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In deze nieuwsbrief vindt u:
-

Herdenking Japanse capitulatie;
Thematentoonstelling Japanse capitulatie;
Vrienden van het museum;
Nieuwe aanwinsten;
Kopij voor de nieuwsbrief.

Herdenking Japanse capitulatie.
Indië-herdenking, 75 jaar bevrijd. U kan zaterdag 15 augustus
deze herdenking volgen op televisie, vanwege Corona zal het
publiek in Den Haag beperkt zijn.
In veel media zoals de dagbladen en televisie vindt u deze
dagen mooie verhalen over de verbondenheid met ons
voormalig Nederlands-Indië. Vele mooie familie- en
egodocumenten passeren de revue, geschiedenissen zoals u in
ons museum ook kan vinden.
Nieuwsbrief No 74, 12 augustus 2020.
Geachte lezer,
75 jaar geleden vielen twee atoombommen op Hiroshima en
Nagasaki die een einde maakten aan de Tweede
Wereldoorlog. Deze inslagen betekenden veel slachtoffers,
maar het voorkwam waarschijnlijk veel slachtoffers aan
Nederlandse zijde. De internerings- en werkkampen in Azië
werden bevrijd, dit betekende echter geen vrede, er volgde een
onafhankelijkheidsoorlog waarin Nederland diep betrokken
werd.

Thematentoonstelling Japanse capitulatie.
75 Jaar geleden, Nederlands-Indië werd bevrijd.
Op 15 augustus 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog.
Japan, als laatste der AS-mogendheden, gedwongen door de
verwoestende werking van de atoombommen op Hiroshima
en Nagasaki, staakte de strijd.
Zoals de geallieerden terecht hadden geëist, gaven zij zich
“onvoorwaardelijk” over.
De vergevorderde plannen voor een grootscheepse invasie
van Japan konden terzijde worden gelegd.

Zowel Japan als de geallieerden bleven gespaard voor een
uiterst bloedige eindstrijd en er kon een eind worden gemaakt
aan het lijden van de tienduizenden mannen, vrouwen en
kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden gevangen
werden gehouden in de kampen.
In ons museum laten we zien hoe onze landgenoten in en
rondom de oorlogsjaren leefden.
Aan de hand van verhalen, verteld door materialen en
documenten, krijgt u informatie over deze mooie archipel van
eilanden.
We openen zaterdag 15 augustus een thematentoonstelling
met verhalen van de bezettingstijd en van de capitulatie.
In onze thematentoonstelling onder andere materialen van de
familie Hobma-Gastra.

Badge van Truus Hobma.
Zij was onder andere
hoofd van de toko (passar)
van het tjideng kamp.
1942 t/m 1945.

Diverse recepten geschreven in Japanse kampen door Gerben
Hobma.
Bij gebrek aan schrijfpapier zijn hier de omhulsels van lege
sigarettenpakjes gebruikt.
Het merk KOOA is bij militaire vordering per 11 januari 1943
de vervangende naam van Maskot geworden.

Vrienden van het museum.
Wat het museum verdient is U als vriend.
Zonder de ondersteuning van onze Vriendenclub heeft het
museum geen bestaansrecht.
Nog niet iedereen heeft zijn financiële steun aan ons museum
voldaan, wilt u dit nog eens checken aub?
Ons rekeningnummer: NL40RABO0143447688

Nieuwe aanwinsten.

KNIL-helm met de tekst:
10 Mei 1940.

Het uitwisselen van recepten gaf een doel om te overleven, om
kracht te houden in het zware kampleven.

Gerben Hobma gebruikte ook de lege
bladzijden van een paspoort om
gerechten uit te wisselen en om
notities te maken.

De helmleeuw is met de
kleuren van onze vlag
ingekleurd.

Vooroorlogse helm van het KNIL, het Koninklijk NederlandsIndisch leger. Deze helm is door familieleden van de
waarschijnlijke drager beschilderd met de datum 10 mei 1940,
de dag dat Duitsland ons land binnenviel.

De KNIL-helmen werden gemaakt door de firma Verblifa,
Verenigde blikfabrieken te Krommenie.

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.
Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks.
Comité van aanbeveling:
-

Jetty Eugster- van Bergeijk, Oud-Burgemeester van
de gemeente Reusel- De Mierden.

Met dank aan:

GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN

