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de samenhang wordt steeds

duidelijker
Lkol Jack Vennik, hoofdredacteur
Het eerste nummer van jaargang 51 is een feit. Het vorige nummer, het jubileumnummer met het gouden
randje, was de laatste Intercom-editie van luitenant-kolonel Edwin Saiboo in zijn hoedanigheid als hoofdredacteur. Edwin heeft bijna veertien jaar deze taak uitgevoerd en ik denk dat ik niet lieg wanneer ik aangeef
dat hij dit, samen met de overige leden van de redactie (Hans Vaneman, Harrie Meijers, Edwin Doelitzsch,
Henk Kamps en Richard Schreijer), het VOV-bestuur en Green Paper Association, op een geweldige wijze
heeft gedaan. Zijn belofte om met uitdagende en gevarieerde Intercoms ons te informeren over de zaken
die ons bezig houden heeft hij wat mij betreft zeker waargemaakt. Edwin, enorm veel dank voor je inzet en
ik hoop dan ook dat de Intercoms die de komende periode worden uitgegeven ook jouw goedkeuring gaan
krijgen. Je hebt in ieder geval de lat hoog gelegd.

In het jubileumnummer heb ik een aantal opmerkingen
kunnen lezen over de uitdaging die ik als hoofdredacteur
ga krijgen, met name hoe nu verder te gaan met de
Intercom. Is de huidige verschijningswijze nog wel
van deze tijd? Velen van ons hebben nog steeds
een duidelijke voorkeur voor een papieren uitgave (ik
reken mij zelf ook tot die groep) omdat je de Intercom
dan kunt lezen terwijl je in de wachtkamer zit van de
tandarts in het CMH…. Aan de andere kant zijn velen
onder u al zo gewend aan het lezen vanaf een scherm
en is informatie vaak near real time beschikbaar. De
digitale uitgave kan ook niet op de leestafels liggen
en zal, wanneer het in deze vorm verschijnt, mogelijk
niet dat brede publiek bereiken. Wat mij betreft gaan
we in de komende periode onderzoeken hoe we in de
toekomst de Intercom vorm gaan geven, maar daarbij
gaat zeker uw mening meetellen.
Op het moment van schrijven van mijn eerste
Redactioneel heb ik net het commando overgenomen
van het Kenniscentrum C2Ost & CEMA (land). Voor
de oplettende lezer: het klopt inderdaad dat ‘CEMA’
(nog) niet officieel is opgenomen in de naamgeving,
maar toch zijn wij er nu van. Ook omdat al een aantal
weken zo dichtbij een oorlog woedt aan de oostgrens
van Europa maakt dat CEMA meer dan actueel
is en meer aandacht gaat krijgen. De samenhang
tussen cyber, EOV en CIS wordt, en dat wisten we
natuurlijk al lang, nu wel pijnlijk duidelijk. Vanuit mijn
beide rollen gaat dit zeker aandacht krijgen, naast

Een nieuw gezicht
al die andere interessante onderwerpen. Dat gaat
zeker niet lukken zonder uw medewerking en met
‘uw’ bedoel ik niet alleen u als (oud) collega binnen
Defensie, maar ook u als vertegenwoordiger vanuit de
industrie of andere instantie die enige relatie heeft met
de krijgsmacht. Voelt u zich vooral aangesproken om
een interessant artikel aan te bieden. Vanzelfsprekend
geef ik geen enkele garantie wanneer het gaat om het
vervolgtraject, maar mogelijk geeft uw bijdrage wel stof
tot nadenken. Ook zou ik dan graag een beroep willen
doen op de collega’s die nog niet zo lang als officier bij
de Verbindingsdienst werkzaam zijn. Jullie inbreng is
van groot belang. Daarom wil ik jullie ook uitdagen om
goede ideeën aan te dragen voor de Intercom.
In dit lentenummer zijn weer een aantal interessante
artikelen opgenomen, waaronder ook een artikel
van onze oud-hoofdredacteur. Natuurlijk wil ik ook
niet onvermeld laten dat in dit nummer het laatste
Hamerstuk staat van de huidige bestuursvoorzitter van
de VOV, kolonel Arjen Straver. Kolonel, beste Arjen,
hartelijk dank voor jouw inzet van de afgelopen jaren!
Ik wens u veel leesplezier toe en ook al hebben we geen
last meer van de COVID-beperkingen… Blijf gezond!
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