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UITNODIGING 
SYMPOSIUM 
“Van Hoek van Holland tot Oldenzaal” 

“British Guards in The Netherlands en 75 jaar 
Bevrijding” 
 
Het bestuur van de Guards Remembrance Association of The Netherlands, onderdeel van de 
Trooping the Colour Tafel van de Sociëteit De Witte te Den Haag, heeft het genoegen u uit te 
nodigen voor het bijwonen van het Symposium “Van Hoek van Holland tot Oldenzaal”, British 
Guards in The Netherlands ”.Tijdens het symposium zal  onder meer speciale aandacht worden 
geschonken aan de bevrijding van Twente en de Achterhoek in het voorjaar van 1945. 
 
De Guards Remembrance Association of The Netherlands heeft als doel de vele Guardsmen te 
eren, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland voor onze vrijheid hun leven gaven en de 
geschiedenis van de Guards in de Lage Landen door de eeuwen heen te bestuderen. 
 

Het symposium vindt plaats op zaterdag 29 februari van 13.30 uur  tot 17.00 
uur in de Hooglandse Kerk te Leiden, ingang Hooglandse Huys, Hooglandse 
Kerkgracht 50 te Leiden. 
 
De toegang tot het symposium is gratis 
Indien u het symposium wilt bijwonen dan wordt u verzocht een email te sturen naar: 
thijsvanleeuwen@ziggo.nl . Daarna ontvangt u aanvullende informatie. 
 
Het programma voor het symposium ziet er als volgt uit: 
 
13.30 uur, Ontvangst koffie en thee 
 
14.00 uur, Welkomstwoord Chairman Guards Remembrance Association of The Netherlands, Jan 
Jaap van Weering  
 
14.05 uur, Meidagen 1940 Irish en Welsh Guards in Hoek van Holland, Dirk Ruis, auteur boek 
“Oorlog rond Hoek van Holland” 
In 2000 vond in Hoek van Holland de overdracht plaats van een regimentsvlag van het 2e Bataljon van 
de Irish Guards, die in de meidagen van 1940 in Hoek van Holland was achtergebleven na het vertrek 
van koningin Wilhelmina en de regering naar Londen. 
Auteur “Oorlog rond Hoek van Holland 10-20 mei 1940” voorzitter Stichting Fort aan de Hoek, Dirk 
Ruis was hier de grote organisator van. Hij geeft een toelichting op de Guards in Hoek van Holland. 
 
14.25 uur, King`s Company Grenadier Guards brug in Aalten,  Wim Rhebergen, auteur boek “Britse 
littekens in Aaltense bodem” 
Op Goede Vrijdag 30 maart 1945 werd Aalten bevrijd door Britse eenheden van de Grenadier en Irish 
Guards. In direct gevecht kwamen negen militairen van de King`s Company, 1ste Battalion Grenadier 
Guards om het leven. Zij liggen begraven op de Begraafplaats Berkenhove in Aalten. Wim Rhebergen, 
geboren en getogen in Aalten nam in 2008 het initiatief om een brug in Aalten naar de King`s 
Company te vernoemen en in 2012  een gedenkzuil voor hen op te richten. De onthulling met veel 
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ceremonieel gebeurde in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de King`s Company en werd 
opgeluisterd door muzikanten van de Band van de Grenadier Guards. 
 
 
14.45 uur, Vergeten Bevrijders van Borne,  Wim Geul en Hans Pol, initiatiefnemers straatnaam-
geving Royal Dragoons Randweg Borne 
Op vrijdag 3 april 2020 worden op de Randweg van het Twentse Borne twee straatnamen onthuld, 
die herinneren aan de Britse cavalerieregimenten, die deze plaats 75 jaar geleden hebben bevrijd. 
Het gaat om de 1ste Royal Dragoons, die later met de Royal Horse Guards zijn opgegaan in de Blues 
and Royals en de Nottinghamshire Sherwood Rangers Yeomanry. 
Initiatiefnemers hiervan zijn twee reserveofficieren van de Nederlandse Cavalerie Wim Poels en Hans 
Pol. Met behulp van de door hen opgerichte Stichting Vergeten Bevrijders hebben zij rond deze  
straatnaamgeving een heel programma in Borne georganiseerd, dat enkele dagen duurt en waarbij 
vertegenwoordigers van beide regimenten en de Britse ambassade aanwezig zullen zijn. 
 
15.05 uur, De Bevrijding van Enschede, door Jip Meijer, organisator van Battlefield Tours 
Op eerste Paasdag 1 april 1945 werd Enschede bevrijd door de Guards Armoured Division, waarbij 
Pantser- en verkenningswagens van de Life Guards van het 2e bataljon van het Household Cavalry 
Regiment bij de Lonnekerbrug in een hevig vuurgevecht met de Duits Fallschirmjáger raakten.  
 
 
15.25 uur, Koffie en theepauze 
 
15.45 uur,  Waterloo Uncovered, Luitenant-kolonel Corstiaan de Haan, oud-hoofd Ceremonieel & 
Protocol Koninklijke Landmacht 
Twee oud-militairen van de Coldstream Guards namen een enkele  jaren geleden het initiatief om 
veteranen te betrekken bij archeologisch onderzoek op het slagveld van Waterloo. 
Dit als therapie voor veteranen om hun leven weer op de rails te krijgen na fysieke en psychische 
(PTSD) verwondingen door traumatische ervaringen in Afghanistan.Het gaat onder meer om 
opgravingen bij de Hoeve Hougemont, die door de Coldstream Guards werd verdedigd en de plek 
waar de 1st Foot Guards een laatste aanval van de Keizerlijke Garde van Napoleon wisten af te slaan, 
waardoor zij  de eretitel van First of Grenadier Regiment of Foot Guards ontvingen. 
Het archeologisch onderzoek is geïnitieerd door het Center for Battlefield Archeology van de 
Universiteit van Glasgow, waarbij samengewerkt wordt met de universiteiten van Gent en Utrecht. 
Samen met deze laatste universiteit wordt ook archeologisch onderzoek gedaan naar de Nederlandse 
troepen in de Slag bij Waterloo. Corstiaan de Haan is  hierbij namens de Koninklijke Landmacht  nauw 
betrokken. 
 
16.05 uur,  Zingen voor de Guards Veterans,  Emma Brown, mezzo-sopraan 
Emma Brown zingt bij Britse herdenkingen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog  in Groot-
Brittannië; Frankrijk; België en Nederland. Zo treedt zij op tijdens D-Day, bij de herdenking van 
Operation Market Garden en bij de vele ceremonies bij de Menenpoort In Yper. In vele landen, zelfs 
in Nepal, zorgt zij voor de muzikale omlijsting van plechtigheden op de begraafplaatsen van de 
Commonwealth War Graves Commission . 
Naast dit alles is zij een graag geziene en gehoorde gast op militaire taptoes en bijeenkomsten met 
veteranen 
In Hoek van Holland trad zij op bij een herdenking van de Welsh Guards Pilgrims.  
 
16.30 uur, Britse oorlogsgraven op Nederlandse begraafplaatsen ,  Theo Vleugels, directeur 
Oorlogs Graven Stichting 
Bij de adoptie van een drietal graven van Irish en Welsh Guards op de Algemene Begraafplaats in 
Hoek van Holland is door de Guards Remembrance Association nauw samengewerkt met 
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de Oorlogs Graven Stichting, die deze graven namens de Commonwealth War Graves Commission  
(CWGC) beheert. Theo Vleugels die nauwe contacten met deze organisatie van het Gemenebest 
onderhoudt, geeft een exposé over het beleid van de CWGC ten aanzien van adoptie van graven en 
herdenkingen in Nederland. 
 
17.00 uur, Afsluiting en Borrel 
 

Muzikale intermezzo`s 
Mezzo-sopraan: Emma Brown 
Doedelzak: Maarten de Klerk 
 
    _______________________________ 
 
 
 
                                                                 


