Kolonel A. P. P. Visser, voorzitter VOV
Net te horen gekregen dat er wederom een hamerstuk van mij wordt verwacht. En, o ja je
hebt een week de tijd. Zou voldoende moeten zijn. De Verbindingsdienst is een brigadegeneraal
en dus een nieuwe wapenoudste rijker. J.P. Duckers mag zich sinds kort generaal noemen.
Prima voor de verbindingsdienst. Een generaal opent deuren die voor anderen gesloten blijven.
Generaal, namens de VOV proficiat met de nieuwe rang en de nieuwe functie bij het JIVC.

Ik ben nog van de generatie van een gecentraliseerde verbindingsdienst (101 Verbindingsgroep). Vroeger, toen de aarde nog plat was, was de gecentraliseerde verbindingsdienst
zo met zichzelf bezig dat soms werd vergeten dat we er voor operationele gebruikers
waren. De oude telefooncentrale, die met die witte klepjes, ga eens in het museum kijken, was tijdens verbindingsoefeningen volledig wit van de binnenkomende gesprekken.
Dit terwijl alleen wijzelf aan het oefenen waren. Dus zonder klanten. We waren de beste
gebruikers van ons eigen systeem. Niet zo raar dus dat het voor de operationele gebruikers zeer moeilijk was om een gesprek opgebouwd te krijgen. Indien de straalverbindingen
op tijd in waren dan was het goed, of iemand had kunnen bellen was prioriteit 2. Ja, dit is
enigszins overdreven. Er waren ook stafverbindingseenheden die directer samenwerkten
met operationele eenheden.
Daarna is besloten de verbindingsdienst dichter bij de operationele gebruikers te brengen.
De C2ost groepen waren geboren. Deze groepen werden deel van de organisatie van de
operationele eenheden. Hierdoor stonden er opeens veel meer verbindelaren oog in oog
met de gebruikers. Dit heeft volgens mij ervoor gezorgd dat er een beter wederzijds begrip ontstond. Heel veel meer verbindingsdienstpersoneel zag voor wie ze het deden. Het
geeft een kick als je ziet waarvoor je iets doet. Ook de consequenties als iets niet goed
werkt zijn direct zichtbaar. Daarnaast konden de operationele gebruikers zien hoe
professioneel we ons werk uitvoerden en hoe we onze stinkende best deden om alles zo
goed mogelijk te realiseren. Hierdoor hebben we veel waardering geoogst.
Inmiddels komen we er als verbindingsdienst langzaam achter dat de versnippering van
de verbindingsdienst ook nadelen heeft. Het is veel moeilijker om kennis te behouden.
Daarnaast begint iedereen zijn eigen verbindingsdoctrine te ontwikkelen. De eenheid van
opvatting is hierdoor ver te zoeken. Ook de zichtbaarheid van de verbindingsdienst
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