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Veteranencafé op dinsdag 10 april 2018 
  
Alle jonge en oude Almelose veteranen èn veteranen 
uit de regio met hun eventuele partners worden weer 
van harte uitgenodigd voor het veteranencafé door 
het Veteranen Comité Almelo (VCA) op dinsdag 10 
april 2018 vanaf 19.30 tot ca 22.00 uur in het vete-
ranencafé, de bovenzaal van Bier- en wijnlokaal Het 
Hookhoes, Grotestraat in Almelo. Het maandelijks 
treffen biedt een prima gelegenheid om stil te staan 
bij de actualiteit van de krijgsmacht en natuurlijk ook 
de (gedeelde) ervaringen van de eigen uitzendingen 
of missies. Veteranen hebben inmiddels ervaren dat 
het veteranencafé dè plek is om een aangename en 
zinvolle avond te hebben met lotgeno-
ten. Op vertoon van de veteranenpas 
wordt bovendien 15% korting op de 
consumpties ge- geven.  
  
Bent u ook geïn- teresseerd in het wel 
en wee van de Almelose veteranen 
dan vindt u op de website van het Vete-
ranen Comité Almelo (VCA), 
www.veteranencafealmelo.nl het laatste nieuws. Ook 
treft u daar interessante regionale veteranenwetens-
waardigheden aan en kunt u zich via die website 
aanmelden voor de maandelijkse gratis VCA-
nieuwsbrief. Het VCA is ook te vinden op Faceboek 
onder "Veteranen Almelo".  
 Het VCA hoopt veel veteranen te ontmoeten op 10 
april 2018 
  
Namens het VCA, Bernard Schutte 



Veteranen Cafe Almelo,   Albert Zomer geeft een lezing over zijn uitzendingen 

 

         

Uitnodiging 
 
Voor defensie-veteranen 
aan deze unieke vakbeurs 
eRIC is een uniek kennis-
makings- en samenwer-
kingsplatform voor veilig-
heidsprofessionals en pro-
ducenten en leveranciers 
van producten en diensten. 
Van voertuigen tot beschermende kleding en uitrusting, van ro-
bottechniek tot 3D oefen- en trainingsapplicaties, van specialistische 
ondersteuningsteams tot verbindingen en informatievoorziening; 
eRIC toont state of the art producten en diensten over de hele breed-
te van het veiligheidsdomein. De vakbeurs richt zich op professionals 
van brandweer, politie, ambulancezorg/GHOR, bedrijfshulpverlening, 
Defensie en veiligheidsspecialisten van de overheid en de industrie.  
Alle grote spelers uit het veiligheidsdomein (Brandweer Nederland, 
Nationale Politie, GGD/GHOR, ambulancezorg, Defensie) zijn aanwe-
zig. 
Het beloven twee indrukwekkende dagen te worden, die veiligheids-
professionals met passie voor hun vak beslist niet mogen missen. 
Meer informatie zoals de deelnemerslijst, het programma etc. vind u 
op www.exporic.nl. 
Noah Bevelander 
eRIC (Expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheer-
sing) 
T: +31 (0)40 297 94 93 
E:  noah@ogz.nl 
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Duur: 8 april 2018 
Locatie: Meppel, Spier , Appelscha, Gasselte, Orvelte en Westerbork. 
Prijs: €48,- 

Op zondag 8 april 2018 organiseert Battlefield tours een Battlefield Tour met als on-
derwerp: “Operation Amherst” nu 72 jaar geleden. Operatie Amherst was de code-

naam van de geallieerden voor een speciale commando-actie op 7 en 8 april 1945 ter 
bevrijding van Drenthe en als voorbereiding voor de aanval van de Canadezen op 

Groningen.  

De Franse parachutisten vormden een onderdeel van de SAS, de Britse, militaire Special Air Service. Zij moes-
ten tijdens de Operatie Amherst verkeersknooppunten en bruggen in Drenthe en Groningen veilig stellen. Op die ma-
nier konden Canadese troepen snel naar de stad Groningen optrekken. De parachutisten kwamen verspreid over heel 
Drenthe en zelfs in Friesland neer en konden elkaar in het bosrijke Drenthe slecht terugvinden. Geen enkele groep 
kwam in de buurt van het vliegveld in Havelte terecht. De daaropvolgende dagen legden de Fransen overal in Drenthe 
en Friesland hinderlagen aan en leverden gevechten met de Duitsers waarbij ze ondersteund werden door het verzet. 
Geïsoleerde groepjes parachutisten probeerden vooral te overleven en hielden zich met behulp van de bevolking 
schuil. De represailles van de Duitsers waren keihard. De operatie was redelijk succesvol, al liep hij niet geheel vol-
gens plan en sneuvelden er in Drenthe 33 Franse parachutisten.  
De tour begint om 09:30 uur vanaf het centraal station in Meppel. De busrit wordt afgewisseld met korte wandelingen. 
Zowel in de bus als op verschillende plaatsen rond Spier, Appelscha, Gasselte, Orvelte en Westerbork geeft een des-
kundige gids uitleg over de gebeurtenissen in april 1945 en toont u de sporen van deze gevechten die na 72 jaar nog 
steeds te zien zijn.  De lunch wordt gebruikt in een restaurant in Appelscha.  Om 17:00 uur zijn we weer in Meppel 
terug. 

 

De tour staat onder leiding van Joël Stoppels en Wybo Boersma (Oud directeur Airborne Museum Oosterbeek), 
Battlefield Tour gidsen en lid van The International Guild of Battlefield Guides 
Hierbij is inbegrepen: 
De gehele dag wordt verzorgd door deskundige gidsen 
Koffie/ Thee bij de lunch 
Lunch in restaurant in Appelscha 
Een speciaal vervaardigde gids met achtergrondinformatie 
Vervoer in luxe touringcar Arriva Touring 

DAG DATUM TIJDEN 
KOS-
TEN 

PLAAT-
SEN 
OVER 

Zondag 
8 april 
2018 

09:30 – 
17:00 €48,00,-  

3 plaatse
n vrij 



Categorie archief: Molukse KNIL-soldaten 
MOLUKSE KNIL-SOLDATEN  

HOE DE MOLUKKERS IN 1951 DOOR DE NE-
DERLANDSE REGERING ZIJN BEDROGEN. 
30 SEPTEMBER 2015 GERARD DE BOER  

Bij de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949 bestond het 
KNIL uit 65.000 man waarvan 26.000 man – waaronder honderden Molukkers –
 zijn overgegaan naar de Indonesische strijdkrachten. Anderen kozen voor de-
mobilisatie. Vlak voor de opheffing van het KNIL op 26 juli 1950 waren de op 
Java gestationeerde Molukse KNIL-militairen, die gekozen hadden voor demo-
bilisatie, opgenomen in de Nederlandse Koninklijke Landmacht. Door deze 
‘tijdelijke KL-status’ bleven de Molukse militairen onder politieke verantwoor-
delijkheid van Nederland en onderworpen aan de Nederlandse krijgstucht. 
Op 20 januari 1951 werd aan de Molukse militairen (destijds nog ‘Ambonese 
militairen’ genoemd) – die niet op Java wensten te demobiliseren – toegezegd 
dat ze naar de Zuid-Molukken konden worden teruggebracht, zoals bij Mili-
tair Besluit van het Koninkrijk der Nederlanden uit 1835 al was vastgelegd. 

 

Echter, op 12 februari 1951 is de Nederlandse regering om politieke redenen 
hierop teruggekomen en kregen de Molukse ex-KNIL-militairen een dienstbevel 
om tijdelijk naar Nederland te worden overgebracht. 

 

 



  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 Hieronder het dienstbevel d.d 
24 februari 1951 voor de onge-
huwde Molukse ex -KNIL-
militairen van het Sub.Bat. 
‘Ambon’ te Djakarta om 
zich in te schepen op het ms. Ro-
ma. Ook gehuwde Molukse ex-
KNIL-militairen van andere af-
delingen kregen een soortgelijk 
dienstbevel. 



Tussen maart en juli 1951 kwamen circa 12.500 Molukse ex-KNIL-militairen met hun ge-
zinnen in Nederland aan. De Molukkers werden eerst naar Amersfoort gebracht alwaar ze 
een woonplaats kregen toegewezen, waaronder de voormalige concentratiekampen Wester-
bork en Vugt. Ook kregen de mannen te horen dat ze ontslagen waren uit het leger. Wel 
hadden de Molukse militairen altijd geweten dat de status van militair bij de Koninklijke 
Landmacht hen slechts tijdelijk was toegekend, maar het was ze in Indonesië ook toege-

Opmerking: 

Het toenmalige kabinet-Drees had al op 19 februari 1951 besloten de Molukkers in Ne-
derland te ontslaan. Dat betekende een afwijking van de bestaande regels. Tevens was be-



Achtergelaten kinderen 

Bij een aantal transporten naar Nederland is het voorgekomen dat Molukse KNIL-militairen 
niet meer dan drie kinderen per gezin mochten meenemen. In een interview met  het vetera-
nenblad Checkpoint  vertelt de Molukse mevrouw Wanda Kuway-Pical over de diepe won-
den die zijn geslagen bij de evacuatie van de Molukse KNIL-militairen naar Nederland: 

De ouders mochten per gezin niet meer dan drie kinderen meenemen naar Nederland. Ze 
hebben met de hier geboren kinderen nooit gesproken over de kinderen die zij in Indonesië 
moesten achterlaten. Daar bestond een soort taboe op. Ze hebben denk ik nooit over die 
kinderen gesproken, omdat ze het verdriet daarover wilde verdringen. Ze wilden die periode 
waarschijnlijk afsluiten, omdat het denken aan die kinderen een niet te dragen confrontatie 
met het verleden voor hen betekende. Mijn ouders verkeerden in de gelukkige omstandig-
heid dat zij hun kinderen allemaal konden meenemen. Ze hadden er niet meer dan drie. Ik 
moest nog komen. Maar ik ken gezinnen van bijvoorbeeld zes kinderen, die er drie bij hun 
ouders hebben moesten achterlaten. Die namen berustend de rol van vader en moeder over. 
Eén vader besloot zijn drie zonen mee te nemen en zijn drie dochters achter te laten. Die 
volwassen geworden dochters zijn tenslotte hier op vakantie geweest en vroegen natuurlijk 
waarom zij waren achtergelaten. Dat vroegen ze eerst aan hun hier opgegroeide broers en 
hun vrouwen en daarna aan hun moeder. Die begon te huilen. Ze kon er geen antwoord op 
geven. Het moet hartverscheurend voor haar zijn geweest om drie bloedeigen kinderen ach-
ter te moeten laten. 
( 

 

 

 

 

 

Mijn reactie op het bovenstaande artikel: 

In 1955 ben ik van Bogor naar Bandung verhuisd en raakte daar bevriend met 
een Molukse jongen, genaamd Oety. Of dat zijn werkelijke naam was weet ik 
niet, maar hij werd in ieder geval zo genoemd. Oety kwam uit een groot gezin en 
toen zijn vader in 1951 op dienstbevel naar Nederland moest gaan, zijn Oety en 
zijn zusje ondergebracht bij een tante. Want hun ouders gingen toch maar voor 
een half jaar naar Nederland om daarna met het gehele gezin terug te keren 
naar Saparua, waar de ouders oorspronkelijk vandaan kwamen. Dat was ze be-
loofd door de Nederlandse regering, zo heeft Oety mij toen al talloze malen ver-
teld. Maar in 1955 woonde Oety en zijn zusje dus nog steeds bij hun tante in 
Bandung. In februari 1956  



 

    Redactie 

Onze veteranenclub VCA is  non-profit, dwz we heffen geen contributie . Maar 
elk jaar zijn er aktiviteiten zoals kranslegging, dodenherdenking en herdenking 
Indië/NNG, waar we kransen leggen in naam van onze VCA. Ook hebben we een 
website met een domein-naam, die om de 2 jaar moet worden betaald. Hier is 
geen geld voor aanwezig. De afgelopen jaren hebben we ons beholpen met een 
collecte in het veteranencafe. Maar dat is ook geen oplossing.  

Het voorstel is dat elke veteraan jaarlijks 1 euro overmaakt naar onze bankreke-
ning bij de ABN reknr. NL 07 ABNA 0627606245. Wij zijn dan uit de problemen 
en hoeven geen tussen liggende collectes te houden. 

Wij rekenen op uw medewerking. Namens de Veteranen Commissie Almelo, 
hartelijk dank. 


