
aan ons wapen. Luitenant-kolonel Wim Jung (geboren op 26  

januari 1922, overleden op 2 februari 2008) was vanaf de op-

richtingsdatum op 22 oktober 1974 tot aan zijn overlijden, secre- 

taris van de Stichting Museum Verbindingsdienst. Hij was tevens 

schrijver van vele artikelen over de geschiedenis van het Wapen 

van de Verbindingsdienst en de ontwikkeling van de militaire 

telecommunicatie. Hij heeft tientallen schaalmodellen van oude 

communicatieapparatuur en historische verbindingsdienstvoer-

tuigen voor het museum vervaardigd. Naast zijn werkzaamheden 

voor het museum vervulde hij ook nog diverse functies binnen 

In de traditie van het regiment hoort ook het vernoemen van 

belangrijke gebouwen of ruimten naar oud-regimentsleden die 

veel voor het wapen hebben betekend. Deze traditie is ook nu 

gehandhaafd. Bgen Duckers heeft samen met de weduwe van 

lkol Wim Jung de expositiehal op de begane grond geopend, en 

lkol Sijnhorst heeft samen met de weduwe van maj Jan Camping 

de traditievide geopend. Vanaf deze plechtigheid heet de expo-

sitiehal op de begane grond voortaan de Lkol Wim Jung zaal 

en de traditievide op de eerste verdieping de Maj Jan Camping 

zaal. Beide officieren hebben een belangrijke bijdrage geleverd 
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historische collectie 
regiment verbindingstroepen 
verbindt heden en verleden

Op 18 februari, de 141ste verjaardag van de Verbindingsdienst, verrichtten onze wapenoudste, brigadegeneraal  

Duckers, en regimentscommandant, luitenant-kolonel Sijnhorst, de officiële opening van de Historische Collectie  

Regiment Verbindingstroepen op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Zij deden dit door in het bijzijn van vele genodig-

den, waaronder de voormalig wapenoudste bgen b.d. Ent en de locoburgemeester van Amersfoort, dhr Hans Buytelaar.  

Mevr. Jung en bgen Duckers onthullen het naambord bij de Lkol Wim Jung zaal



Het Museum Verbindingsdienst is opge-

richt op 18 februari 1969 en was in het 

begin gevestigd in het wachtgebouw op 

de Elias Beeckmankazerne in Ede. Mede 

dankzij vele actieve vrijwilligers werd de 

collectie steeds groter. In 2006 kwam het 

bericht dat de kazernes in Ede dicht gin-

gen. Het drukbezochte museum, inmid-

dels gehuisvest in drie gebouwen, kreeg 

een nieuwe locatie toegewezen. 

het Regiment Verbindingstroepen en de 

Vereniging Officieren Verbindingsdienst. 

Hij was Officier in de Orde van Oranje 

Nassau met de zwaarden, drager van 

de regimentslegpenning en erelid van de 

Vereniging.

Majoor Jan Camping (geboren op 16 ok-

tober 1923, overleden op 16 mei 1999) 

werd in 1971 door de commandant van 

het Depot Verbindingsdienst aangewe- 

zen als voorzitter van de museumcom-

missie. In 1974, na oprichting van de 

Stichting Museum Verbindingsdienst, 

vervulde hij tot 1998 de functie van pen-

ningmeester. Hij was tevens conservator, 

catalogiseerde de bibliotheek en schreef 

een groot deel van de naoorlogse ge-

schiedenis van het Wapen van de Verbin-

dingsdienst. 
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In juni 2009 sloot het museum in Ede de deuren voor het publiek 

en werd begonnen met het inpakken. Na zes jaar vond eindelijk 

de heropening van de Historische Collectie plaats op de nieuwe 

locatie in Amersfoort. Daarmee is het boek ‘Ede’ volledig geslo-

ten en is het Regiment Verbindingstroepen compleet verhuisd. 

Binnen de kaders van het nieuwe museale beleid en de komst 

van het Nationaal Defensie Museum is het museum van de Ver-

bindingsdienst omgevormd tot een Historische Collectie. De 

collectie is ondergebracht in gebouw C op de Bernhardkazerne, 

en geeft op een interactieve manier inzicht in de historie van het 

Regiment Verbindingstroepen en van de voornaamste ontwik-

kelingen van de diverse communicatie- en informatiesystemen. 

Voor de inrichting van deze collectie is bewust gekozen voor een 

verkleinde expositie. 

Het geheel is interactief en bevat vijf tijdvakken van 1800 tot 

2050, dus inclusief een eerste blik op de verbindingsmiddelen 

voor de soldaat van de toekomst.De Historische Collectie Regi-

ment Verbindingstroepen richt zich op actief dienende militairen 

en op ex-militairen. Ook leerlingen van technische vakopleidingen 

zijn welkom. Zo kunnen zij kennis maken met het uitdagende 

werk van de Verbindingsdienst in binnen- en buitenland. De col-

lectie wordt ondersteund door een rijke bibliotheek. De exposi-

tie, evenals het archief, is wekelijks op woensdag van 10.00 tot 

16.00 uur te bezoeken. Voor groepen bestaat de mogelijkheid 

om op andere dagen een bezoek aan de collectie te brengen. 

Meer informatie over de collectie en de toegang tot de kazerne 

op www.museumverbindingsdienst.nl.
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Mevr. Camping en lkol Sijnhorst onthullen het 

naambord bij de Maj Jan Camping zaal

In de Historische Collectie Verbindingsdienst staat een 

beeldschermtafel; op deze tafel vindt u een Google kaart 

met daarop alle kazernes en uitzendlocaties waar de verbin-

dingsdienst actief is of is geweest. Deze kaart is niet alleen 

te raadplegen binnen de muren van de Historische Collectie 

Verbindingsdienst maar ook op het internet. We proberen 

daar zoveel mogelijk geschiedenis van de verbindings-

dienst in zichtbaar te maken. Nu staan daar de vbdd-een- 

heden/-kazernes in tot 2003. Wat er niet in staat zijn de  

operaties in de Sinaï, Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Mali 

en zo meer en die willen we graag gaan opnemen in het  

systeem. Wat we nodig hebben om deze site en tafel te vul-

len zijn foto’s gemaakt door de mensen die er geweest zijn, 

ook fotomateriaal uit de jaren 70-80-90 is van harte welkom.

Concreet zoeken we:
1.  Foto’s uit de periode 1970 tot 1996, de periode 

 101 Verbindingsgroep;

2.  Foto’s uit de periode daarna van alle verbindings-

 eenheden in de diverse operaties;

3. Foto’s van de 1GNC G6, brigade S6 en bataljons S6.

 

Bij de foto is er altijd de vraag, wie wat waar wanneer.

Zie ook www.verbindingsdienstopdekaart.nl.


