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historische collectie 
verbindingsdienst

deel 2

In het kader van de viering ‘50 jaar Museum/Historische 
Collectie Verbindingsdienst 1969-2019’ is het goed om eens 
terug te kijken naar waar en hoe het allemaal begonnen is, 
en hoe het Museum Verbindingsdienst in de loop van de 
tijd omgevormd is tot een moderne Historische Collectie, 
en wat de plannen voor de toekomst zijn. In een drietal  
artikelen laten we mensen aan het woord die in de afge-
lopen 50 jaar hier een bijzondere rol in hebben gespeeld. 
Deze interviews zijn door kol b.d. Ad den Boer en lkol Jaap 
de Feiter afgenomen en uitgewerkt. In Intercom 2019-1 
is een bijdrage op basis van een interview met ‘de man  
van het eerste uur’, aooi b.d. Wybo Boersma gepubliceerd. 
Voor deze Intercom hebben we een bezoek gebracht  
aan de man die een grote bijdrage heeft geleverd aan  
de omvorming van het Museum Verbindingsdienst in Ede 
naar de Historische Collectie in Amersfoort: lkol b.d. Ed  
van Seters.
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Kennismaking
Lkol b.d. Ed van Seters is van lichting 70-2 KMS Infanterie en 
startte zijn loopbaan als pelotonssergeant bij 16 Painfbat in 
Oirschot. Van 1974 – 1979 doorliep hij de HTS Elektrotech-
niek en werd daarna Technisch Opzichter bij de Verbindings-
dienst. Hij werd geplaatst als Staffunctionaris Onderhoud bij 
DMKL/MVA-2 in Den Haag. Na diverse functies werd Ed in 
1992 Commandant-117 Legerkorps Verbindingsbedienings-
compagnie in Garderen. In die periode kwam lkol b.d. Wim 
Jung van het Museum Vbdd bij hem langs met de vraag om 
een verbindingsdienstvoertuig 1-tonner van het museum in 
onderhoud te nemen. Als C-117 Lkvbdbedcie heeft hij deze 
1-tonner ‘geadopteerd’ en voor het compagniesgebouw in de 
Generaal-majoor Kootkazerne gezet. Dat was zijn eerste ken-
nismaking met het Museum Vbdd...

Toen Ed in 1995 voor de eerste keer in Ede geplaatst werd als 
Hoofd Instructiegroep Verdere Vorming / C-Kaderschool, werd 
hij actief als vrijwilliger bij het Museum Verbindingsdienst in de 
Elias Beeckmankazerne.

Veranderingen op komst
In oktober 1974 passeerde bij een notaris in Ede de akte waar-
in de Stichting Museum Verbindingsdienst werd opgericht. De 
Stichting Museum Verbindingsdienst (SMV) beschikte over 
statuten en was ingeschreven in de Kamer van Koophandel. 
Van een hechte band met het Regiment was in die tijd ech-
ter nauwelijks sprake. De vrijwilligers gebruikten het Museum 
Vbdd ook voor het uitoefenen van hun hobby. Er werden veel 
spullen verzameld, er waren werkplaatsjes en op de donder-
dagavond werden defecte tv’s gerepareerd.  De inrichting was 
thematisch, overwegend statisch en voorzien van tekstbor-
den. Het Museum Vbdd was vooral intern gericht, had niet 
veel donateurs (Vrienden) en trok nauwelijks bezoekers. Enige 
financiële steun werd ontvangen van de Commissie Collectie 
Koninklijke Landmacht (CCKL).

De voorzitter van de SMV sinds 2000, kol b.d. Ad den Boer, 
wilde in samenwerking met de regimentscommandanten uit 
die periode (lkol Jan de Raadt, lkol Willem Nuis, lkol Jack van 
Twuijver) een kwalitatieve verbeterslag maken en het Museum 
van intern gericht veel meer op het publiek gericht organise-
ren. Deze voorgenomen veranderingen leidden aanvankelijk 
nogal tot enige weerstand bij de vrijwilligers, maar een aantal 
ontwikkelingen versterkten de noodzaak tot veranderen. En in 
plaats van te denken in beperkingen van de veranderingen, 
werden deze als kansen aangegrepen en benut.

In juni 2003 kwam de Plaatsvervangend Bevelhebber der 
LandStrijdkrachten (PBLS), genm van Diepenbrugge, de slui-
ting van de kazernes in Ede bekend maken. Het plan was om 
de kazernes eind 2010 af te stoten. Het werd duidelijk dat de 
School Verbindingsdienst en het Regiment met Leeuw en Mu-
seum naar Amersfoort zouden gaan verhuizen. 

Deze ontwikkeling maakte het noodzakelijk om opnieuw naar 
de inrichting van het museum te gaan kijken. Een eerste kans!
Een tweede kans voor de voorgenomen kwaliteitsverbetering 
lag bij de invulling van het KL Museaal Beleid. In de uitvoering 
van dat beleid kwamen er mogelijkheden om de vrijwilligers 
diverse museale cursussen te laten volgen. Het behoud en 
beheer van alle collecties moest voortaan in het informatiesys-
teem ADLIB worden vastgelegd. 
Bij zijn tweede tour in Ede in 2003 (Delegatieleider Combined 
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Lkol b.d. Ed van Seters.

Het oude Museum Vbdd in de EBK in Ede.
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(HC). Voor het zelfstandig Museum Ver-
bindingsdienst lag ook hier een kans 
om dichter bij het Regiment te komen 
en de samenwerking te zoeken.

Van opdracht tot plan
Het werd duidelijk dat in Amersfoort 
gebouw B de nieuwe locatie voor het 
museum zou worden. In Ede werd al 
koortsachtig onder de vrijwilligers na-
gedacht hoe de huidige collectie één 
op één over zou moeten verhuizen naar 
Amersfoort, waarbij vanaf het begin al 
duidelijk was dat dit qua omvang nooit 
zou gaan passen. De 1200 m2 in Ede 
moest worden teruggebracht tot ca. 
800 m2. De voorgenomen verhuizing 
bracht onrust onder de vrijwilligers. 

Op 20 oktober 2005 gaf de voorzit-
ter van de SMV, kol b.d. Ad den Boer, 
opdracht tot het uitvoeren van een 
conceptstudie ‘Herinrichting van de 
Collectie Museum Verbindingsdienst’. 
De medewerkers Frans Veltman, Theo 
Loermans en Ed van Seters werden 
gevraagd deze studie uit te voeren. De 
studie werd in maart 2006 afgerond en 
de conclusie was dat voor het slagen 
van dit plan de betrokkenheid van alle 
medewerkers noodzakelijk was. Daar-
naast moest het bestuur eerst nog veel 
randvoorwaarden voor de verhuizing in-
vullen. De eindconclusie was dat dit het 
moment was om het museum levens-

vatbaar te maken voor de komende ja-
ren. Het accepteren van het plan was 
een eerste stap op weg naar de nieuwe 
HC Vbdd.

Plannen maken voor de 
verhuizing
Op 28 mei 2008 ging het museum in 
Ede dicht voor bezoekers en startte de 
ontmanteling van de vaste expositie. 
In de collectie vond een eerste voor-
zichtige sanering plaats, de langdurige 
bruiklenen van het Legermuseum gin-
gen retour en veel objecten die dubbel 
aanwezig waren of niet in de collectie 
thuishoorden werden afgestoten. Al-
les werd planmatig ingepakt en werd 
deels overgebracht naar een loods in 
Harskamp, later ging alles in opslag in 
een loods in Soesterberg. Er werd in die 
fase nog steeds weinig weggegooid of 
opgeruimd. Een echte selectie vond niet 
plaats, dat lukte niet. Iedereen zat nog 
vast in het ‘oude denken’. Vrijwel alles 
is in palletboxen meegegaan naar resp. 
Harskamp en Soesterberg. 

Onder leiding van Ed van Seters werd 
vervolgens in de periode januari – maart 
2010 op basis van 36 workshops met 
alle vrijwilligers het herinrichtingsproces 
beschreven. Een plan waar uiteindelijk 
iedereen zich in kon vinden. 
Dit plan werd door de Dienst Gebou-
wen, Werken en Terreinen (DGW&T) ge-
accepteerd en volledig naar de wensen 
van de vrijwilligers uitgewerkt. 

Endeavor C2SC) werd Ed door de voor-
zitter van de SMV gevraagd om ‘Coördi-
nator Publiek’ te worden.  Samen gingen 
ze aan de slag met tal van verbeterpun-
ten conform de CCKL bundel Museaal 
Beleid. Veel kennis en ervaring werd 
opgedaan in diverse werkverbanden en 
activiteiten, zoals in het Intergemeente-
lijk museumoverleg, deelname aan de 
open museumdag, samenwerking met 
musea van infanterie, luchtdoelartillerie 
en het toenmalige museum Oud Ede. 
Ook kreeg het museum veel steun van 
het Gelders Erfgoed. Dat leidde in 2005 
tot het behalen van de landelijke kwali-
ficatie van Geregistreerd Museum. Het 
aantal bezoekers liep op tot ca. 4000 
per jaar, er waren 80 Vrienden van het 
Museum Vbdd en er werkten toen 29 
vrijwilligers.

Maar er speelde nog meer. Het plan 
was dat het nog op te richten Nationa-
le Militaire Museum het enige museum 

zou worden met een focus op het bre-
dere (externe) publiek. Veel aandacht en 
energie werd daar op gericht. De musea 
van de regimenten en korpsen van de 
Koninklijke Landmacht moesten klei-
ner worden en zich er vooral op richten 
om de geschiedenis van het wapen of 
dienstvak aan de eigen mensen te kun-
nen vertellen. De naam moest wijzigen 
van ‘Museum’ in ‘Historische Collectie’ 
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Inpakken in Ede
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C-LAS houdt woord!
Na de teleurstelling van de afwijzing van Gebouw B, volgde er 
een trieste periode. Alle spullen stonden in Soesterberg en er 
was geen infra beschikbaar in Amersfoort. 
Diverse alternatieven, waaronder Harskamp, werden be-
schouwd maar leidden tot niets. De bovenverdieping van Ge-
bouw A (waar nu Staf OTCo zit) werd toegewezen als tijdelij-
ke locatie. Dat wilde niemand, maar als teken van goede wil 
kwamen alle vrijwilligers in de periode van januari 2011 tot 18 
februari 2015 ongeveer 1x per maand de ‘moed-er-in-hou-
den’ in gebouw A. De afspraak was bovendien dat die zolder 

De belangrijkste elementen van dit plan voor gebouw B waren 
de entree, een regimentszaal, een museumzaal, ruimte voor 
een wisselexpositie, een open depot en diverse ruimtes voor 
ondersteuning. De financiering voor de verbouwing was zelfs 
rond, maar het plan werd uiteindelijk – mede op basis van de 
kaders van het nieuwe Museale Beleid – door de Defensiestaf 
afgeschoten. De verhuizing was aanstaande, maar waar naar 
toe was niet duidelijk...

Het oude museum bleef helemaal leeg en verlaten achter. De 
volledige collectie (inbegrepen bibliotheek, archief, rekwisieten 
en meubilair) werd in afwachting van het beschikbaar komen 
van ruimte op de Bernhardkazerne in Amersfoort opgeslagen 
in een verwarmde loods in Soesterberg.

Het was hartverwarmend voor alle vrijwilligers om bij de  
verhuizing gesteund te worden door vele ‘handjes’ afkomstig 
van  de parate vbdd eenheden en de Rekwisietencommissie 
KL. Ook de transportsteun in de vorm van diepladers, 10-ton-
ners, 4-tonners en zelfs takelauto’s werd geregeld. 
Op 16-12-2010 werden de Edese kazernes formeel door 
Defensie overgedragen aan de gemeente Ede en vertrok de 
Leeuw naar Amersfoort. De sluiting van de kazernes in Ede 
was een feit.

h i sto r i e  -  t rad i t i e

Verhuizing van de shelters.

Overdracht kazernes in Ede en verhuizing van de Leeuw.
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B om te schrijven naar Gebouw C. 
De plannen werden uitgewerkt, en in 
overleg met CLAS,  DGW&T en de aan-
nemer werden de details afgesproken. 
Dat verliep prima, want de details wa-
ren uitgewerkt tot op het niveau van de 
plaatsen van de stopcontacten. C-LAS 
stelde budget beschikbaar voor de ver-
bouwingswerkzaamheden aan de hal.

Op 18 februari 2013 werd Gebouw 
C door de toenmalige wapenoudste 
bgen Theo Ent en regimentscomman-
dant lkol Jaap de Feiter hernoemd tot 
‘Historische Collectie Regiment Verbin-
dingstroepen’.

binnen 3 maanden weer leeggemaakt 
moest kunnen worden, dus het had 
helemaal geen zin om daar iets op te 
bouwen. Het werd wel gebruikt om te 
vergaderen en als uitvalsbasis om in de 
tussentijd in Soesterberg in loods T06 
veel materiaal uit te zoeken.

In die periode kwam ieder jaar, naast 
de al eerder toegezegde € 50.000, ex-
tra geld van de CCKL beschikbaar om 
nu al te investeren in de aankoop van 
nieuwe vitrines, lockers, klimaat-regis-
tratieapparatuur etc. in afwachting van 
passende ruimte.

De Leeuw en het monument werden op 
het Veteranenplein achter gebouw B in 
Amersfoort geplaatst. Bij de plechtige 
onthulling op 13 oktober 2011 verklaar-
de C-LAS, luitenant-generaal de Kruif, 
ten overstaan van het aangetreden Re-
giment Verbindingstroepen dat ook de 
Historische Collectie er zal komen.

En C-LAS heeft woord gehouden. Op 6 
november 2012 kwam het bericht dat 
een gedeelte van gebouw C (huidige lo-
catie HC-Vbdd) was toegewezen. Met 
spoed gaan de vrijwilligers onder leiding 
van Ed in november en december aan 
de slag om de plannen voor Gebouw 

Opslag in TO6 in Soesterberg.

Onthulling van de Leeuw in Amersfoort.

Naamgeving Gebouw C in de BHK.
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door te gaan, want soms leek het alsof je het voor jezelf deed 
en niet voor je Regiment. Ook het wegvallen van collega’s viel 
hem zwaar. 

Aan de andere kant gaven de samenwerking met de vrijwil- 
ligers, met de eenheden van de Vbdd en het creatief vorm- 
geven van de expositie hem bijzonder veel energie en  
voldoening. Niet in het heden blijven hangen, maar focus op 
het nu en op de toekomst! 

Lkol b.d. Ed van Seters is niet meer als actieve vrijwilliger 
werkzaam bij de HC-Vbdd, maar hij is wel doorgegaan met 
het creatief vormgeven van een andere bijzondere collectie.  
Hij is momenteel werkzaam als voorzitter van de Stichting  
Militaire Historie Ede (www.platformmhe.nl).

Toch duurde het nog tot 1 januari 2014 voordat het Muse-
um Cavalerie ruimte had gemaakt en met de herinrichting kon 
worden begonnen. Ondanks alle tegenslagen was het team 
van vrijwilligers in stand gebleven en de saamhorigheid was 
groot. Aan de slag!

Opbouw en opening van de HC Vbdd 
in Amersfoort
Nadat de aannemer alle werkzaamheden had afgerond,volg-
de er een periode van ‘zelfwerkzaamheid’ door de vrijwilligers. 
Vitrines werden ingericht, objecten moesten verhuizen van 
Soesterberg naar Amersfoort, hoorspelen worden ingesproken 
en tegelijkertijd werd de collectie flink gesaneerd. Een drukke 
tijd die helemaal in eigen tijd door vrijwilligers werd ingevuld. 
Wat een prestatie! Vijf jaar na het sluiten van de kazerne in 
Ede, konden de wapenoudste en de regimentscommandant 
dan eindelijk de nieuwe HC-Vbdd openen op 18 februari 2015. 
Op 22 maart 2016 werd de HC-Vbdd formeel een onderdeel 
van de Stichting Regiment Verbindingstroepen en daarmee  
integraal onderdeel van ons Regiment. In 2018 is de oude 
Stichting Museum Verbindingsdienst opgeheven. 

Afsluitend
Dit artikel is tot stand gekomen op basis van prachtige ver-
halen van lkol b.d. Ed van Seters, aangevuld door kol b.d. Ad 
den Boer. Hoogtepunten en dieptepunten wisselden zich snel 
af. Desgevraagd gaf Ed aan dat het af en toe moeilijk was om 

Opening van de nieuwe HC in gebouw C.

ED en AD in de Smederij in Ede.
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