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REDACTIONEEL
Zoals de meesten van u hebben gemerkt zijn er 2013 in plaats van de gebruikelijke vier In-
tercoms ‘slechts’ drie Intercoms uitgegeven. De focus van deze Intercom is echter onverkort 
het thema ‘Electronic Warfare’. Aan de keuze van het thema liggen een aantal overwegingen 
ten grondslag waarvan een drietal zwaar hebben gewogen voor de redactie. Allereerst het feit 
dat 102 EOV compagnie 25 jaar bestaat. Ten tweede de nieuwe visie op EW en ten derde 
diverse operationele en technische ontwikkelingen.

ONKUNDE EN ONWETENDHEID
Sinds de val van ‘de Muur’ heeft als gevolg van onkunde en onwetendheid de beleidsmatige 
doorontwikkeling van elektronische oorlogsvoering op het land en bij de Koninklijke Land-
macht bijna volledig stil gestaan. Dat staat in scherp contrast met soortgelijke ontwikkelingen 
in de militaire luchtvaart en de militaire zeevaart. Daar zijn de ontwikkelingen wel doorge-
gaan. Het is dan ook verheugend om te constateren dat er nu een duidelijk waarneembare 
kentering is opgetreden. In de 21ste eeuw zijn het ongestoord gebruik en de beschikbaarheid 
van het elektromagnetisch spectrum al lang geen vanzelfsprekendheid meer, ook niet meer 
op het land. Iraq en Afghanistan hebben dat pijnlijk zichtbaar gemaakt. Wij zijn kwetsbaar 
en onze tegenstanders weten dat.

ELECTRONIC WARFARE
In deze Intercom worden de historie, de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen op 
het gebied van elektronische oorlogsvoering uit de doeken gedaan. Feitelijk gaat het om 
activiteiten in het elektromagnetisch spectrum waarbij ook sprake kan zijn van raakvlakken 
met cyber. Ik onderscheid in deze Intercom vier verschillende en uiteenlopende invalshoeken.
Via het elektromagnetische spectrum liggen wij ‘onder vuur’, denk maar aan radio controlled 
improvised explosive devices.
Zelf maken wij voor onze command en control ook gebruik van het elektromagnetische 
spectrum, het is dus belangrijk dat wij toegang blijven houden tot het spectrum.
Daarnaast is het elektromagnetisch spectrum een bron van waardevolle intelligence.
Het vermogen om ons zelf te trainen, vaardigheid te behouden en verder uit te bouwen 
waar dat noodzakelijk is.
De redactie pretendeert hiermee niet uitputtend te zijn, noch compleet. Het geeft echter 
een evenwichtig beeld van de ontwikkelingen door de jaren heen en durft vooruit te kijken. 
Hiervoor zijn wij de auteurs dan ook zeer erkentelijk.

IN DEZE INTERCOM
Naast de thema artikelen in het kader van Electronic Warfare geven diverse fotoreportages 
het dynamische en veelzijdige karakter van ons Wapen weer.

Never a dull moment.
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