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ONS MUSEUM HEEFT NOG ECHTE VRIENDEN

Museum Verbindingsdienst

De vrienden kregen een eerlijk, maar geen
positief verhaal te horen.Duidelijk werd uit-
gelegd, dat de plannendie de afgelopenwin-
terwaren gemaakt voor gebouwB inAmers-
foort niet zouden doorgaan. Virtueel
werden de vrienden door dit gebouw mee-
genomenenhoordenzehoehetnieuwemu-
seum er uit zou komen te zien, ware het niet
dat……doorbezuinigingenopDefensieon-
ze plannen inderdaad niet verwezenlijkt zul-
len worden.

Alhoewel eind september de meeste pallets
en verhuisdozen gereed stonden voor ver-
zending, had het bestuur van het museum
op dat moment geen idee waar de spullen
opgeslagen zouden worden, laat staan even-
tueel later geëxposeerd worden. Na afloop
van de presentatie ontspon zich nog een le-
vendige discussie tussen de vrienden en het
bestuur, waarbij er geen verschil vanmening
was, maar een jammerlijke gezamenlijke
constatering dat onze prachtige unieke his-
torische verzameling dit niet verdient. Aan-
sluitend aan de discussie kregen de vrienden
de gelegenheid om te kijken of er bij het ge-
saneerde verbindingsdienstmateriaal nog
iets lag van hun gading.
Op woensdag 13 oktober waren vertegen-
woordigers van het museum uitgenodigd
door de Regimentsadjudant om te komen
kijken naar een loods in Soesterberg, die zou

kunnen gaan dienen als opslagloods. De de-
legatie trof op mobcomplex Zeisterspoor
een prachtige lege loods aan met 12 grote
garagedeuren en toen ze na een kwartiertje
goedkeurend kijken met de sleutels in de
hand stond, was één groot probleem opge-
lost. We hadden een ruime verwarmde op-
slagloods, waar alles inclusief onze voertui-
gen in kon worden opgeslagen. We konden
beginnen aan ons verhuisplan om al het ma-
teriaal van de kazerne in Ede naar de loods
in Soesterberg te transporteren.Momenteel

staan de voertuigen en de eerste pallets er al
en zijn in de maanden november en de-
cember de overige 150 (!) pallets, de vitri-
nes, de poppen, het meubilair en bouwma-
teriaal overgebracht naar deze opslagloods.

Hiermee is er een einde gekomen aan het
Museum Verbindingsdienst in Ede en kan
er gedacht gaan worden aan eenHistorische
Collectie Regiment Verbindingstroepen in
Amersfoort. Hoe dat er uit gaat zien is op
ditmoment niet te zeggen.Hetmuseale erf-
goed ligt in ieder geval veilig opgeslagen in
een loods in Soesterberg. Er is een aantal
vrijwilligers, dat bereid is om in Amersfoort
‘iets’ te gaan opbouwen. De grote vraag is
of we in Amersfoort voldoende ruimte krij-
gen om een multifunctioneel Regimentsge-
bouw in te richten. Het zou al mooi zijn als
volgend jaar als eerste stap onze bibliotheek
toegankelijk zou zijn.

Bestuur Museum Verbindingsdienst
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Op zaterdag 25 september 2010 had het Museum Verbindingsdienst zijn vrien-
den voor de laatste maal uitgenodigd op de locatie in Ede. In gebouw 31 op de
Elias Beeckmankazerne verzamelden zich die zaterdagmiddag ruim 25 personen
in de filmzaal om van het bestuur zelf de laatste stand van zaken te horen.


