A061 Standplaats Kast 2.5.3
Collectie Van Haaren
Deze archivalia zijn in 2008 geschonken aan het Stadsarchief door de heer Adrianus
Marinus van Haaren uit Oss. Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de
Bewakingstroepen van de Binnenlandse Strijdkrachten en vanaf 1945 nog een jaar lid
van de Territoriale Troepen. De archivalia hebben allemaal betrekking op deze
periode in zijn leven.
In september/oktober 1944 maakte hij onderdeel uit van de C.wacht te Gewande. Hij
en zijn 17 kameraden ontvangen in november een brief van de districtscommandant
van de Binnenlandse Strijdkrachten en van Kapitein Burke van het Canadese leger.
Daarin loven zij de moed en het doorzettingsvermogen van de groep. Ook de
dijkgraaf stuurt een brief waarin hij stelt dat aan de groep te danken is dat de beide
gemalen te Gewande gespaard zijn gebleven.
Met ingang van 1 oktober 1945 neemt hij dienst als “Vrijwilliger op voet van gewoon
dienstplichtige”. Hij maakt deel uit van de 2e compagnie van de Territoriale Troepen
in het Militair District Noord Brabant. Op 15 oktober 1946 eindigt zijn dienstverband
en ontvangt hij een toewijzing voor de aankoop van burgerkleding bestaande uit:
2 onderbroeken
2 hemden
2 overhemden
2 paar sokken
1 costuum
1 Jas (regen- of overjas)
1 paar schoenen
Na de oorlog ...
1. Brief (doorslag) van Districtcommandant Binnenlandse Strijdkrachten,
Bewakingstroepen aan C.Wacht te Gewande dd. 18 november 1944
2. Brief (doorslag) van Plaatselijke Commandant Binnenlandse Strijdkrachten,
Bewakingstroepen Oss, uitgereikt op 21 november 1944 aan alle leden van de 18 man
sterke wacht te Gewande als blijvende herinnering.
3. Brief (doorslag) van Dijkstoel Waterschap de Maaskant Oss aan de Commandant
der B.B.S. te Oss betreffende de bewaking van Gewande; zonder datum.
4. Verbandacte van A.M. van Haaren dd 15 oktober 1945
5. Opzegging verbandacte
6. Bewijs van ontslag
7. Dankzegging voor de actieve dienst bij de Binnenlandse Strijdkrachten van prins
Bernhard, bevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten dd. Maart 1945

