
INTERCOM 2013-1 69

burgemeester van Amersfoort, ook aanwe-
zig was geweest toen op 13 oktober 2011 
op de Bernhardkazerne ons nieuwe monu-
ment werd onthuld. Interessant detail is het 
feit dat deze burgemeester in het verleden 
ook wethouder is geweest van de gemeente 
Rotterdam. Hij kent dus de geschiedenis en 
achtergronden van de Leeuw die ons monu-
ment siert. Ook voor deze gelegenheid heb 
ik contact gezocht met de heer Loek van 
Hasselt, adviseur externe betrekkingen van 
de gemeente Amersfoort. Die actie werd in 
het eerste kwartaal 2012 ondernomen. Na 
een gesprek op het stadhuis ben ik samen met 
hem een tweetal locaties in het oude cen-
trum van Amersfoort wezen bekijken. Beide 
op loopafstand van het stadhuis. De eerste 
locatie was een knus pleintje omgeven door 
horecagelegenheden en bomen met een hele 
grote alleenstaande toren, de zogenaamde 
Onze-Lieve-Vrouwetoren. De andere loca-
tie, was de marktplaats die ongeveer midden 
in het oude centrum van Amersfoort gelegen 
is, omgeven door winkels en te groot om in 
zijn geheel gebruikt te kunnen worden. Om 
diverse redenen, waarvan uitstraling wel de 
belangrijkste was, hebben we toen gekozen 
voor het plein voor de Onze-Lieve-Vrouwe-
toren. Dit plein zelf staat in Amersfoort ook 
bekend als Lieve-Vrouwe-Kerkhof. 

EVENEMENTENVERGUNNING
Daarna heb ik contact gezocht met de BA 
(bataljonsadjudant) van 50 Natres Bataljon 
dat ook op de Bernhardkazerne gehuisvest 

is en al een paar keer hun beëdiging in het 
centrum van Amersfoort gehouden had. 
Ondanks het feit dat men deze beëdigin-
gen op een zaterdag organiseert werd mij 
verzekerd dat er nauwelijks sprake was van 
belangstelling van derden. Vervolgens heb ik 
het ‘Aanvraagformulier kleine evenementen 
Gemeente Amersfoort’ van internet gehaald 
en daarop stonden vragen als: Bent u in-
geschreven bij de Kamer van Koophandel? 
Totaal aantal verwachte bezoekers? Wilt u 
gebruik maken van elektriciteitsvoorzie-
ningen? Wordt er een toiletvoorziening 
geplaatst? 
Wilt u een tijdelijk bouwwerk plaatsen? Wat 
zijn de afmetingen van de tenten (hoeveel 
nooduitgangen hebben deze en is trans-
parante noodverlichting vereist)? Wilt u 
koken/bakken/braden in de tenten? Be-
reikbaarheid hulpdiensten? Contracten met 
beveiligings- en bewakingsdiensten? Vragen 
over milieu en afval, gebruik van drank en 
horeca en nog veel meer vragen die door de 
servicebalie van de Bernhardkazerne nooit 
gesteld worden. Alles naar eer en geweten 
beantwoord.

Gelukkig bleek ik geslaagd voor deze ‘the-
orietoets’ want op 5 juli ontving ik van de 
Gemeente Amersfoort een bevestiging dat 
wij als Regiment op donderdag 25 oktober 
van 10.00 tot 17.00 uur gebruik konden 
maken van het plein. Tevens werd er in deze 
brief aangegeven dat ik voor eventueel ge-
bruik van elektra contact op moest nemen 
met de marktmeester en dat ik voorts de 
aan het plein gelegen horecabedrijven tijdig 
diende te informeren over onze activiteit en 
de vrije ruimte die wij daarvoor op het plein 
nodig zouden hebben.

De beëdiging op 25 oktober 2012 was voor ons regiment anders dan anders. In 
dit artikel gaat de regimentsadjudant, aooi Bert Oost, nader in op het waarom 
van een beëdiging in het centrum van Amersfoort en schetst hij enkele organisa-
torische bijkomstigheden van een beëdiging in de openbare ruimte. Lees ook hoe 
een urilift tot hoofdbrekens en kopzorgen kan leiden bij Bert.

ANDERS DAN ANDERS
Het waarom, en dan bedoel ik waarom deze 
beëdiging niet op de kazerne plaats vond, is 
snel beantwoord. De C LAS (Commandant 
der Landstrijdkrachten) lgen De Kruif had al 
heel snel na zijn aantreden laten weten dat hij 
van mening was dat regimenten en korpsen 
vaker de openbaarheid op zouden moeten 
zoeken. Sommige regimenten en korpsen 
hebben daar al ervaring mee. Voor ons regi-
ment is het een noviteit. Wij zoeken immers 
de nabijheid van ons Leeuwmonument op 
en dat is op de kazerne.

Aangezien de wens van een militaire meer-
dere een bevel is voor een militaire mindere 
hebben we als regimentscommando ge-
meend gehoor te moeten geven aan deze 
wens. Hoewel we toen nog niet konden ver-
moeden wat er allemaal extra kwam kijken 
bij de voorbereidingen, kunnen we achteraf 
terugkijken op een hele geslaagde middag 
waarbij zeker recht is gedaan aan de TBM 
(Te Beëdigen Militairen). Die hebben naar 
onze mening namelijk recht op een respect-
volle en heugelijke dag en die hebben ze dan 
ook gekregen.

ONZE-LIEVE-VROUWETOREN
Het lag voor de hand dat, als we deze ce-
remonie dan toch buiten de poort wilden 
organiseren, we dit in het centrum van 
Amersfoort zouden gaan doen. Gelukkig 
waren er al contacten met de gemeente 
Amersfoort omdat de heer Lucas Bolsius, 
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TIpS VAN DE MARKTMEESTER
Het contact met de marktmeester was snel 
gelegd (vlak voor mijn zomervakantie) en 
naast vragen over de aanwezigheid van 
stroomvoorzieningen informeerde ik bij hem 
ook naar eventuele sanitaire mogelijkheden. 
Op een kazerne is dat geen punt, maar naar 
mijn mening konden we moeilijk de aanwe-
zigen hun mogelijke sanitaire behoeftes zelf 
op laten lossen. De marktmeester wist raad: 
‘of ik gebruik van de urilift aangevraagd had’. 
Nu zit zo’n urilift meestal verzonken onder 
het ‘maaiveld’ dus bij eerdere verkenningen 
hadden we die niet gezien. Gelukkig gaf de 
marktmeester aan dat hij voor mij na zou gaan 
of deze urilift omhoog kon gedurende onze 
aanwezigheid. Uitgerekend op de heenreis 
naar ons vakantieadres werd de aanvraag 
bevestigd door de marktmeester. De urilift 
zou omhoog gezet worden. Nog tijdens die 
zelfde heenreis bekroop mij een onbehagelijk 
gevoel. Wij hadden die urilift niet gezien, 
dus waar zou die omhoog komen? Stel je 
voor dat die midden voor de toren zou staan 
of midden op het plein zodat we er met de 
vaandelwacht omheen moesten marcheren! 
Bij terugkeer op de werkplek dus zo snel mo-
gelijk naar het plein gereden en kunnen con-
stateren dat de urilift niet in de weg zou staan. 
Bleef wel de vraag hoe de dames en de heren 
met een ‘grote boodschap’ bediend zouden 
kunnen worden. Bij de eerste rondgang had 
ik dit al aangekaart en werd geopperd dat 
het aan het plein gelegen film/theater/café 
‘De Lieve Vrouw’ hier mogelijk wat in zou 
kunnen betekenen. Eén telefoontje was vol-
doende en hun kelder, met daarin een zes-
tal toiletten, werd aangeboden als oplossing 
voor onze mogelijke sanitaire problemen.

pARKEERbEHEER
Parkeerbeheer, ook daar moesten zaken 
mee gedaan worden. Allereerst omdat 
bleek dat men vanuit daar drie verzinkbare 
palen die danig in de weg stonden (ze staan 
in het verlengde van de Breestraat) kan 
laten zakken. Bovendien moest ik daar zijn 
voor de aanvraag van parkeerontheffingen. 
Ook daarvoor weer een aanvraagformulier 
van internet geplukt en geconstateerd dat 
ik niet uit de voeten kon met de vragen: 

Welke voertuigen komen er? Wat zijn de 
kentekens? Wie zijn de bestuurders? Dat zijn 
zaken die ik achteraf nog niet eens weet en 
eigenlijk ook niet eens wil weten. Gelukkig 
dacht men bij parkeerbeheer mee en kreeg 
ik vergunningen die op type voertuig zonder 
vast kenteken uitgegeven werden. Per ont-
heffing zou overigens wel het verschuldigde 
bedrag afgetikt moeten worden. Bovendien 
kreeg ik de vraag of de aanhangwagen, die 
ik op de aanvraag vermeld had, nog losge-
koppeld zou worden. Op mijn bevestigend 
antwoord kreeg ik als reactie dat we dan nog 
een extra vergunning nodig zouden hebben. 
Van zulke logica kunnen wij bij defensie nog 
wat leren!

pLEINCOÖRDINATOR
Ook van de horeca hebben we, waarschijn-
lijk niet in het minst door tussenkomst van 
de pleincoördinator, alle medewerking ge-
kregen. Hoewel de horeca in Amersfoort 

toestemming heeft om tot november hun 
terrassen uit te breiden tot op het plein was 
in de ochtend van 25 oktober het hele plein 
keurig opgeruimd en konden collega’s van 2 
Ciscoy aan de slag om, zoals altijd, de boog-
tenten op te bouwen. Gelukkig had een col-
lega van de School Verbindingsdienst in een 
recent verleden al eens aangeboden om mij 
als regimentsadjudant te ondersteunen, dus 
over opbouw en verloop van de ceremonie 
had ik die dag geen zorgen.

COMMUNICATIE
Een paar weken voor de beëdiging zijn de 
media bij CLAS geïnformeerd en zijn met 
medeweten en toestemming van de bestuurs-
adviseur communicatie van de Gemeente 
Amersfoort (de zoveelste functionaris) ruim 
20 lokale en regionale media geïnformeerd 
over onze beëdiging. Dat heeft uiteindelijk 
wel tot gevolg gehad dat al op 26 oktober in 
diverse regionale en CLAS media aandacht 
was voor onze beëdiging.

Het regiment hield de beëdiging in het open-
baar om de verbondenheid met de Keistad 
te onderstrepen.

UITVOERING bIJNA VOLGENS 
pLAN
Op 25 oktober dreigde er toch nog wat fout 
te gaan. Met zo’n beetje de hele bezetting 
van de vaandelwacht – dus inclusief vaandel 
en toebehoren – vertrokken we om 13.15 

OpENbARE bEËDIGING 
MILITAIREN
AMERSFOORT 26 okt 2012- Ten over-
staan van het Regiment Verbindings-
troepen, militaire genodigden en familie, 
hebben 20 militairen van het Wapen van 
de Verbindingsdienst op 25 oktober de 
eed of belofte afgelegd. Deze ceremonie 
vond plaats in het centrum van Amers-
foort. Onder de aanwezigen waren de 
burgemeester van Amersfoort, dhr. Bol-
sius, en de wapenoudste van de Verbin-
dingsdienst, bgen Ent. De C-Regiment 
Verbindingstroepen en de commandan-
ten van de twee verbindingsbataljons 
hebben de eed of belofte afgenomen. Na 
de sluiting van de kazernes in Ede eind 
2010, is Amersfoort de nieuwe vlagloca-
tie van het Regiment Verbindingstroe-
pen. Met deze beëdiging presenteerde 
het Regiment zich buiten de inmiddels 
vertrouwde poorten van de Bernhardka-
zerne, om de verbondenheid met Amers-
foort te onderstrepen.

Bron: weekkrant Amersfoort

AMERSFOORT - Het Regiment Ver-
bindingstroepen van de Koninklijke 
Landmacht heeft in Amersfoort twintig 
militairen van het Wapen van de Verbin-
dingsdienst beëdigd. Dat gebeurde voor 
militairen van het regiment die zich in 
de binnenstad hadden opgesteld. Bur-
gemeester Lucas Bolsius was donderdag 
één van de sprekers in de militaire cere-
monie. De legereenheid is sinds de slui-
ting van kazernes in Ede in 2010 gelegerd 
op de Bernhardkazerne in Amersfoort.

Bron: RTV Utrecht

De Wapenoudste bgen Theo Ent en de burgemeester van Amersfoort de heer Lucas 

Bolsius

Regimentsappel in het centrum van Amersfoort
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uur vanaf de Bernhardkazerne naar het Lie-
ve-Vrouwe-Kerkhof. Een ritje van normaal 
gesproken een minuut of tien. Bijrijder voor-
zien van een kaart, omdat inmiddels wel be-
kend was dat de binnenstad van Amersfoort 
zich slecht leende voor auto’s. Hoe we echter 
ook reden en zochten, iedere keer liepen we 
vast op eenrichtingsverkeer, te smalle brug-
getjes en paaltjes die ons de weg versperden. 
De klok liep echter door. Uiteindelijk beslo-
ten om de combi maar langs de doorgaande 
weg achter de Onze-Lieve-Vrouwetoren te 
parkeren waarbij een (bij toeval?) aanwezige 
parkeerbeheerder beloofde een oogje dicht 
te zullen knijpen.

EREGASTEN
De rest van de beëdiging is voor de mees-
ten wel bekend en verliep niet veel anders 
dan anders. Wel waren we verheugd dat de 
burgemeester van Amersfoort zijn aandeel 
wilde leveren en persoonlijk de aanwezi-
gen welkom wilde heten in zijn stad. Hij 
is gedurende de hele ceremonie gebleven. 
Ook onze wapenoudste, bgen Theo Ent, 
had tijd en ruimte in zijn agenda gemaakt 
en kon zodoende aanwezig zijn. Hoewel er 
in de omgeving van het plein geen winkels 
zijn en de NATRES aangegeven had dat 
zij nauwelijks publieke belangstelling heb-
ben was er toch redelijk wat publiek op de 

been. Bij het uitbrengen van de toost door 
de regimentscommandant hebben velen van 
hen onze wapendrank, uitgedeeld door on-
dersteunend personeel en onze eigen twee 
marketentsters, kunnen proeven.

Wij zien met veel vertrouwen uit naar een 
herhaling van deze geslaagde openbare be-
ediging.

Aooi Bert Oost, regimentsadjudant van het 
Regiment Verbindingstroepen, Amersfoort 
oktober 2012

Welkomstwoorden door de burgemeester van Amersfoort de heer Lucas Bolsius Vaandelwacht met publiek

Beëdiging met ondersteuning van Commandant 101 CISbat lkol Detlev Simons De Marketensters in een publieke rol

Heildronk op het Regiment door de zojuist beëdigde militairen Behoedzame afmars van de Vaandelwacht


