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  Lkol b.d. Rob Rijntalder, kol Jaap de Feiter en lkol b.d. Ed van Seters

Bij een jubileum hoort een terugblik en daarom heeft de redactie drie oud-hoofdredacteuren gevraagd hun  
herinneringen aan de periode dat zij hoofdredacteur waren aan het papier toe te vertrouwen. We zijn blij dat zowel  
Rob als Jaap en Ed dit hebben willen doen; hun herinneringen voegen iets toe aan de geschiedenis van ons blad  
en laten zien hoe ons blad is gegroeid tot wat het nu is.

oud-hoofdredacteuren 

aan het woord

lour uitgave bleek in aanvang te hoog gegrepen, de beschik-
bare financiële middelen bleken de eerste jaren hiertoe niet 
toereikend. Al snel bleken de advertentie-inkomsten on-
voldoende om een positieve exploitatie voor de uitgave van 

Lkol b.d. Rob Rijntalder
Graag voldoe ik aan het verzoek van de redactie om mijn  
ervaringen en bijzonderheden als oud-hoofdredacteur van  
Intercom te delen met de lezer van dit jubileumnummer. Maar 
allereerst is een felicitatie op zijn plaats met de verschijning 
van dit speciale nummer in de 50e jaargang van ons vere- 
nigingsblad; in een halve eeuw uitgegroeid van gestencild  
verenigingsblaadje tot een glossy, alom gewaardeerd, ICT- 
magazine. Vanaf de heroprichting van de VOV in 1972 ben ik 
betrokken geweest bij de opzet en de ontwikkeling van ons 
verenigingsperiodiek. Nog altijd ben ik trots op het ontwerp 
van het eerste omslag, een foto van de FM-200 lageband- 
antenne, tot 1978 gezichtsbepalend voor Intercom. 

Na mijn eerste termijn als hoofdredacteur, droeg ik in 1978  
het stokje over aan collega lkol b.d. Wim Jung om de functie 
begin jaren negentig weer van hem over te nemen. De VOV 
kon na twaalf jaar geen geschikte opvolger vinden! Bij het 
aantreden voor mijn tweede termijn als hoofdredacteur had 
ik enkele doelstellingen geformuleerd om het eenvoudige ver-
enigingsblad te transformeren naar een professioneel Telema-
tica-magazine. 
Uitgangspunt was een fullcolour magazine in A4-format 
met commerciële ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. 
In 1992 sloot ik een drukovereenkomst met de uitgeverij 
BDU in Barneveld. Met een taakstellend budget vanuit de  
VOV, aangevuld met opbrengsten van advertenties kon de 
nieuwe opzet van start. Een wisselende foto, meestal gere-
lateerd aan een artikel in het blad, sierde vanaf dat moment 
de cover van Intercom. De wens voor een volledige fullco-
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Lkol b.d. Ed van Seters
Voor mij op tafel liggen tien mij dierbare 
jaargangen Intercom, die van 1999 tot 
2009; de periode dat ik redactielid 
mocht zijn. Mijn eerste herinnering als 
redactielid is, dat ik in de zomer van 
1999 bij de toenmalige hoofdredacteur 
Rob Rijntalder thuis aan de Oranjelaan 
werd ingewijd in het echte redactie-
werk. Het was allemaal handwerk, van 
het bijschaven van ingezonden kopij  
tot het corrigeren van de drukproeven. 
Tien jaar later in 2009 onder hoofd- 
redacteur Edwin Saiboo werd de ge-
hele opmaak tegen betaling uitbesteed 
aan drukkerij Tonnaer en dat beteken-
de voor mij dat ik weinig inbreng meer 
had in het redactiewerk.  Mijn naam ver-
dween geruisloos uit het lijstje redactie-
leden, maar de mij vertrouwde lay-out 
bleef nog wel vijf jaren in gebruik.

In de tien jaren redactielid ben ik van  
tien uitgaven de hoofdredacteur ge-
weest, vanaf jaargang 2003 tot aan  
mijn VUT in augustus 2005. Aansluitend 
was ik nog bij tien nummers als eind- 
redacteur nauw betrokken, naast hoofd-
redacteur Jaap de Feiter. Mijn drive  
is die jaren altijd geweest om viermaal 
per jaar een verenigingsblad uit te  
geven van goede kwaliteit, zowel in- 
houdelijk als lay-out technisch. 

In het laatste nummer van waarnemend 
hoofdredacteur Dolf Helms in decem-
ber 2002 neem ik al een voorschot op 
mijn hoofdredacteurschap met het ar-
tikel ‘Intercom, anders en breder’. Een 
knipoog naar het thema ‘anders en 
beter’ van de verbindingsdienst in die 
jaren. De tijd was rijp voor veranderin-
gen. Naast de hoofdredacteur komt een 
eindredacteur, die zich met name ging 
richten op het drukklaar maken van de 
kopij. Vanaf 2003 krijgt de Intercom 
een compleet nieuwe lay-out en wordt 
full color. Niet alleen de kaft krijgt een 
facelift, ook de artikelen worden in be-
paalde categorieën ingedeeld, herken-
baar door eigen kleurstellingen. Blauw 
voor verenigingsnieuws, groen voor 
operationeel, paars voor techniek, bruin 
voor historie en rood voor bedrijfsleven. 

Intercom te realiseren. In 1994 werd 
daarom besloten een commerciële re- 
latie aan te gaan met Naber Media Ex-
ploitatie, de voorganger van de huidige 
partner van Intercom, Green Paper As-
sociation en gelijktijdig werd een nieuwe 
drukovereenkomst gesloten met druk-
kerij Tonnaer in Kelpen. Digitale opmaak 
en de overgang van Word Perfect naar 
MS Word deden hun ingang. Dat laatste 
kostte mij overigens menig zweetdrup-
peltje, gezien mijn nog geringe ervaring 
met MS Word. 

In de beginperiode van mijn tweede 
termijn als hoofdredacteur mocht ik na-
mens de redacties van de gezamenlijke 
officiersverenigingen het overleg voeren 
met de plaatsvervangend Bevelhebber, 
generaal-majoor Hans Couzy (†), over 

de status en toekomst van de vereni-
gingsperiodieken. Met het aanbod om 
de periodieken ook te benutten voor 
informatievoorziening vanuit de KL-or-
ganisatie, in het bijzonder voor de cate- 
gorie reservepersoneel, werd tevens 
verzocht de periodieken financieel te 
ondersteunen vanuit de organisatie. In 
april 1993 berichtte de plaatsvervan-
gend Bevelhebber in te stemmen met 
het voorstel en verzocht de officiers- 
verenigingen een regeling hiervoor na-
der uit te werken.
 
Het opgestelde convenant leidde uitein- 
delijk tot een financiële bijdrage van vijf-
duizend gulden per jaar voor de daar-
voor in aanmerking komende officiers- 
en onderofficiersverenigingen. Met een 
korte onderbreking tijdens de financiële 
crisisjaren is de jaarlijkse bijdrage heden 
ten dage nog steeds actueel.

Een hoogtepunt tijdens mijn abtstermijn 
was toen ik tijdens de Algemene Leden-
vergadering in april van het jaar 2000, 
na de overdracht van het hoofdredac-
teurschap aan collega luitenant-kolo-
nel b.d. Henk van Hattem (†) werd be-
noemd tot Erelid van de VOV. 
Een waardering waar ik na 21 jaar nog 
bijzonder trots op ben. Ik wens Inter-
com als bindmiddel van onze vereniging 
nog een lang bestaan toe en spreek 
daarbij de wens uit dat de artikelen over 
techniek, tactiek en ICT-ontwikkelingen 
de berichtgeving over gebeurtenissen 
bij de eenheden en artikelen over de 
historie van ons wapen niet zullen over-
schaduwen.

De oud-hoofdredacteuren lkol b.d. Rob Rijntalder, kol Jaap de Feiter en lkol b.d. Ed van Seters
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tiefotograaf Jan Canters in oktober 2004 ervaren en natuur-
lijk het overlijden van de hoofdredacteur Henk van Hattem in  
augustus 2002. Door waarnemer Dolf Helms ben ik in dat 
najaar plotseling gevraagd om het stokje van hoofdredacteur 
over te nemen. Hiervan heb ik nooit spijt gehad, het gaf altijd  
voldoening om samen met vele anderen een goed gelezen 
verenigingsblad te maken.

Kol Jaap de Feiter
Als de hoofdredacteur Intercom om een bijdrage voor het  
jubileumnummer vraagt, dan doe je dat gewoon... maar ik 
vond het best lastig om mijn ervaringen als hoofdredacteur  
na zoveel jaren weer scherp te krijgen. Mijn eerste reactie was 
om ‘mijn’ Intercoms weer eens doornemen op zoek naar bij-
zonderheden, etc. Helaas gaan de digitale versies van Inter-
com die op de website van de VOV zijn in te zien, niet ver-
der terug dan 2009. En ik was hoofdredacteur in de periode 
september 2005 - december 2007. Meer succes had ik bij 
het prachtige archief van onze Historische Collectie, waar alle 
‘papieren’ exemplaren van alle jaargangen aanwezig zijn. Wat 
een rijkdom aan verslaglegging van de belangrijkste ontwikke-
lingen in ons Wapen en op ons vakgebied! 
Ik kan nu niet ingaan op alle Intercoms uit ‘mijn’ periode als 
hoofdredacteur, maar zal volstaan met een paar ontwikkelin-
gen die mijn aandacht trokken bij het doorbladeren van de 
tien Intercoms die ik samen met het redactieteam destijds  
heb opgeleverd.

In Intercom (2005-3) schreef ik destijds: “Iedereen vindt het 
bijna vanzelfsprekend dat er vier keer per jaar een Intercom  
op de deurmat valt en dat hij er goed verzorgd uitziet en  
artikelen bevat waarbij er voor iedereen wel iets interessants 
tussen zit”. Was dat maar waar! Integendeel, op de achter-
grond moest voor iedere Intercom hard gewerkt worden door 
een flink redactieteam. Verzamelen van kopij, corrigeren, op-
maak van blad, foto’s en illustraties, combinatie met adver-
tenties en bijdragen uit het bedrijfsleven; alles werd door het 
team gedaan. En op weg naar definitieve druk, ging ik dan 
ook nog met het papieren concept naar drukkerij Tonnaer, in 
Kelpen-Oler. Een reis op zich, waarna er na een ‘eerste proef-
druk’ en een ‘tweede proefdruk’ nog veel werk – soms onder 
forse tijdsdruk – verzet moest worden tot aan de definitieve 
versie en verzending. Het voelde altijd wel goed wanneer je 
dan ook daadwerkelijk het resultaat zag van je inspanningen: 
een mooie Intercom. En daar is door jaren heen niets aan  
veranderd. Eind 2005 ligt de nadruk in de Intercoms vooral op 
TITAAN en de inzet bij NATO Response Force 4. De roep dat ‘de 
knop om moet’ en we ons als Wapen ook moeten richten op de 
ondersteuning van operationele eenheden op lagere tactische 
niveaus wordt luider. Het artikel ‘Commandovoerings-onder-
steuning, anders en beter?’ van C-CISBat lkol J.P.L. Duckers 
gaf een eerste aanzet. In Intercom 2005-4 schrijft toenmali-
ge C-LAS lgen P.J.M. van Uhm: ‘Verbindingsdienst: Spreek 
de taal van de manoeuvre!’. Ook artikelen over TITAAN bij de  

Nieuw zijn de vaste rubrieken ‘Cartoon’ door Wim Rietkerk 
en ‘d’Agenda’. Later komen daar nog ‘het spreekgestoelte’, 
‘geknipt voor u’ en ‘de breinbreker’ van Wouter Hoekman bij. 
De redactie omvat in die tijd zo’n tien redactiemedewerkers. 
Als hoofdredacteur deed ik het werven van adverteerders  
samen met John Akkerman van Naber Media Exploitatie.  
Samen met hem heb ik vele bedrijven bezocht en organiseer-
de het VOV een informatieve bedrijvendag in Ede. We hebben 
zelfs een korte periode één keer per jaar vergaderd bij een 
bedrijf. Zo rijden we op 1 april 2005 met een touringcar naar 
Telindus in Leuven. Met veel plezier denk ik zeker terug aan 
de autoritjes naar drukkerij Hub. Tonnaer in Weert. Jarenlang 
heb ik daar heel prettig samengewerkt met Heulene de Werdt, 
die onze losse kopij omzette in een eerste drukproef. Altijd 
een opgelucht gevoel als je het redactie huiswerk bij haar had 
afgeleverd. In 2007 werd het blad nog aantrekkelijker door  
de lay-out wederom iets te moderniseren. 

Traditiegetrouw was het decembernummer een ‘special’. 
In 2004 was het thema ‘het 50-jarig bestaan van de VOV’.  
Voor mij misschien wel het hoogtepunt als hoofdredacteur, 
zeker door de bijgesloten jubileum DVD met zes historische 
films over de verbindingsdienst en een encyclopediegedeelte. 
Als redactionele dieptepunten heb ik het overlijden van redac-
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port Centre won diverse internationale 
prijzen met TITAAN en ISIS; en in Ede 
werd het NATO C2 Centre of Excellence 
opgericht. Ede was een belangrijke na-
tionale – en internationale ‘kennis-hub’ 
voor moderne C4I geworden... maar 
de eerste artikelen over de sluiting van 
de kazernes en het verhuizen van ‘het  
Museum’ naar Amersfoort verschenen 
ook in Intercom. In Intercom 2007-2 
geeft lkol b.d. Ed van Seters aan dat  
hij in 2008 gaat stoppen als eindredac-
teur Intercom. Het plan wordt gemaakt 
dat ik eindredacteur zal worden en dat 
er gezocht zal worden naar een nieu-
we hoofdredacteur. Lkol Edwin Saiboo  
voldeed volledig aan het profiel (...) en 
met enige overredingskracht werd hij 
‘bereid gevonden’ om deze taak op  
zich te nemen. Hij heeft per 1 januari 
2008 het stokje van me overgenomen. 
Ik ben tot medio 2008 eindredacteur 
gebleven, en daarna (mede door mijn 
uitzending Afghanistan) gestopt. 
Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen 
uit die periode, maar ik denk dat dit wel 
de meest kenmerkende ontwikkelingen 
zijn geweest in ‘mijn tijd’. 
Ik wil graag afsluiten met het bedanken 
van Edwin en zijn redactieteam voor de 
afgelopen veertien jaar Intercom en mijn 
waardering uit te spreken voor deze  
geweldige inzet voor ons unieke blad. 
Het is niet vanzelfsprekend dat Inter- 
com ‘er is’ en ik weet uit ervaring  
hoeveel werk erin gaat zitten. Ik wil  
de nieuwe hoofdredacteur lkol Jack 
Vennik en zijn redactieteam veel succes 
wensen met de volgende edities!

manoeuvre-eenheden en gebruik van 
ISIS op bataljonsniveau spreken zich 
in die periode uit over de noodzake- 
lijke veranderingen in ‘onze taak als  
Verbindelaar’.
De beschikbaarheid en toepassing van 
moderne technologie ter ondersteuning 
van de operationele eenheden groeit. 
In het begin van 2006 komen onder-
werpen aan de orde met betrekking 
tot BMS in de BOXER-CP (maj Jurjen 
Hoekstra); het Soldier Modernisation 
Programme (majoor Roy Fleuren); en 
schrijft Commandant 17 Painfbat lkol T. 
Luiten dat BMS ‘een zegen’ is. 
In latere artikelen komt er ook aandacht 
voor BMS/AFSIS in de PzHw2000 en 
‘C2-on the move’. 

Binnen de redactie gaven bovenge-
noemde ontwikkelingen aanleiding tot 
discussie. Er was immers zichtbaar 
sprake van een omslag van ‘het ver-
binden van staven en eenheden’ naar 
‘het in een netwerk brengen van staven, 
eenheden, sensoren en wapensyste-
men’. De redactie vroeg zich toen af  
of dit allemaal wel thuishoorde in Inter-
com; en of we onze taak als Officieren 
Verbindingsdienst daarin konden her-
kennen? Mooi om te zien hoe zich dat 
daarna in een hoog tempo ontwikkeld 
heeft. Tijdens de ALV van de VOV op 
9 mei 2006 gaf maj Edwin Saiboo een 
korte presentatie over de voorbereidin-
gen van de komende TFU-missie in zijn 
functie als Hfd G6 St-1(NLD/AUS)TFU, 
tevens missie-G6 voor de NLD troepen 
in Afghanistan. 
Voor Intercom markeerde dit moment 
de start van diverse publicaties over  
ervaringen van onze militairen tijdens 
deze jarenlange inzet. De ‘Special’ van 
2006 stond in het teken van onze in-
zet in Afghanistan. Het is zeker aan te  
bevelen om daar, met de kennis van 
vandaag, nog eens in terug te lezen. 
In deze periode nam ook het belang  
aan interoperabiliteit toe. Samenwerking 
met diverse partners werd een nood-
zaak. Intercom publiceerde in 2007 
diverse artikelen over NIMCIS (kapt-
marns C. van Dinteren); het MultiLateral 
Interoperability Program (MIP; lkol Kees 

Ebling); de eerste Interface Gateway 
Box (IGB); en de deelname aan de ini-
tiatieven als Combined Endeavor (CE, 
kap Henk Lourens) en NATO Coalition 
Interoperability Demonstration (CWID, 
maj Hans Balzer). 
Het werd duidelijk dat het opbouwen, 
toepassen en behouden van onze  
kennis – in internationaal verband – aan 
belang won. Vandaag de dag is samen-
werking met (inter)nationale partners 
een uitgangspunt geworden voor de 
uitvoering van onze missies.
De organisatie kwam ook in beweging 
om in de pas met alle ontwikkelingen 
te kunnen blijven. De School VBDD 
reorganiseerde en kreeg weer een ei-
gen Kenniscentrum (diverse artikelen 
van maj Rob Miedema); het C2 Sup-
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20 februari 2008: controle van de opmaak in het papieren tijdperk door aankomend hoofd- 
redacteur lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur lkol Jaap de Feiter en eindredacteur Roel Brocx
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