,
Lkol Edwin Saiboo 


