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de Edese kazernes gesloten. Het oude vaandeldoek werd vol-
gens voorschrift opgelegd in het toenmalige Legermuseum in 
Delft, om vervolgens van daaruit mee te verhuizen naar het 
nieuwe Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg.

Bij de feestelijke opening op 18 februari 2015 van wat inmid-
dels de Historische Collectie Verbindingsdienst (HC-Vbdd) 
was gaan heten kon op de vide in de vaste expositie ook het 
actieve vaandel van ons Regiment worden bewonderd. Met de 
oprichting van het C2OstCo in de Generaal-Majoor Kootkazer-
ne in Garderen werd de commandant van die nieuwe eenheid 

Toen het vaandeldoek van dit vaandel zodanig versle-
ten was dat het niet meer kon worden hersteld, werd een 
nieuw vaandeldoek verstrekt. Dat gebeurde op 22 juli 1996.  
Toen was weliswaar Koningin Beatrix inmiddels onze vorstin, 
maar ook dit nieuwe vaandeldoek – dat nog steeds in gebruik 
is – bleef conform het betreffende voorschrift getooid met de 
hoofdletter J. Het oude, versleten vaandeldoek werd met in-
stemming van de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht, 
opgelegd in de vaste expositie van het toen nog in de Elias 
Beeckmankazerne in Ede bestaande Museum Verbindings-
dienst. Eind 2010 werd dit museum vanwege de afstoting van 
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HC-Vbdd

Toen op 18 februari 1874 de Verbindingsdienst van de Koninklijke Landmacht werd opgericht geschiedde dat in de vorm  
van een ‘Afdeeling Veldtelegraphisten’, een onderdeel van het Wapen der Genie. Het duurde tot 1 mei 1949 voordat de 
in de naoorlogse jaren sterk gegroeide Verbindingsdienst tot het zelfstandige Wapen van de Verbindingsdienst werd  
gereorganiseerd. Pas in 1974 kreeg ook het Regiment Verbindingstroepen, het enige regiment van dit jonge Wapen, een  
eigen Vaandel. Het eerste Vaandel werd op 1 mei van dat jaar (de 25e verjaardag van het Wapen) en ten overstaan van het  
aangetreden regiment door Prins Bernhard, namens Koningin Juliana, op de Simon Stevinkazerne in Ede uitgereikt aan de  
toenmalige Commandant van het Regiment Verbindingstroepen, kolonel W. K. Rijsdijk. 
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het eerste vaandeldoek van het regiment verbindings-

troepen na grondige restauratie weer terug in de 

historische collectie verbindingsdienst. 
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ook onze nieuwe regimentscommandant. En dus verhuisde 
ons actieve vaandel met de vaandelkast in 2020 ook naar de 
gemeente Barneveld.

Met instemming van onze regimentscommandant en op zijn 
verzoek heeft de HC-Vbdd inmiddels het oude vaandeldoek 
in langdurige bruikleen gekregen van het NMM. Voorafgaande 
aan de terugkeer van dit eerste vaandeldoek is dit door een 
gespecialiseerd restauratiebedrijf grondig onder handen ge-
nomen. De helft van de hieraan verbonden kosten is door de 
HC-Vbdd betaald. 

Ons nu weer bijzonder mooie oude vaandeldoek prijkt inmid-
dels in de Regimentszaal op de vide in gebouw C van de 
Bernhardkazerne in Amersfoort. 

Het is opgelegd in een speciaal ontworpen vitrine. Deze vitrine 
is aangeschaft door de Stichting Vrienden van de Historische 
Collectie Verbindingsdienst (SVHCV).

r e g i m e n t

het vaandeldoek 
van het regiment 

verbindingstroepen

De overdracht van het vaandel op 1 mei 1974

Detail van het versleten vaandeldoek / Bron: De Bruijne Textielrestauratie

Plaatsing van het vaandeldoek

Het vaandel in de nieuwe vitrinekast

Achterzijde vaandeldoek / Bron: NMM


