tech
r e dac
tn
i oi enke e l

Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur
Voor u ligt al weer de tweede Intercom van 2017. Operationeel uitdagend en intellectueel prikkelend.
Zowel majoor Frank de Jong als majoor Maarten Veenstra zetten de operationele toon, zonder daarbij
de overige auteurs te kort te willen doen.

Verbindingsdienst richt je op de inhoud
De Jong zet scherp in op een basispakket van kennis
en kunde voor elke verbindelaar en hij onderbouwt dat
ook. Daarnaast slaat hij een brug naar het nog op te
richten C2-Ondersteuningscommando.
Zeker wanneer de verbindelaar ook zelf medegebruiker
is van de zogenaamde ‘core services’ als ELIAS, e-mail
en chat, dan is dat inhoudelijk meer dan verdedigbaar
en ook operationeel realistisch omdat je er zelf ook
mee werkt en dus kennis en ervaring kan opbouwen
en behouden.
Veenstra op zijn beurt zet scherp in op het toegenomen belang van ‘survival to operate’ en daarbij vooral
niet sjabloonmatig vast te houden aan het compound
optreden van de afgelopen twintig jaar. Veenstra onderbouwt dit met feiten en voegt daar zijn eigen op
ervaring gebaseerde inzichten aan toe. Hij raakt zonder dat expliciet te noemen wel een kwetsbaarheid
van onze hoofdkwartieren: onze hoofdkwartieren zijn
nauwelijks meer verplaatsbaar en daardoor uiterst
kwetsbaar in een conflict met een high tech opponent.
‘Verstoppertje spelen’ in fabriekshallen en in parkeergarages om maar eens wat te noemen, alles doen om
niet ‘gevonden’ te worden, wie beheerst dat nog? Ook
dat is survival to operate.
Beide majoors nemen bewust of onbewust afstand
van de teneur van de afgelopen decennia, waar alles

was gericht op het behouden van wat we hebben en
richten zich op vaktechnisch inhoud. Een verademing,
dat zouden er meer moeten doen.
ICT heeft twee gezichten: een aandachtvolle en een
stiefkind, respectievelijk IT en CT. Het speelveld van
de informatietechnologie (IT) is bedrijfsvoering en besluitvorming. IT bedient staven en staffunctionarissen,
civiel en militair. Met het programma Grensverleggende
IT wordt IT gevormd en bediend. IT is hot en sexy.
Maar IT zonder CT is betekenisloos.
Het speelveld van de communicatietechnologie (CT) is
commandovoering. Klassiek effect is te herleiden uit de
bekende uitdrukking ‘de staven verbinden’. CT bedient
commandanten, civiel en militair. CT is (nog) niet hot en
sexy, en meer nog, de CT is conceptueel verwaarloosd
en technisch achtergebleven. Het is tijd voor vernieuwingen, juist op het gebied van communicatie, waar
we de facto stil staan sinds de val van de Muur. Wie
vormt en bedient CT? Waar is het programma Grensverleggende CT?
Generaal Patton zei het zeer treffend: “Without communications, I can only command my desk!”.
Mijn stelling: communicatietechnologie op het land,
grensverleggende CT; ook C2-Ondersteuningscommando. Who else? Ik wens u veel zomers leesplezier
met deze inhoudsvolle Intercom.
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