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Waarom moeilijk doen, als het samen kan. [Loesje]
Van de zijde van de redactie is er geen nieuws. Geen bericht, goed bericht denkt u wellicht,
maar dat ligt toch iets anders. Ik had u namelijk graag een nieuwe redactiesecretaris en redactieleden willen voorstellen. Dat blijft helaas nog even uit.
Ik heb de heer Hans Vaneman bereid gevonden de secretariële werkzaamheden tijdelijk voor
zijn rekening te nemen. Dat geeft enige lucht. Langs deze weg herhaal ik mijn oproep om
toch vooral uw grote betrokkenheid bij de VOV te tonen door een periode deel uit te maken van de redactie van Intercom.

OP PATROUILLE IN CYBER SPACE
In het kaderartikel ‘Kwestie van balans’ maakt lkol Ron Bertelink, dagvoorzitter van het
symposium Cyber Operations, het thema ‘cyber’ voor de lezers van Intercom licht verteerbaar. In het artikel ‘Rekenen aan malware’ van Henk-Jan van der Molen wordt op het
thema ‘cyber’ doorgepakt en de contouren voor een verdediging geschetst aan de hand van
verschillende theoretische modellen. Het ingewikkelde thema ‘cyber’ kan je niet simpel
maken, maar wel begrijpelijk! In deze Intercom vindt u daarvoor een eerste aanzet.

OPERATIE AC-11
In deze Intercom nadert de verslaglegging van OPERATIE AC-11 de afronding. Enkele
zeer fraaie panoramafoto’s geven een goede en complete indruk van het gehele gebouw.

VERDIENT ‘HET MUSEUM’ EEN EIGEN PLEK?
Dat is de vraag die de redactie van Intercom u voorlegt voordat u het artikel leest ‘Een triest
bericht moet ook door’.
Hieronder vindt u een mogelijk antwoord:
a. Nee, dat is geen verantwoorde inzet van publieke middelen maar slechts een dure manier
om de vrijwilligers van de straat te houden.
b. Ja, want hiermee geven we invulling aan de maatschappelijke verplichting om dit bijzondere nationaal cultureel historische erfgoed te behouden en te tonen aan toekomstige generaties.
c. Ja, want de collectie is naar aard en inhoud uniek en heeft geen overlap met bestaande
andere historische collecties van Defensie.
d. Ja, want de collectie bevat authentieke elementen, waarvan enkele zelfs zo bijzonder en
nog maar weinig voorkomend, dat zij object zijn van internationaal onderzoek.
e. Ja, het combinatieantwoord b., c. en/of d.
f. Ferm anders (voor Lubberianen).

DEZE INTERCOM
Ken de feiten, weet waar u over praat. ‘Wat een mens in verwarring brengt zijn niet de feiten, maar de meningen over die feiten.’ [Epiktetos]
Heeft u ook een vurige verlangen naar draadloze ad hoc netwerken? Is een jaar in Amerika
inderdaad het beste jaar van je leven? Moeten commandoposten echt kunnen verplaatsen en
waarom zouden we equipmentrooms moeten willen verplaatsen? Systemen voorkomen geen
rampen, wat dan wel? Plaatjes zeggen meer dan 1000 woorden. De foto-impressies zijn daar
het bewijs van. Cold Respons en OEVER verbreden de horizon van ons werkveld. Waarderen en gewaardeerd worden, stilstaan bij gewaardeerde collega’s die ons zijn ontvallen, dat
en meer in Intercom 2010-3.
Namens de redactie van Intercom wens ik u veel leesplezier toe.
Lkol Edwin Saiboo
Hoofdredacteur
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