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Kerst en Nieuwjaar.

Nieuwsbrief No 75, 11 december 2020.
Geachte lezer,
We staan aan het einde van een veelbewogen jaar waarin er
veel is veranderd in onze wereld.
Zo een grote verandering in onze leefsituatie is er na de oorlog
niet meer geweest, misschien kunnen we zo een klein beetje
meer gevoel krijgen bij wat onze (voor)ouders hebben moeten
ervaren in die “gedirigeerde leefwereld”.
Respect voor deze generaties waarvan een klein deel deze
gekrompen wereld weer moet meebeleven.

We willen u fijne feestdagen wensen en het allerbeste voor het
nieuwe jaar 2021.
Feestdagen met het gezin in een klein groepje, het is zo in dit
speciale jaar door Corona beheerst jaar.
In ons museum geven we soms aandacht aan de pandemie
“Spaanse Griep” die in 1918 veel levens eiste, ook van
dorpelingen uit Hooge Mierde. Maar een echt gevoel hierbij
was tot nu moeilijk over te brengen, nu we zelf met onze
neuzen op de feiten zijn gedrukt.
Laat ons samen hopen dat Corona op z’n knieën wordt
gedongen en dat we 2021 weer “normaal’ kunnen beleven.
Kerst in Nederlands-Indië.
Het bijschrift van de volgende Kerstfoto van C.J. Taillie:
“Hoewel je in de tropen niet direct aan de hand van het weer
naar de Kerst toeleeft geeft de kalender op een dag toch de 25e
december aan. Zo dus ook in 1947 toen het koor van 1-9 R.I.
Kerstliederen zong in het hospitaal in Banjoemas.”

Kom gerust naar ons museum, we voldoen aan de eisen die
gesteld zijn aan de openstelling. Als u van verder komt is
reserveren mogelijk zodat we met uw komst rekening kunnen
houden.
Dit jaar hebben veel bezoekers hun geplande activiteiten uit
moeten stellen of af moeten lassen. Laten we samen hopen dat
de groepsbezoeken in het nieuwe jaar weer mogelijk worden.

Kijkje in ons museum.

Cees Taillie is heeft in ons voormalig Nederlands-Indië veel
foto’s gemaakt voor de “Dienst voor Legercontacten”.
Een aantal foto’s die Cees privé maakte zijn in onze
museumcollectie opgenomen, zo ook deze mooie foto tijdens
Kerst 1947.
Het infanterieonderdeel O.V.W. 1-9 R.I., “het Friese bataljon”,
had als operatiegebied Bandoeng (West-Java) en is
gerepatrieerd op 19 juni 1948.
Openingstijden museum in de wintermaanden.
We hebben besloten het museum in de wintermaanden, die
we normaliter gesloten zijn, op de zondagen open te stellen.
We willen op deze manier de potentiële bezoeker toch de
mogelijkheid geven onze museumcollectie te bezoeken en de
vernieuwingen en verbeteringen te bewonderen.

Midden op de foto zien we emblemen en aandenkens aan de
arbeitseinsatz.
Veel mannen zijn door de Duitse bezetter tewerkgesteld, in
Nederland, aan de Atlantic Wall en in de Duitse industrie zoals de
Mauserfabrieken.
Deze arbeitseinsatz eiste onder andere de levens van Jef Peeters te
Oberndorf am Neckar en Jack Groenen te Bremen.

De Luchtbeschermingsdienst.
Ieder dorp had zijn eigen afdeling, men had privileges zoals,
men mocht na spertijd buiten komen.
We zien verduisteringsmaterialen voor op fiets en auto,
knijpkatten (zaklamp), identificatiemiddelen en een helm.
Een bakelieten Duitse knijpkat is gemerkt met “Mager 1944”.
Hauptman Rolf Mager was Kommandant van het 2e Bataljon
van Fallschirmjäger Regiment 6 van Oberstleutnant von der
Heydte.
Rolf Mager was betrokken bij de man tegen man gevechten in
de kerk te Reusel. Hij is onderscheiden met de
“Nahkampfspange im Gold”, voor 50 dagen van gevechten
waarbij man tegen man gevechten plaatsvonden.
Bovenin de foto eigen fabricaat radio’s waarmee in het geheim
naar Radio Oranje werd geluisterd.

Passief verzet.
Verzet staat vaak bekend als actie, maar er waren vele vormen
van verzet.
De oude zilveren en koperen munten moesten worden
ingeleverd, Men maakte van de munten lepeltjes, broches en
manchetknopen, een stille vorm van verzet tegen de Duitse
onderdrukking.
Een postkaart die in 1944 in Noord-Holland is verstuurd,
ingekleurd in de kleuren rood, wit en blauw.
We zien hier ook hoe men een mogelijkheid creëerde om
boodschappen binnen het verzet te versturen en hoe men via
een “Turkse pas” personen samen bracht op een vertrouwde
wijze.

Nieuwe aanwinsten.
Duitse helm Bladel.

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, Burgemeester van de
gemeente Reusel- De Mierden.

Duitse model 1935 Luftwaffe helm met adelaar.
Duitse helm van de luchtafweer (FLAK) 342 Reserveafdeling.
FLAF = Flugabwehrkanone of fliegerabwehrkanone.
Deze helm is door de familie Van der leest uit Bladel gebruikt
als voederschep.
Van een ander Duits artillerie onderdeel sneuvelden op 26
september 1944 te Reusel:
Hans Roland en Franz August, ingedeeld bij de 4 Kompanie
Art. Regt. 347. Ze werden begraven in een tweemansveldgraf
aan de Rouwenbocht te Reusel en zijn in juni 1949
herbegraven op de Duitse militaire begraafplaats te IJsselstein.
Beide mannen werden vierentwintig jaar oud.

Met dank aan:
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