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Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur

Mede namens het VOV-bestuur en de redactie van Intercom wens ik u en uw dierbaren veel gezondheid
en geluk toe in 2016. Voor ons allen ook een stabiele en veilige wereld toegewenst. Defensie kan daar
aan bijdragen, laat daar geen twijfel over bestaan. De vraag is of defensie daartoe anno 2015 in
staat is en wat er moet gebeuren om de hedendaagse bedreigingen het hoofd te kunnen bieden...
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Van Koude Oorlog naar
Koude Oorlog 2.0
In het artikel ‘vuurdoop’ wordt geschetst hoe de
krijgsmacht begin jaren zestig de eerste stappen zette naar een (verbindings)organisatie die ook het beweeglijke gevecht kon ondersteunen.
Dat vermogen had de Koninklijke Landmacht tot
begin jaren negentig. Anno 2015, dus 25 jaar later,
blijkt dat met name de Koninklijke Landmacht niet
meer dat vermogen heeft. Juist op een moment dat
het Rusland van Poetin zelfbewuster is dan ooit, ook
op het land.

Beweeglijkheid en continuïteit
Daar is werk aan de winkel voor de brigades van
de Koninklijke Landmacht; dat probleembesef staat
pregnanter dan voorheen op de radar en de VOV
heeft dat met haar symposia in 2015 ook bespreekbaar gemaakt. De inbedding van twee Nederlandse
brigades in Duitse divisies, een militair niveau dat
aan betekenis wint naarmate het gevechtsveld wordt
verdicht en de samenhang toeneemt, maakt duidelijk
dat het ontbreken van continuïteit van commando-

voering en bevelvoering met name bij het beweeglijke gevecht zich doet voelen. Temeer daar de heerschappij in het Elektromagnetische Spectrum wordt
betwist, ook en juist door het Rusland van Vladimir.

Vanzelfsprekendheden
Radio’s die niet meer werken, systemen die hun
kloksignaal niet meer kunnen ontvangen omdat de
satellietverbindingen zijn uitgevallen, GPS geleide
wapens die het zonder GPS signaal moeten doen,
of een verkeerd GPS signaal ontvangen. Toegang
tot het spectrum was 25 jaar lang, net als luchtoverwicht, een vanzelfsprekendheid.
Anno 2015 hebben we met high tech tegenstanders
van doen. Ongekend sinds de val van de Muur.

Van Keuze naar Noodzaak
De afgelopen 25 jaar hebben we de positie gekend
dat we de inzet van de krijgsmacht konden kiezen,
zeg maar War of Choice. Op dit moment is de inzet van de krijgsmacht uit noodzaak en moeten we
voorbereiden op een War of Necessity, zowel in het
Zuiden als in het Oosten.
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