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De 50ste jaargang van ons verenigingsblad is een bijzondere mijlpaal om te vieren. Als voorzitter  
wil ik namens onze vereniging de huidige redactieleden en al hun voorgangers bedanken voor dit  
prachtige magazine dat elke keer weer in zo’n hoge kwaliteit op de deurmat valt. Uiteraard niet zonder  
de steun van al die leden, sponsors, Green Paper Association en anderen die bereid waren om goede  
artikelen aan te leveren.

hame rstu k

In 2019 vierde onze vereniging haar 65-jarige bestaan. 
Dat we nu aan de 50ste jaargang van de Intercom toe 
zijn, geeft al aan dat verenging en bijbehorend blad 
niet synchroon lopen.  De Vereniging Officieren Verbin- 
dingsdienst is opgericht in 1954, maar geraakte op 
enig moment in een sluimerend bestaan. In 1972 vond 
een heroprichting van de vereniging plaats evenals de 
introductie van de Intercom. Via diverse verschijnings-
vormen heeft het blad zich ontwikkeld tot de vorm 
waarin we het nu kennen: een prachtig verenigingsblad 
dat volop bijdraagt aan een belangrijke doelstelling van 
onze vereniging, het informeren van de leden over de 
ontwikkelingen in ons vakgebied.

Als het gaat over de ontwikkelingen in ons vakge-
bied verkeer ik in de positie dat ik vanuit mijn laatste  
functies veelvuldig daarvan kennis mag nemen. Vooral 
in behoeftestellingsdocumenten voor IT-oplossingen 
mag ik bijna dagelijks vrij complexe verhalen zien te 
doorgronden. Het valt mij dan op, wanneer ik dezelf-
de onderwerpen aantref in de Intercom, deze aanzien-
lijk beter te lezen zijn. Mogelijk is dit een compliment  
aan de redactie, maar misschien zegt dit ook waar 
schrijvers toe in staat zijn als zij het voorgeschreven 
format van defensie mogen loslaten. Het geeft voor mij 
in ieder geval de meerwaarde van de Intercom weer 
om deze ontwikkelingen op een toegankelijke wijze  
te delen met elkaar. 

De reikwijdte van de Intercom is overigens aanzienlijk 
breder dan onze eigen leden. Het is ook een geweldig 
medium om onze industriepartners en collega’s van 
andere wapens en dienstvakken binnen defensie op  
de hoogte te houden. Op menige locatie kom je het 
blad tegen op de leestafel als trots visitekaartje van 
onze vereniging.

Het belang en de waardering van de Intercom staan 
wat mij betreft buiten kijf. Ook voor de toekomst.  
Uiteraard zullen er ontwikkelingen zijn met betrekking 
tot de verschijningsvorm, waarbij ik persoonlijk hoop 
dat we nog lange tijd kunnen vasthouden aan de  
fysieke verschijningsvorm. 

Het is zeker tijdrovender en duurder dan een digitale 
versie, maar een mooi blad dat je vast kunt houden  
is dat absoluut waard. Belangrijker dan de verschij-
ningsvorm is de rol die het speelt binnen onze vere- 
niging. De Intercom is beslist één van de belangrijkste 
pijlers van onze vereniging.

En daarom feliciteer ik niet alleen de redacties en  
schrijvers met dit jubileumnummer, maar vooral de  
lezers en onze vereniging. Proficiat!


