tech
r e dac
tn
i oi enke e l

Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur
In deze Intercom staan we uitgebreid stil bij de 50e jaargang van ons verenigingsperiodiek dat tevens
ons vakblad is. Op redactionele wijze kijken we terug door de ogen van de oud-hoofdredacteuren
Rob Rijntalder, Ed van Seeters en Jaap de Feiter. Dank voor jullie gewaardeerde bijdragen.

Deze Intercom

Deze jubileumeditie is des te bijzonderder door de
bijdragen van de Commandant van de Landstrijdkrachten luitenant-generaal Wijnen, onze wapenoudste brigadegeneraal Duckers, onze regimentscommandant
kolonel Buskens, de hoogleraar Cyber Operations
aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar Law of Military Cyber Operations aan
de Universiteit van Amsterdam, brigadegeneraal Prof.
dr. Ducheine, en tot slot de Director van het NATO
Command and Control Centre of Excellence, kolonel
ir. Groeneveld. Dank voor jullie bijdragen en de vriendelijke woorden over ons periodiek.

Personeelstekort? Organisatietekort!

Veiligheid is meer
dan het eenmalige
mitigeren van onderkende risico’s (en dan
weer overgaan tot
de orde van de dag).

Een groot deel van het zogenaamde personeelstekort
is simpelweg wanhopige organisatie, zinloze administratie en razend slecht management.” (vrij naar professor in de geneeskunde Marcel Levi).

er steeds meer achterdeurtjes (Rusland, China, verzin
ze maar). Veiligheid is meer dan het eenmalige mitigeren van onderkende risico’s (en dan weer overgaan tot
de orde van de dag). Het dogma ‘vakman-instructeur-leider’ is aan herziening toe. Zolang de component ‘leider’ dominant bepalend is voor de rang en dus
het salaris heeft met name de Landmacht en in het
bijzonder de Verbindingsdienst het nakijken en zullen
we de aantrekkingskracht van de civiele markt nooit
kunnen weerstaan. Vaktechnisch moet de focus verschuiven uit de comfortzone van de OSI-lagen 1, 2 en
3 (randvoorwaardelijk dat zeker, maar niet beslissend).

“Tja verzuchtte de koffiemevrouw, we hebben een
enorm personeelstekort. Van de drie mensen die aan
het werk waren deed eentje alleen de bestelling, de
tweede maakte koffie (en moest voortdurend aan nummer één vragen wat hij moest maken) en bij de derde
kon je afrekenen (nadat ze nummer twee had gevraagd
wat er besteld was). Hoezo personeelstekort? Is het
werk vaak niet gewoon extreem slecht georganiseerd,
zodat het lijkt of er te weinig mensen zijn?

Herkenbaar? Of volstrekt niet van
toepassing op Defensie?

Zonder ICT zouden we vier keer zoveel mensen nodig
hebben om weer alles handmatig te doen. Het evenwicht tussen dienstbaarheid en veiligheid blijft wankel. Met de huidige middelen van communicatie zijn

Informatiegestuurd optreden is de wereld van de
hogere OSI-lagen. Dat is beslissend. Ons vermogen
om door te ontwikkelen zal de komende jaren stevig
op de proef gesteld worden en bepalend worden en
ja, daar is ook een omslag in (management)denken
voor nodig.
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“Veertien jaargangen heb ik
mij een bevoorrecht
hoofdredacteur
gevoeld.”

Een laatste redactioneel woord

Op de achtergrond heeft luitenant-kolonel Jack Vennik zich
‘warmgedraaid’ bij de redactie. Met ingang van volgend
jaar vervult Jack de rol van hoofdredacteur Intercom. Jack,
ik wens je daarbij heel veel inspiratie en wijsheid toe. Ik kan
me geen betere combinatie voorstellen dan met je eveneens
nieuwe functie: Hoofd van het Kenniscentrum C2-Ondersteuning Land.
De 50e jaargang Intercom is tevens mijn afsluitende jaar als
uw hoofdredacteur. Uit mijn eerste redactioneel, 2008-1,
inmiddels bijna 14 jaar geleden, citeer ik graag het volgende:
“Voor u ligt de eerste Intercom van de 37e jaargang. Een
nieuwe jaargang waarin de redactie met onverminderd elan
en geestdrift de lijn van de afgelopen jaren zal voortzetten en
zal proberen u met gevarieerde en uitdagende Intercoms te
informeren over de zaken die ons bezig houden.
Dit is mijn eerste ‘redactioneel’. In het voorgaande redactioneel heeft lkol Jaap de Feiter al uitgebreid kond gedaan van
de redactionele wisselingen. Die wisselingen hebben inmiddels plaatsgevonden en Jaap heeft de rol op zich genomen
van eindredacteur en hiermee het stokje overgenomen van
lkol b.d. Ed van Seters. Ed is de facto toegetreden tot de
redactie en hierdoor blijfven zijn kennis en ervaring voor de
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redactie behouden. Met zoveel ervaring en toewijding om mij
heen ben ik een bevoorrecht hoofdredacteur, dat zult u met
mij eens zijn.”
Veertien jaargangen heb ik mij een bevoorrecht hoofdredacteur gevoeld. Steun en vertrouwen van de besturen
Kanis, Peersman, Visser en Straver. Uitdagende nieuwe ontwikkelingen, de dynamiek van ons Regiment en van onze
vereniging, de rijke gemeenschappelijke historie. Dat waren
allemaal bronnen van inspiratie. Ik heb dat niet alleen kunnen
doen.
Mijn bijzondere dank gaat uit naar Hans Vaneman, John
Akkerman en Jojo Mulder voor de jarenlange grote betrokkenheid en de professionele en creatieve ondersteuning.
Dit was mijn laatste redactioneel. Het ga u goed.
De redactie wenst u veel jubileumleesplezier toe in de korte
decemberdagen.
Blijf vooral gezond, ook in het derde jaar van de COVID-19
pandemie.
Edwin Saiboo
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