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historische collectie
verbindingsdienst

deel 3

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 afgelopen 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 artikel over ‘de man van het eerste uur’ aooi
b.d. Wybo Boersma verschenen. In Intercom 2019-2 is vervolgens een bijdrage op basis van een interview met ‘de
man van de creatieve vormgeving’, lkol b.d. Ed van Seters
gepubliceerd. Voor dit laatste artikel in de reeks Beelden
van Belang in Intercom hebben we een bezoek gebracht
aan ‘een man met een missie’: lkol b.d. Otto Ghuijs.
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Kennismaking

De militaire loopbaan van Otto Ghuijs startte in 1978 met de
opleiding tot Kort Verband Vrijwilliger (KVV) infanterie-officier bij
het Regiment Limburgse Jagers. Hij ging vervolgens in 1980
naar het OpleidingsCentrum voor Officieren Speciale Diensten
(OCOSD) voor de verbindingsdienst en werd in 1983 geplaatst
bij het bureau EOV van de Staf Commando Verbindingen Koninklijke Landmacht (CVKL). Met uitzondering van de periode
1986-1989 waarin hij werkzaam was als PC Luchtsteun en
plv C 107 Radiocompagnie, is lkol b.d. Otto Ghuijs zijn hele
militaire loopbaan werkzaam geweest in de domeinen EOV/SIGINT en Inlichtingen en Veiligheid. Hij vervulde onder andere in
de periode 1996-2000 de functie van C-102 EOV compagnie,
gevolgd door de functie van Hoofd van de Sectie EOV Staf 1
DIV “7 Dec”. Hierna volgden functies bij Kenniscentrum SMID/
DIVI; staf CLAS en tot slot bij het DIVI. Per 1 juli 2014 heeft hij
de organisatie met FLO verlaten.
In oktober 2014 waren de vrijwilligers hard aan het werk om
de Historische Collectie in Amersfoort conform het plan op te
bouwen en in te richten. Het idee ontstond om op het platte
dak van de geschakelde diorama’s een overzicht te maken van
de antennes zoals die door de jaren heen gebruikt zijn. Lkol
b.d. Ed van Seters ging op zoek naar beschikbare radio- en
EOV- kennis en benaderde Otto Ghuijs om dit verder op te
pakken.
Otto accepteerde deze taak en begon op de woensdagen en
donderdagen in Amersfoort. Het was gezellig en leuk om in
Amersfoort met de vrijwilligers aan de slag te zijn. Maar dat
was niet de voornaamste reden. Hij vindt het belangrijk dat de
historie van het Regiment Verbindingstroepen op een juiste en
volledige wijze wordt weergegeven. EOV is onlosmakelijk met
het Regiment verbonden, maar ontbrak in de collectie van dat
moment. Met zijn kennis en ervaring van EOV ziet Otto Ghuijs
het als zijn missie om EOV toe te voegen aan de Historische
Collectie. Om zijn missie uit te kunnen voeren is hij begin 2015
tot het bestuur van de HC toegetreden en geeft hij nu enthousiast invulling aan diverse taken. Hij is Coördinator Publiek;
verantwoordelijk voor de expositie, en hij stuurt de vrijwilligers
aan op de openingsdagen van de Historische Collectie.

Lkol b.d. Otto Ghuijs

De collectie

Na een periode van vijf jaar waarin de collectie afgebroken,
gesaneerd, ingepakt, verhuisd en opgeslagen was, was de
nieuwe inrichting zover gevorderd dat de wapenoudste (bgen
J.P.L. Duckers) en de regimentscommandant (lkol Fred Sijnhorst) op 18 februari 2015 de nieuwe HC-Vbdd dan eindelijk
konden openen.
Op dat moment was bouwtechnisch vrijwel alles gereed.
Sommige diorama’s waren nog in aanbouw of moesten nog
verder ingericht worden. Wat nog ontbrak was de vulling van
de informatiezuilen, die waren nog leeg. Daar is toen prioriteit
aan gegeven, want één van de pijlers van de HC is dat de
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Hummel Stoorzender tijdens oefening Bison Drawsko
(Foto Hille Hillinga)

bezoekers zelf hun informatiebehoefte kunnen invullen door te
kijken, te luisteren, en te doen. Inmiddels is ook dat afgerond
en kan volstaan worden met het uitvoeren van slechts kleine
cosmetische en inhoudelijke aanpassingen.
Stap voor stap probeert Otto de collectie wat uit te bouwen,
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duidelijke daling van het aantal vrijwilligers zichtbaar. Sinds 2015 zijn we van
32 gedaald naar 23. Dus welke ambities
kun je dan nog waarmaken?

Opening van de HC-Vbdd

waarbij hij zijn missie zeker niet uit het
oog verliest. De EOV-hoek is nog leeg,
maar de HC Vbdd staat aan de vooravond van de ontvangst van relevante
apparatuur. Het heeft lang geduurd om
alle procedures correct te doorlopen,
maar binnenkort worden de EOV Sigint
ManPack System en de Wide Eye MKII
breedbandpeiler toegevoegd aan de
collectie. Deze unieke apparatuur is ingezet in diverse missies en zijn daarmee
van grote toegevoegde waarde voor de
HC.
Een tweede element dat al langere tijd
op de lijst staat om toe te voegen aan
de collectie is een werkend radio-amateurzendstation. De apparatuur is beschikbaar maar het probleem zit vooral in de bediening en interferentie met
andere apparatuur. Er bestaan concrete
plannen voor een eerste test met een
buitenantenne. Maar de huidige groep
(veelal oudere) vrijwilligers ontbeert de
benodigde specifieke radiokennis.

Financiële armslag

Dankbetuiging aan alle vrijwilligers HC-Vbdd

Tot slot geeft Otto aan dat het idee om
af en toe een wisselexpositie met een
bepaald thema in te richten zeker nog
bestaat. Maar dit voornemen kan momenteel niet gerealiseerd worden met
de huidige ruimte en beschikbare mankracht.
Want dat is toch wel zijn grootste zorg.
Het huidige vrijwilligersbestand is relatief ‘oud’. Werving van nieuwe vrijwilligers in de regio Amersfoort is bijzonder
moeilijk. Maar ook de mensen vanuit
het eigen Wapen tonen helaas weinig
belangstelling. In de laatste jaren is een

Dankzij fondsenwerving en de Stichting Vrienden is er voldoende financiële ruimte om de collectie te beheren
en zelfs hier en daar wat uit te breiden.
Hier is zeker sprake van (noodzakelijke) zelfredzaamheid. Verder mogen we
gebruik maken van een fantastische
defensielocatie voor onze HC. In samenwerking met het Facilitaire Bedrijf
Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf
wordt het gebouw prima onderhouden.
Het is niet altijd eenvoudig om dat goed
te plannen, mede in verband met onze
beperkte openingstijden en aanwezigheid van onze mensen. Maar het goede
nieuws is dat uiteindelijk alle defecten,
lekkages, sleutels, adequaat worden
gerepareerd.
Het door Defensie aan de HC toegekende budget is helaas niet groot genoeg
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Vriendendag 2019

voor het betalen van de reiskosten van de vrijwilligers. We
doen optimaal aan carpoolen en een deel van de vrijwilligers
declareert niet eens. Maar ook dan blijft dat de grootste kostenpost. Aan de andere kant hebben wel een mooi budget
gekregen om gepast aandacht te kunnen schenken aan het
50-jarig jubileum van de HC.
Kortom, de HC staat er financieel goed voor, maar iets meer
‘bedrijfsvoeringsgeld’ om de kilometervergoeding voor de vrijwilligers te kunnen betalen zou fijn zijn.
Otto probeert ook om meer efficiëntie te halen uit de samenwerking met andere HC’n en militaire musea. Dat gaat nog niet
zo eenvoudig, maar de samenwerking met de HC Cavalerie is
prima en levert ook echt meerwaarde. Zo wordt gezamenlijk
de Vriendendag georganiseerd en wordt samengewerkt bij de
instandhouding van de collecties. Langzaam maar zeker loopt
ook de samenwerking met het Nationaal Militair Museum beter en worden er artikelen op bruikleen uitgewisseld. Het ontbreekt echter nog aan een actieve – centrale – ondersteuning
van het beheer van de diverse collecties.

Bezoekers

Op de reguliere openingsdag van de HC (woensdag) komen
er ongeveer 15 tot 20 bezoekers. In de vakantieperiodes loopt
dat op tot ca. 40 bezoekers. Vaak zijn dat mensen met specifieke interesse in het vakgebied, soms zijn dat (bij toeval)
leerlingen van technische middelbare opleidingen. Destijds in
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Rondleiding van een groep

Ede waren dat grotere aantallen, maar daar was de regionale
naamsbekendheid groter door een actieve rol en betrokkenheid van de VVV en samenwerking met de overige musea in
Ede en omgeving. Die positie in een netwerk van relaties en
vrijwilligers in de regio Amersfoort heeft de HC nog niet kunnen realiseren. Ook dat is iets waar Otto zeker aandacht voor
heeft, en hij probeert dat stap voor stap verder in te vullen.
Het hele jaar door worden er, buiten de reguliere openingsdag
en weliswaar tegen vergoeding, ook bezoeken georganiseerd
voor groepen. Dat kan op afspraak en is afhankelijk van de
beschikbaarheid van vrijwilligers. Het zijn vaak groepen militairen, bedrijven, rotary-gerelateerde bezoekers en zelfs de Sor-
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komst van een bijzondere gedenkzuil
die voorzien zal worden van een beeldscherm. Informatie over alle gevallenen
van het Regiment zal op die manier beschikbaar komen in de HC.
Otto blijft oog houden voor de ontwikkelingen in de omgeving. Besluiten in
de samenstelling van de collectie moeten wel passen binnen de gedefinieerde (toekomstige) tijdvakken. In verband
met de snelle ontwikkelingen in dit domein, moet er ook nagedacht gaan worden over een ‘upgrade’ van de collectie.

Afsluiting

Otto Ghuijs kijkt trots terug op het (bijna) afgelopen jubileumjaar ‘50 jaar Museum/HC VBDD’. Met de kleine groep
vrijwilligers is er naar vermogen op een
gepaste manier aandacht aan geschonken. Naast deze trilogie in Intercom is
Otto geeft tekst en uitleg aan twee Canadese bezoekers

Een deel van de vrijwilligers van de HC-Vbdd

optimist Club uit Ede. De rondleidingen
worden altijd aangepast aan het niveau
en/of leeftijd van de bezoekers.
Helaas is er maar beperkt aandacht
voor de HC van de actief dienende collega’s. De leerlingen van de KMA, KMS
en VeVa komen allemaal tijdens hun opleiding, maar uit de parate en overige
eenheden is er niet veel belangstelling.
Een uitzondering is het CISBn uit Eiber-

gen/Garderen dat met regelmaat tijdens
een pelotonsuitje een bezoek brengt
aan de HC. Natuurlijk leiden de diverse
regimentsactiviteiten in Amersfoort ook
altijd tot extra belangstelling.

Plannen langere termijn

Verhuizing van de HC naar de ‘vlaglocatie’ van het Regiment in Garderen is
misschien wel een stip op de horizon,
maar vooralsnog niet aan de orde. Het
monument gaat daar al wel naar toe.
De HC moet zich voorbereiden op de

er op 5 oktober een speciale Vriendendag georganiseerd; een lezingenavond
op 30 oktober; een vrijwilligersdiner op
7 november en tot slot een programma
voor alle HC’n en Militaire Musea op 18
november.
Als ‘een man met een missie’ vindt hij
het belangrijk dat de historie van het
Regiment op een juiste en volledige
wijze wordt weergegeven. Een missie in
het belang van ons allen, en die ook de
steun van ons allen verdient!
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