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Het beschrijven van de jongste geschiede-
nis. Had het niet al klaar moeten zijn?
De laatste voortgangsrapportage was 2 jaar
geleden in Intercom 2009-1 en op de web-
site.
Er is erg veel tijd gaan zitten in het verza-
melen van bronmateriaal. Documenten uit
de jongste geschiedenis zijn – zo ze al be-
staan – nog niet beschikbaar in voor ons toe-
gankelijk archief. Gelukkig is veel in het ar-
chief van Intercom terug te vinden.

Het interviewen van key-players vergde veel
tijd. Hun bijdrage was noodzakelijk om de
‘tijdlijn’ van processen inzichtelijk te krijgen
(wat, waarom, wie, wanneer, hoe?). Het re-
sultaat is gebruikt voor individuele benade-
ring voor het schrijven van bijdragen.

Iedereen (de werkgroep, de spelers en au-
teurs) doet dit werk tenslotte vrijwillig en er-
naast. Wij bedanken al diegenen die tot nu
hun bijdrage, in welke vorm dan ook, heb-
ben geleverd. Hopelijk kunnen we in een la-
tere fase opnieuw een beroep op hen doen.
Het initiatief in 2008:
In de afgelopen 15 jaar heeft de Verbin-
dingsdienst revolutionaire ontwikkelingen
doorgemaakt. Alle aspecten en alle geledin-
gen werden door de omwentelingen geraakt.
De ‘tijd vliegt’, documenten raken zoek en de
spelers met hun verhalen en herinneringen
verlaten de dienst. Daarom neemt de VOV
het initiatief, om op toegankelijke manier de-
ze transitie te beschrijven.

Het generen van de content is op te delen
in 3 fasen:
1. Verzamelen bronmateriaal – gereed;
2. Schrijven van concepttekst per aspect (7)

– 50%, gereed medio 2011;
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Herkent u ze nog kap Jaap de Feiter en elnt Jean Paul Duckers ? Voor de volledige foto ga naar www.vovklict.nl

3. Omvormen tot 3 verhaallijnen – eind
2012.

In fase 2 zit ook het verzamelen van ‘kader-
verhalen’, anekdotische ervaringen, herin-
neringen die het feitelijke verhaal een per-
soonlijke kleur geven. De algemene oproep
in Intercom en op de website heeft heel wei-
nig opgeleverd. Daarom worden nu ook le-
den en niet-leden op individuele basis naar
bijdragen gevraagd. De werkgroep streeft
nog steedsnaarhet verzamelen vanuwspon-
tane herinneringen, foto’s en ander materi-
aal. Als u geen tijd of mogelijkheid hebt om
te schrijven, dan misschien wel voor een in-
terview. Als u twijfelt om dierbare docu-

menten of heel persoonlijke ervaringen over
te dragen, dan vinden we in overleg een op-
lossing.
Het plan gaat uit van publicatie in 2013 en
het eerste exemplaar hopen we op 18 fe-
bruari 2013 aan de voorzitter VOV en de
Regimentscommandant te kunnen over-
handigen.
Het POC voor al uw bijdragen is:
Maj. P.G.J.. Gillis
PGJ.Gillis@mindef.nl
Vlinderstraat 58, 5345 ED Oss
of
Maj. bd G.H. Hillen
secretarisvov@gmail.com
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