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De naam Tamara, zoals is te lezen aan de binnen-
zijde van de kaft van het fotoalbum, is afkomstig
van een middeleeuwse Georgische koningin.
Het bataljon is naar haar vernoemd!

Enkele Georgiërs zijn inmiddels al op de foto’s
herkend, waaronder Bakradze, Loladze en
Indschia, en momenteel wordt getracht de
bijschriften bij de foto’s te ‘ontcijferen’, wat
vanwege het niet al te duidelijke (Duitstalige)
handschrift nog een lastige klus is.

Onlangs is het museum in het bezit gekomen
van een origineel fotoalbum met daarin
foto’s van het Georgisches Infanterie-
Bataillon 822 van de Wehrmacht.

Het album bevat in totaal 119 foto’s van het
bataljon vanaf het moment dat ze een militaire
opleiding kregen in de Truppenübungsplatz Krus-
zyna in de gemeente Jedlińsk van het General-
gouvernement Radom in Polen.
Verder zijn er foto’s van het Poolse Dęblin, waar
het bataljon werd uitgerust en tevens bewakings-
diensten verrichtte. Na een kort verblijf in Zuid-
Frankrijk (Linxe - Departement Landes, Arrondis-
sement Dax), arriveerde het bataljon op 30 au-
gustus 1943 in Zandvoort, waar de laatste foto’s
in het album zijn gemaakt.
Begin februari 1945 kwam het bataljon uiteinde-
lijk op Texel terecht, maar daarvan zijn (helaas)
geen foto’s in het album opgenomen.
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Mochten er bij lezers van deze nieuwsbrief meer gegevens en/of correcties bekend zijn met betrekking tot bovenstaand materiaal, e-mail dan even…

Luchtvaart- & oorlogsmuseum Texel
Texel International Airport
Postweg 126
1795 JS  De Cocksdorp

Tel. 0222-311689
Internet: www.lomt.nl
E-mail: info@lomt.nl
Twitter: LOMTexel
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Jan Nieuwenhuis
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Metadata

Object/type: Origineel/Foto
Vervaardiger: Onbekend
Datum: 15 augustus 1977
Bron:  Historische Vereniging Texel
Beschrijving: Wrak van de PH-TIN, een Piper
  PA-18-135 Super Cub. Toestel is
  verongelukt op 15 augustus 1977
  tijdens het oppikken van een
  reclamesleep op het vliegveld van
  Texel. De piloot, H. van Gorssel, is
  daarbij omgekomen.

Metadata

Object/type: Digitaal/Foto
Fotograaf: Cor Brouwer
Datum: < mei 1940
Bron: Onbekend
Beschrijving: Fokker C-V '637' tweedekker;

Toestel was aan de bovenzijde in
 LVA* Khaki en aan de onderzijde in
 LVA Blauw geschilderd. De ‘637’
 werd op 13 mei 1940 in brand
 geschoten.
 * LVA = Luchtvaartafdeeling,

de voorloper van de Koninklijke
 Luchtmacht.

Metadata

Object/type: Digitaal/Document
Auteur: Nederlandse Burger Strijkrachten
Datum: 11 mei 1945
Bron:  ‘Het geheugen van Nederland’
Beschrijving: Pamflet met de aankondiging dat

het kaalknippen van meisjes zwaar
zal worden gestraft.

Het museum archief
Een kleine selectie van de 12009 foto’s/documenten uit de digitale museum archieven
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