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Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur
Het jaar 2015 heeft drie Intercoms in de nieuwe vorm opgeleverd. De enthousiaste feedback over vorm
en opzet zijn belangrijke tekenen dat we de juiste weg zijn ingeslagen. Dat proberen we in 2016 vast
te houden en voort te zetten. Afgelopen jaar heeft de redactie kopij van hoge kwaliteit mogen ontvangen, dank daarvoor. Opgemerkt moet worden dat in de kopij de operationele onderwerpen ondervertegenwoordigd waren. Dat leidt dan ook tot de oproep aan met name de operationele spelers, de
mannen en vrouwen in de bosrand, voor kopij voor 2016 en in het bijzonder voor operationele kopij.

Van Koude Oorlog naar
Koude Oorlog 2.0: afschrikking
De term ‘afschrikking’ komt steeds regelmatiger
terug in de media. In Engelstalige media en artikelen
– warontherocks.com – valt bijvoorbeeld te lezen
‘Outnumbered, Outranged, and Outgunned: How
Russia Defeats NATO’. Deterrence, once the corner
stone of successful collective defense, seems long
forgotten. Afschrikking, hoe deden we dat ook weer en
wat betekent dat voor CIS, verbindingen, enz.? Zijn er
historische parallellen?
Het tweede deel van ‘Een historische vuurdoop’ en
het eerste artikel in het drieluik ‘Beëindiging Koude
Oorlog 25 jaar geleden’ doen de tijden van de
Koude Oorlog herleven terwijl we vooruit kijken met
het verslag van ons symposium op 12 april en het
daarbij horende artikel van de jongste officieren in
‘De junior leader in de VJTF’. Passend in dit kader
is ook het artikel van bgen Folmer over het Defensie
Cyber Commando. Dit jaar meer over veranderende
tijden in Intercom.

Het roer moet om. De IT van Defensie –
hoofdpijndossier of unieke kans
2014 was een gedenkwaardig jaar voor de IT van
Defensie. Geen enkel ander defensiedossier trok in
korte tijd zoveel aandacht van de media als de IT.
Enkele ernstige verstoringen in korte tijd zorgden

daarvoor. Gevolg was dat IT ook hoog op de politieke
agenda kwam en de minister besloot tot diepgaand
onderzoek. Dit was de opmaat voor grote veranderingen
in de IT van Defensie en voor de mensen die daarbij
betrokken zijn. Waar staat Defensie nu en wat kunnen
we de komende jaren verwachten? In deze Intercom
meer hierover uit de Chief Information Office van de
Hoofd Directie Bedrijfsvoering van de Bestuurstaf.

Deze Intercom
Er gebeurt veel bij onze eenheden, ons regiment en
op ons vakgebied. In deze Intercom staan we stil bij
de meest memorabele momenten en activiteiten als de
142e verjaardag van ons regiment en de commandooverdracht van het CISBn, zodat ook diegene die
daar niet bij konden zijn daarvan een indruk kunnen
krijgen. Onze columnisten geven weer hun visie op
de toekomst en de toepassingen van de laatste
technieken. Veel lees- en kijkplezier.
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