h i sto r i e - t r a d i t i e

de hc vbdd in
coronatijd
Luitenant-kolonel b.d. Otto J.M. Ghuijs
Allereerst, namens bestuur en medewerkers van de Historische Collectie Verbindingsdienst (HC Vbdd), een hartelijk
gefeliciteerd voor de redactie en al hun voorgangers met het bereiken van de mooie mijlpaal van 50 jaar Intercom.
Hoewel we het overgrote gedeelte van 2020 en 2021 noodgedwongen gesloten zijn geweest hebben de ontwikkelingen
bij en in de HC Vbdd niet stilgestaan.
Onze medewerkers zijn, voor zover dat binnen de regelgeving
uitvoerbaar was, steeds bezig geweest om zoveel mogelijk
individueel of in kleine groepen de collectie aan te vullen en/of
te wijzigen. In dit artikel beschrijf ik welke veranderingen we
allemaal hebben doorgevoerd. Over het, in coronatijd, plaatsen van het oorspronkelijke vaandeldoek bent u al met een
artikel geïnformeerd in Intercom 50.1.

Inrichten van de EOV-hoek

Hoewel we met een maquette van de eov-compagnie wel al
enige aandacht aan dit vakgebied schonken hebben we net
voor de coronatijd de beschikking gekregen over enige, in
recente operaties gebruikte, eov-apparatuur.
Daarvan hebben we prominent in de eov-hoek op de vide een
mock-up gemaakt van de binnenzijde van de Mercedes Benz
met daarin opgebouwd de breedbandpeiler ‘Wide Eye’. Deze
breedbandpeiler is ingezet geweest vanaf de Task Force Fox
in Macedonië tot en met de inzet in Mali.

Blauwdrukken van de kabelroutes
tussen de forten

De HC Vbdd heeft een enorme verzameling oorspronkelijke
blauwdrukken van de kabelverbindingen tussen de forten van
o.a. de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie.
Daarvan stond er altijd maar één geëxposeerd in de collectie.
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Om toch wat meer van deze historische documenten te
kunnen tonen hebben we een ladenkastvitrine laten bouwen
en plaatsen waarin we meerdere blauwdrukken tegelijk kunnen tonen. Het is de bedoeling dat de kaarten in deze ladekast periodiek worden vervangen in een wisselexpositie.

De zevende zuil van ons monument

Op 4 november jongstleden is ons nieuwe monument ceremonieel onthuld waarbij de regimentscommandant al vermeldde
dat de zevende zuil van het monument bij ons is geplaatst.
De informatie over de gevallenen is in de HC Vbdd aanwezig.
Helaas is het, op moment van schrijven, door wat medische
strubbelingen (we zijn allemaal wat ouder) en door de coronaregelgeving nog niet gelukt om deze informatie in de informatiezuil te plaatsen. Ik verwacht echter dat dit op korte
termijn goed gaat komen en dan kunnen de papieren versies
worden opgeslagen in het archief.

Saneren van het depot

We hebben te horen gekregen dat onze depotloods op de
Sergeant-majoor Scheickkazerne aan het eind van het jaar
moet zijn ontruimd. Onder leiding van de afdeling Behoud en
Beheer is in overleg met de Commissie van Toezicht bekeken
wat moet worden behouden en wat kan worden afgestoten.
Een deel zal worden overgebracht naar een loodsdeel van het
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Plaatsing vaandeldoek

Wide Eye in de eov-hoek

mogelijk wordt. We hebben daarvoor
echter wel een groot deel van de uniformstukken weg moeten doen.

Van touchscreens naar informatiezuilen

De ladekastvitrine

De zevende zuil van het monument

We hadden in de HC Vbdd op diverse plaatsen losse touchscreens staan
waaruit informatie kon worden opgehaald.
Tegelijk met de aanschaf van de informatiekiosk voor de zuil ‘gevallenen’
hebben we al deze beeldschermen vervangen door zuilen die gelijk zijn aan
die bij de diorama’s.

Aanwas vrijwilligers

Aanpassing van de ruimten

Nieuwe informatiezuilen

C2OstCo en voor het overige kleinere
materieel wordt ruimte gemaakt in de
ruimten van de HC Vbdd op de Bernhardkazerne.
Ook wordt er materieel op bruikleen
verstrekt aan eenheden voor het opleuken van hun werkomgeving.

Aanpassen ruimten

Om meer museale goederen op te
kunnen slaan bij de HC Vbdd hebben
we het gebruik van de ons ter beschikking staande ruimte heroverwogen en
twee lokalen dusdanig heringericht dat
opslag van meer goederen en archief

Ondanks de coronaperikelen hebben
we er toch weer een aantal vrijwilligers
bijgekregen voor met name de afdeling
Behoud en Beheer en voor de inrichting van onze ICT-systemen. Daarmee
komt het aantal vaste medewerkers op
25. Daarnaast hebben we nog elf oproepkrachten. En ook hebben we nog
twee door Capgemini ter beschikking
gestelde studenten HBO-ICT die zich
bezighouden met de reanimatie van
onze touchtable waarop we de Verbindingsdienst op de kaart weer willen
presenteren.
Zoals u ziet is stilzitten er niet van gekomen. We hopen dat we spoedig
weer open kunnen voor publiek en kijken er naar uit u dan weer te kunnen
ontvangen.
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