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Weer een nieuw jaar, weer in een vlieg-
tuig onderweg naar de Verenigde Sta-
ten en weer een Hamerstuk, het lijkt op
een patroon. Niet per definitie negatief
of positief, nee het gebeurt gewoon.

Weer een nieuw jaar, ja: weer. Wat gaat de
tijd toch snel, en het lijkt ook te versnellen.
Komt dat doordat het leven daadwerkelijk
versnelt of doordat ik zelf iets langzamer
word? Ik weet het niet, het maakt ook niet
uit, tijd en tijdgevoel zijn immers gewoon re-
latieve begrippen. Er zijn ook collega’s die
op hetzelfde moment operationeel zijn, uit-
gezonden voor 4 , 6, 12 of meer maanden,
dan voelt de tijd anders. Ik heb het al vaker
geschreven op deze plek: alle lof en bewon-
deringvoorhendieopditmomenthunplicht
vervullen onder moeilijke, gevaarlijke om-
standigheden.Daarnaastwil ik graagnogeen
keermijn waardering en dank uitspreken aan
hun achterban die tijdens zo’n uitzending
thuis telkens een grote prestatie levert.

Weer in een vliegtuig onderweg naar deVer-
enigde Staten, dit keer een feestelijke reis
omdat genm Koen Gijsbers een persoonlij-
ke prijs krijgt voor zijn inzet op het gebied
van Network Centric Warfare of NEC
(Network Enabled Capabilities). Nederland
enNederlanders spelen daarin steeds een ac-
tieve en stuwende rol. Dat doen we al jaren
en dat wordt met deze prijs wederom er-
kend. Het is iets om trots op te zijn en be-
denk daarbij dat veel collega’s van ons Wa-
pen daarin participeren. Ik wil ook op deze
plekKoenGijsbers feliciterenmet deze prijs.

Weer een Hamerstuk, waarschijnlijk mijn
laatste. Ik hoop namelijk, met uw instem-
ming, mijn voorzitterschap op de aanstaan-
de Algemene Ledenvergadering neer te leg-
gen.

Zo ben ik vanzelf op de VOV gekomen. De
VOV is een actieve vereniging met een dui-
delijkedoelstellingenambitie. ‘Actief’ ismet
name af te leiden aan uw participatie. Daar-
bij maak ik onderscheid tussen de ‘leden’ en
de ‘vrijwilligers’.Uneemtmet eenhoogper-
centage deel aan bijeenkomsten en activi-
teiten van de vereniging. Natuurlijk willen
we graag meer deelnemers, maar een ge-
middelde participatie van tussen de 20 en
25% aan activiteiten is heel goed. En ik denk
dat Intercom en de website een nog groter
bereik hebben. Ik heb al eerder op deze plek
geschreven dat de leden de (enige) legiti-

matie van de VOV zijn. De
vrijwilligersvandevereniging
vormen daarin een speciale
groep, zij zijn de ruggengraat
van de VOV. Zij maken de
Intercom en de website mo-
gelijk, zij plannen, voeren de
financiële- en ledenadmini-
stratie, zij organiseren en zij
doen het. Tijdens het laatste
bestuursdiner, een bedankje
van de VOV aan zijn vrijwil-
ligers, bleek wederom hoe
hecht en hoe verbonden die
vrijwilligers zijn. Dat blijkt
ook uit de lange periode
waarin een groot aantal vrij-
willigers actief is voor de ver-
eniging. Eigenlijk staat mijn
vertrek als voorzitter na 6 jaar
daarmee in schril contrast.
Gelukkig heb ik in kol Frank
Peersman een goede opvol-
ger gevonden. En hopelijk
vindt u het goed dat ik nog
een poosje als bestuurslid
aanblijf.

Dit Hamerstuk is weer be-
spiegelend van aard gewor-
den. Dat is me eerder over-
komen als ik in een vliegtuig schrijf. Dat is
ook niet zo moeilijk als ik u vertel dat we nu
ergens boven de kust van Groenland vlie-
gen. De hemel is strak blauwmet een prach-
tige zon en in de verte kijk ik uit op een diep-
blauwe zeemet daarbovenwitte wolkjes.De
aarde recht onder me bestaat uit een berg-
achtig besneeuwd gebied waar je duidelijke
degroenigegloedvaneengletserziet.Prach-
tig allemaal.

Ik sprak net over vrijwilligers, in dat kader
wil ik terugkomen op die groep binnen ons
Wapen, die mijn grote aandacht en steun
heeft: ons Museum Verbindingsdienst.
Sommigen onder u weten dat het tegen-
woordig correcter is te spreken over ‘deHis-
torische Verzameling van het Wapen van de
Verbindingsdienst’ Ik weiger dat te gebrui-
ken, er is niets ‘historisch’ en ‘verzamelend’
aan. Het is HET museum dat de Verbin-
dingsdienst in zich draagt.Het is onze ‘ziel’.
Ik heb daar al eerder over geschreven in de-
ze rubriek. Daarom ging het mij de laatste
jaren zo aan het hart met al die onduide-
lijkheid rond verhuizing, locatie en accom-
modatie van het Museum. Met hulp van ve-

len is die zaak inmiddels gelukkig 180 gra-
den omgedraaid. Het Museum gaat verhui-
zen naar Amersfoort, naar een gerenoveerd
gebouw, met een goede connectie naar het
Regiment, met een uitstekend plan en met
praktisch dezelfde groep enthousiaste vrij-
willigers. In een woord GEWELDIG. Ad,
Ed, Peter en al die andere vrijwilligers, be-
dankt en succes; het wordt zeker mooi. En
iedereen die zich aangesproken voelt tot dit
geweldige werk, schroom niet, er is zeker
genoeg te doen. Volg de meest recente vrij-
williger, lkol Codi Fielmich, die het voor-
zitterschap van kol b.d. Ad den Boer gaat
overnemen. Ad is dan bijna 10 jaar voorzit-
ter geweest. Ad bedankt voor je leiderschap
en bedankt dat je je blijft inzetten voorONS
MUSEUM. Codi bedankt voor je komst en
heel veel succes gewenst.

Dat was het.De laatste keer. Brok in de keel?
Beetje. Maar dat is logisch, want de lucht in
zo’n vliegtuig is zo droog........
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