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Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur
Afgelopen jaar hebben net als het jaar daarvoor drie Intercoms het levenslicht gezien. Wederom
actuele en relevante artikelen over operaties, techniek en onze historie. Intercom zou niet kunnen
bestaan zonder u, de auteurs. Daarvoor dank. Daarnaast kan Intercom ook niet bestaan zonder
redactie. De redactie was in de afgelopen jaren enigszins onder de sterkte geraakt, maar dat is
afgelopen jaar ten goede veranderd.

Luitenant Mark Vreke, kapitein b.d. Henk Kamps en
kolonel Jan van der Pol maken inmiddels al weer ruim
6 maanden deel uit van de redactie. Intercom mag zich
verheugen op veel goede en constructieve reacties.
De redactie put hier natuurlijk inspiratie uit, om met
veel creativiteit door te gaan. Het bestuur van de VOV
heeft afgelopen jaar de heer Hans Vaneman, eindredacteur van Intercom, benoemd tot lid van verdienste van de VOV voor zo jarenlange inspanning voor
zowel de website als voor Intercom.

Koude Oorlog kennis
Nederland kent geen Koude Oorlog certificaat, onze
Amerikaanse broeders kennen dat wel.

steld. Nederland is nog lang zover niet, hoewel met het
weer ‘inhuren van Koude Oorlog kennis’ in de
vorm van bgen b.d. Otto van Wiggen bij de Koninklijke
Landmacht is een voorzichtige en behoedzame stap
naar die erkenning. Niet omdat het kan, maar omdat
het moet.
Veel kennis is wellicht niet meer in de defensieorganisatie aanwezig, maar nog wel beschikbaar bij
de Koude Oorlog buitengewoon deskundigen (b.d.).
Dat is niet alleen van toepassing op infanterie, maar
zeker ook op het gebied van Elektronische Oorlogsvoering.

Deze Intercom
The Cold War Recognition Certificate is a recognition
certificate awarded by the Secretary of Defense to all
U.S. Armed Forces personnel and qualified federal
government civilian personnel who faithfully and
honorably served the United States anytime during the
Cold War era, which is defined as September 2, 1945
to December 26, 1991. Anyone who served in the
military or the Federal Government during this period
is authorized to receive the certificate.

Er gebeurt veel bij onze eenheden, ons regiment en
op ons vakgebied. In deze Intercom staan we uitgebreid stil bij interoperabiliteit. Ook hier geldt: de kosten
gaan voor de baat. Interoperabiliteit by design, bij de
Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine al
jarenlang gemeengoed, bij het landoptreden toch en
vooral een lastige en onbegrepen sluitpost. Des te
meer een reden voor nadere verdieping.
Veel lees- en kijkplezier.

Erkenning komt vaak pas achteraf en het Cold War
Recognition Certificate is dan ook pas per 1998 inge-
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