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HKH Prinses Juliana feliciteert onze
100-jarige Vereniging
P.A.M. Awick
De receptie van onze Vereniging op 15
mei 1993 is een waar hoogtepunt
geworden in de viering van ons 100-jarig
jubileum. Met enige aarzeling in het hart
of dat wel van onze Beschermvrouwe
verwacht mocht worden, had onze
voorzitter J.P.A. van Buuren persoonlijk
HKH Prinses Juliana uitgenodigd voor
onze jubileumreceptie in Tiel. Het
hoofdbestuur w a s daarom blij verrast
toen ons het bericht bereikte, dat de
Prinses aan onze uitnodiging gevolg zou
geven en dat zij de kennismaking met de
EHBO (weer) wilde hernieuwen; waarbij
zij vooral de ehbo'er van de werkvloer, uit
de afdelingen, wilde ontmoeten.
Toen Prinses Juliana op zaterdag 25 mei de
grote zaal van Motel Tiel betrad, verwelkomden de honderden ehbo'ers haar dan ook
met een enthousiast applaus.
Tijdens de openingswoorden van de voorzitter bleek de grote belangstelling van de Prinses -die zelf ook het EHBO-diploma behaald e - voor ons werk en voor de mensen die
daarmee bezig zijn.

In zijn felicitatietoespraak onderstreepte de
heer Smit, voorzitter van het Oranje Kruis, de
langdurige band van het Koninklijke Huis
met de hulpverlenende organisaties, zoals
onze Vereniging, het Oranje Kruis en het Rode Kruis, die al stamt vanuit het begin van
deze eeuw, toen ZKH Prins Hendrik voorzitter
en Beschermheer daarvan wilde zijn. Hij was
de initiatiefnemer van de samenwerking tussen de hulpverleningsorganisaties. Prinses
Juliana bleef vervolgens onze Beschermvrouwe tot op de dag van vandaag; meer dan
50 jaar.
Veel belangstelling toonde de Prinses ook
voor de hulpverleners die zulk voortreffelijk
werk deden bij het spoorwegongeval te
Hoofddorp in november 1992. Door voorzitter Van Buuren werd hen de Gouden Dr. C.B.
Tilanus Jr. medaille uitgereikt. Prinses Juliana wilde hen na het officieel gedeelte persoonlijk ontmoeten en de hand schudden.
De heer H.P. van der Vossen van de firma Van
Wijnen Haarlemmermeer B.V. nam namens
al deze hulp-

H K H Prinses Juliana betreedt de zaal

De heer Van der Vossen neemt de
medaille in ontvangst
V O O R P O S T 1993 7

3

nus medaille in ontvangst. In zijn dankwoord
sprak hij de wens uit, dat deze openbare
waardering een stimulans zal zijn voor iedereen, om in soortgelijke omstandigheden hetzelfde te doen.
Onze 100-jarige Vereniging mocht op deze
dag een cadeautje ontvangen van een 92-jarige ehbo'er. De heer Stassen - meer dan een
halve eeuw lid van onze Vereniging en in die
halve eeuw actief op elk terrein van onze
doelstellingen, zowel bestuurlijk organisatorisch, instructief als propagandistisch - bood
de Vereniging een kopergravure aan, met
enige daarvan gemaakte etsen. De eerste
ets, door de kunstenaar speciaal in kleur uitgevoerd voor onze Beschermvrouwe, werd
door de heer Stassen aan Prinses Juliana
aangeboden. De Prinses nam dit kunstwerkje
met zichtbaar genoegen in ontvangst en
H.K.H. Prinses Juliana ontvangt de jubileumets
Een ontspannen gesprek met de
eerste-hulpverleners

toonde dit vervolgens graag
aan de pers.

1
Aandacht voor de jubileumbrochure

Ook het eerste exemplaar van
het Jubileumboekje dat de
voorzitter van de Jubileum
Commissie, de heer A.S. Elshout, aan onze Beschermvrouwe aanbood, had haar warme
belangstelling. Zij zag er goedkeurend op toe, dat haar adjudant, de luitenant-kolonel mevrouw E. Polman, bij het verlaten van de zaal, nog een aantal
extra exemplaren meenam ten
behoeve van de medewerkers
van het Koninklijk Huis.
Vervolgens werden in een aangrenzende zaal de hoofdbestuursleden aan de Prinses
voorgesteld en onderhield zij
zich in een ongedwongen
sfeer met de feitelijke eerste
hulpverleners
bij
het
spoorwegongeval, aan wie
kort daarvoor de gouden Tilanusmedaille was uitgereikt.
Ook andere aanwezig ehbo'ers
uit de afdelingen werden op
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