
intercom | jaargang 43 | 3 3

Bevordering tot opperofficier
Begin november is ons VOV-lid kolonel Jean-Paul 

Duckers bevorderd tot brigadegeneraal. Een bevor-

dering is altijd bijzonder en deze bevordering is een 

beetje extra bijzonder omdat de Verbindingsdienst 

nu weer een actief dienende opperofficier van het 

Wapen in haar midden heeft. In 2015 zal Intercom 

meer en passende aandacht besteden aan onze 

nieuwe wapenoudste. Generaal Duckers: namens 

de redactie gefeliciteerd met uw bevordering.

Naar één veilige open infrastructuur
Een open netwerk, is dat internet? Ja, op het publie- 

ke internet kan iedereen tegen gelijke condities zijn 

‘diensten’ aanbieden. Maar tegelijk is het een beetje 

té open. Gevaren liggen op de loer. Beveiliging en 

versleuteling bieden slechts een tijdelijke bescher-

ming. Om onze ‘digitale’ ambities, zoals informatie-

gestuurd optreden, waar te kunnen maken moeten 

we gezamenlijk werken aan één open EN veilige in-

frastructuur die betrouwbare kanalen biedt aan alle 

‘aanbieders’ en ‘klanten’. Er zijn twee goede rede-

nen om dat gezamenlijk te doen: investeringen en 

productieketens. Investeringen in digitale netwerken 

zijn zeer kapitaalintensief. Het is ondoenlijk om voor 

elke toepassing of iedere aanbieder een eigen in-

frastructuur te realiseren. Autofabrikanten leggen 

ook niet ieder hun eigen wegen in Nederland. Pro-

ductieketens mogelijk maken. De beschikbaarheid 

van een basisdienst, zoals een datacenter, kan 

gebruikt worden om meer geavanceerde diensten 

te ontwikkelen, zoals cloud-diensten. Dergelijke ict- 

productieketens kunnen alleen tot stand komen als 

de infrastructuur deze drempelloos, veilig en be-

trouwbaar met elkaar verbindt en deze verbanden 

flexibel te wisselen zijn. 

Dat zijn mooie ambities en vergezichten, het is ech-

ter nog onduidelijk wie dat gaat betalen. Ook hier 

geldt: gratis bestaat niet. Profijtbeginsel: we zouden 

drie tot vier keer zoveel personeel nodig hebben om 

weer alles handmatig te doen. Dan toch maar een 

dagelijkse tolheffing, een bit-tax, invoeren op ‘onze’ 

digitale snelweg, de ‘vervuiler’ betaalt? 

Wim ‘Cartoon’ Rietkerk
Wie Wim zegt, die zegt cartoons. Wim heeft de-

cennialang cartoons gemaakt. De vaak markante 

en herkenbare cartoons hebben hun weg binnen 

defensie en daarbuiten gevonden. Dat is heel bij-

zonder te noemen, daar mag je trots op zijn Wim. In 

deze Intercom, waar het allemaal begon, een afslui-

tende compilatie. Wim, jij stopt nu met het maken 

van cartoons, wij zijn jou dankbaar voor alles wat je 

in de afgelopen jaren voor Intercom hebt gedaan. 

We zullen de cartoons missen, dat weet ik nu al. 

Namens de Intercomredactie wens ik u en uw naas-

ten een gezond en voorspoedig 2015 toe.

Intercom in een nieuw jasje gestoken, dat hebben we geweten. Namens de redactie wil ik  

iedereen bedanken voor alle mooie en opbouwende woorden die wij hebben mogen ontvangen.  

Diverse suggesties ter vergroting van de leesbaarheid zijn al in deze Intercom toegepast. Oor-

deel zelf en weet dat de redactie uw suggesties ook nu weer verwelkomt. De VOV, op haar beurt,  

verwelkomt een nieuwe opperofficier.

  Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur
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mooie ambities, 
maar wie gaat 
dat betalen...


