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organisatie naar professionele organisatie, waarbij de ´afstand´ 
tussen hoger- en middenkader, ja zelfs manschappen, enorm 
veel kleiner is geworden. Het regimentsdiner doen we al  
langer gezamenlijk en inmiddels bieden we nu ook voor de 
manschappen een regimentsdiner aan. Van hoog tot laag zijn 
we professionals met een betrokkenheid die respect afdwingt. 
Wellicht zou zelfs de Intercom kunnen evolueren naar een  
blad dat het gehele regiment aanspreekt en bereikt en waar-
mee niet alleen de sense of ownership en de betrokkenheid bij 
het informatiegestuurd optreden bevorderd worden, maar ook 
de werksfeer.  

Ik ben heel nieuwsgierig hoe de intercom hier na dit prachtige 
lustrum mee om gaat, en wens luitenant-kolonel Jack Vennik 
en zijn redactieleden daarbij veel succes en wijsheid.

50 jaar, dat is niet mis. Meerdere voormalig hoofdredacteu- 
ren blikken in deze uitgave terug. Zij hebben het eenvoudiger 
dan aantredend hoofdredacteur Jack Vennik. Immers, stil-
stand is achteruitgang. Ik kan me in deze 24-uurs- en toe- 
nemend circulaire economie waarbij we zowel tijdens opera- 
ties als in de vredessituatie near real time communiceren,  
nauwelijks voorstellen dat na nog eens vijftig jaar, of mis- 
schien slechts tien, de Intercom op dezelfde wijze op de  
mat blijft vallen. Het bestuur van de VOV en de redactie van 
de Intercom zullen vast met hun tijd mee willen gaan en  
liever trendsetter willen zijn dan trendvolger. 

Maar veranderen is moeilijk, zeker als het blad zo succesvol 
is als de Intercom. En eerlijk is eerlijk, op papier leest het toch 
wel het lekkerst. Van de andere kant gaat regelmatig een half 
jaar of meer voorbij tussen een evenement of nieuwe ontwik-
keling en de publicatie daarover. Een olievlekwerking om ook 
andere geïnteresseerden te bereiken (kennisinstituten, civiele 
partners, onderofficieren, manschappen) zoals op Facebook 
en LinkedIn mogelijk is door de publicatie te delen, of com- 
plimenten te geven door middel van een ´like´ – en daar is 
vaak genoeg aanleiding voor – is nu bij de Intercom nog niet  
mogelijk. Ook een productieve discussie in een interactief  
forum en waardevolle reacties van de lezers die verdere  
ontwikkelingen mogelijk maken, bijsturen of versnellen zijn nu 
nog grotendeels onontgonnen gebied. 

Op de werkvloer constateer ik dat met name de Verbin- 
dingsdienst zich steeds meer evolueert van hiërarchische  
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Nuntius Transmittendus, het bericht moet door. Daaraan levert de Intercom al 50 jaar een wezenlijke bijdrage. Mijn  
felicitaties met het bereiken van deze mijlpaal. De VOV-leden en externe abonnees vinden trouw elke vier maanden  
een kleurrijk blad op hun deurmat met artikelen gecategoriseerd in Operationeel, Techniek, Vereniging, Columns,  
Historie, Etcetera, en, inderdaad, Regiment. Scheidend hoofdredacteur Edwin Saiboo zat mij telkens weer vriendelijk 
doch dringend achter de broek om toch vooral tijdig de kopij af te leveren.


