OVERDRACHT WAPENOUDSTESCHAP 1 JULI 2013
Brigadegeneraal b.d. Th. Ent
Zoals velen van u reeds weten ga ik per 1 augustus 2013 met FLO. Na op 25 augustus
1975 op de KMA begonnen te zijn, komt er dan na 38 jaar een einde aan mijn militaire carrière. Na al die jaren militair geweest te zijn nu weer burger van Nederland.
Het is even wennen, maar ook voor velen van u een bekende overgang.
Vanaf mijn KMA-jaren ben ik overtuigd
verbindelaar geweest, ook al heb ik veel
functies buiten de verbindingsdienst vervuld. Ik ben nog steeds van mening dat de
mogelijkheden van moderne ICT-ondersteuning net zo doorslaggevend voor militaire operaties zijn als verbetering van
mobiliteit of vuurkracht. Dat wordt toch
nog vaak onvoldoende verteld of beseft. U
moet die boodschap vooral met kracht blijven verspreiden. Ook heb ik in al die jaren
verbindelaren leren kennen als mensen met
een groot professionalisme en vakmanschap, mensen die hart voor de zaak hadden
en ervoor gingen. Iets om trots op te zijn
en te blijven. En ook al zijn wij het jongste
wapen van de KL, door de vele regimentsactiviteiten wordt de saamhorigheid ook
prima zichtbaar. Anders dan door vele tradities, willen wij toch een wapen zijn. Ik
vond dat vaak hartverwarmend en iets om
vooral te koesteren.
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Ik heb de afgelopen jaren op vele manieren
geprobeerd daaraan bij te dragen, en in het
bijzonder als wapenoudste sinds 1 november 2004. Ik bewaar daar bijzonder goede
herinneringen aan, ook al zijn sommige
inspanningen niet altijd aangenaam geweest. Ik denk dan aan het verplaatsen van
onze Leeuw naar Amersfoort alsook het
onderbrengen van onze historische collectie. Eind goed, al goed, althans dat is mijn
hoop nu er in Amersfoort alsnog verbouwd
wordt voor onze collectie. Daarmee heeft
de verbindingsdienst een nieuwe bakermat
gevonden in de Bernhardkazerne, en ik
vind dat een prima locatie. Gelukkig heb
ik ook vele momenten met u mogen meemaken die mij tot grote tevredenheid
brachten. En die herinnering overheerst
duidelijk.
Per 1 juli jl heb ik het wapenoudsteschap
overgedragen aan kolonel Gerdo van Oirschot. Ik hoop dat u hem alle steun en

warmte wilt geven zoals u dat aan mij heeft
gedaan. Hij heeft het misschien iets meer
nodig. Ik dank u voor vele jaren saamhorigheid en vriendschap. U was vaak mijn thuisbasis, waar ik even mijzelf kon zijn. Dat
heb ik zeer gewaardeerd. En ik hoop u in
mijn nieuwe hoedanigheid als veteraan en
b.d.-er nog regelmatig tegen te komen.
Het ga u allen goed!
Theo Ent
Brigade-generaal
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