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Geliefd en gerespecteerd
Met een grote glimlach en pretogen die altijd meer leken 
te weten dan zijn mond verraadde, leeft Lex voort in onze 
gedachten. Op 10 november 2020 is Lex Dunn overleden 
in zijn geliefde Frankrijk waar hij samen met zijn vrouw 
Maria de zon wilde zien ondergaan.  
 

Lex heeft zich vele jaren met hart en ziel ingezet voor de 

redactie van het iB-Magazine en het PvIB. Met zijn markante 

persoonlijkheid, inclusief prachtige hoed en cowboystropdas, 

veroverde hij met gemak ieders hart. En de eerlijkheid gebiedt 

ons te zeggen dat Lex waarschijnlijk meer over informatiebevei-

liging vergeten is, dan wij ooit zullen weten. In 2007 verscheen 

zijn naam voor het eerst als redactielid in het colofon en pas in 

2019 nam hij afscheid van de redactie met de wens ook vanuit 

Frankrijk door te blijven schrijven. Die passie voor en toewijding 

aan het vak was onuitwisbaar diep verweven met zijn persoon-

lijkheid. In zijn afscheidsinterview blikte hij vol trots terug op zijn 

bijdrage aan het iB-magazine, de rubriek ‘Achter het Nieuws’. In 

die rubriek geven iB-redacteuren in een kort stukje hun reactie 

op recente nieuwsitems over informatiebeveiliging. 

“Persoonlijke meningen die niet noodzakelijk het officiële 

standpunt weergeven van hun werkgever of van het PvIB”, legt 

Lex uit. “Maar juist daarom interessant omdat we op deze 

manier discussie proberen uit te lokken met leden en lezers. 

Interactie met onze lezers waar we als redactie behoefte aan 

hebben.” 

 

Zoals Keats al schreef in zijn gedicht over de dood, is het leven 

er onlosmakelijk mee verbonden. Maar als de dood dan 

intreed, is het lijden gedaan. Lieve Lex, we missen je. Namens 

alle (oud)-redactieleden veel sterkte voor Maria en familie in 

deze zware tijd. 

Rachel Marbus  

 

“Ik ken Lex al vanaf het ontstaan van PvIB (de fusie tussen PI en 

GvIB) in 2007. Lex was zeer geliefd, gewaardeerd en een vaste 

waarde in de redactieraad. Je kon altijd op hem rekenen. Met 

zijn ideeën heeft hij veel bijgedragen aan de ontwikkeling van 

het blad. Hij had een groot netwerk waaruit vele auteurs een 

bijdrage hebben geleverd. Bij zijn afscheid is hij niet voor niets 

erelid gemaakt! Het is diep treurig dat Lex zo kort na zijn pensio-

nering het leven zo vroeg heeft moeten verlaten. Een groot 

verlies.”  

Tom Bakker, redactievoorzitter van iB-Magazine 

 

“Ik heb dierbare herinneringen aan Lex. Hij heeft me het mooie 

van het vak informatiebeveiliging laten zien toen ik bij 

Capgemini startte en me meegenomen in de professional 

boards bij Capgemini en het PvIB. Van Lex leerde ik dat de 

aanpak van informatiebeveiliging gebaseerd is op logische 

grondbeginselen en dat je onvermoeibaar moet zijn in het 

uitdragen daarvan. Security heeft ook een gezicht nodig, 

iemand die het verhaal vertelt en jonkies zoals ik was op 

sleeptouw neemt. Lex was dat gezicht voor mij. Ik ga je missen, 

Lex.” Aart Jochem  

 

“Lex heeft de laatste twee en half jaar van zijn carrière fantas-

tisch werk geleverd bij Pon Holdings. Ook wist hij met veel passie 

zijn collega’s te coachen en op te leiden. Lex was niet alleen 

een fijne collega, maar ook een mentor en een vriend. Heel veel 

sterkte voor Maria, familie en vrienden met dit enorme verlies. 

We zullen je missen.” Namens alle collega’s bij Pon, Rence 

Damming 

 

 

In Memoriam Lex Dunn 
13/09/1957 – 10/11/2020

Can death be sleep, when life is but a dream, 
And scenes of bliss pass as a phantom by? 
The transient pleasures as a vision seem, 
And yet we think the greatest pain's to die. 
 
How strange it is that man on earth should roam, 
And lead a life of woe, but not forsake 
His rugged path; nor dare he view alone 
His future doom which is but to awake. 
 
~John Keats 
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