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Open avond museum:
Maandagavond 11 oktober organiseren we een open avond
speciaal voor onze Vrienden en Ondersteuners van ons
museum.
We hopen natuurlijk velen van u te mogen begroeten.
Bijzonder bezoek:
Nieuwsbrief 77, 22 september 2021.
Geachte lezer,
We leven in een wereld met veel regels en wetten.
Nu in deze Coronatijd hebben we te maken met openbaar
verzet hier tegen, iets wat in die oorlogsjaren in het geheim
moest.
Het beleid voor iedereen goed te maken zal ook nu niet, zoals
eigenlijk altijd het geval is, gaan lukken.
Laat we samen gezond en gelukkig proberen te leven met
aandacht voor de medemens.

Richard Klaessen, schrijver van het boek Macaber Soerabaya
bezocht ons museum.
Speciaal om een bezoeker met zo’n levensverhaal rond te
mogen leiden.
Richard ervaarde als jonge man de Bersiap in Soerabaya en
schreef over deze enerverende periode dit bijzondere boek.
Richard schonk het museum een aantal militaire tijdschriften
en een Franse bajonet die in Nederlands-Indië gebruikt is. In
het KNIL dienden vele nationaliteiten, de opa van Richard
Klaessen kwam uit Oostenrijk.

Kris en klewang:
Van de dochter van mevrouw Teerlink uit Geldrop kregen we
deze speciale kris in standaard.
Een familiestuk dat prominent in huis aanwezig was.
We kregen voorheen al een tampatje, dit is een veldbed, dat
door haar vader is gebruikt in Nederlands-Indië.

Richard Klaessen heeft een aantal ingebonden uitgaves van de
Opmaat en andere militaire magazines gebracht.

Sommige krissen hebben mystieke krachten en zijn familie
erfstukken.

Een Franse bajonet die Richard meebracht uit Nederlands-Indië.

Batikdoek:

Vitrine.

Dit mooie batikdoek mogen wij exposeren, het is medio 1949
gemaakt voor de schoonvader van Hans Vervoort.

Hans van Loon uit Reusel gaf deze vitrine aan ons museum.
Een mooie aanwinst in onze ruimte Luchtoorlog.

Van Hans staan verscheidene attributen tentoongesteld in de ruimte
Luchtoorlog.

Ring:
Een mevrouw uit Nieuwveen reageerde op de uitzending op
NPO 2 over ons museum en stuurde deze ring.
Om de partijkas aan te vullen lanceerde de N.S.B in januari
1940 de actie “Goud om Staal”. Leden konden edelmetalen
inleveren waarvoor ze als dank een stalen ring met inscriptie
ontvingen.

Voor sommigen ging de trouw aan de partij zover dat zij hun
huwelijksringen afstonden.
Opschrift ring: = Goud om Staal = N.S.B. 1940.

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

