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    Oudjaarsborrel in het Veteranencafé                                                                
     op dinsdag 10 december 2019 

 
Alle jonge en oude Almelose veteranen èn veteranen uit de 
regio met hun eventuele partners worden van harte uitge-
nodigd voor de oudjaarsborrel van het Veteranen Comité 
Almelo (VCA) op dinsdag 10 december 
2019 vanaf 19.30 tot ca 22.00 uur in het 
veteranencafé, Bier - en wijnlokaal Het 
Hookhoes, Grote- straat in Almelo. Mooi 
om samen stil te staan bij het afgelopen 
jaar. Een extra re- den dus om de 10e de-
cember het vetera- nencafé te bezoeken. 
Veteranen hebben inmiddels ervaren dat 
het veteranencafé dè plek is om een aan-
gename en zinvol- le avond te hebben 
met lotgenoten. Op vertoon van de veteranenpas wordt 
bovendien 15% korting op de consumpties gegeven.  
  
Bent u ook geïnteresseerd in het wel en wee van de Alme-
lose veteranen dan vindt u op de website van het Vetera-
nen Comité Almelo (VCA), www.veteranencafealmelo.nl 
het laatste nieuws. Ook treft u daar interessante regionale 

veteranenwetenswaardigheden aan en kunt u zich via die 
website aanmelden voor de maandelijkse gratis VCA-
nieuwsbrief. Het VCA is ook te vinden op Facebook onder 
"Veteranen Almelo".  
 Het VCA hoopt veel veteranen te ontmoeten op 10 decem-
ber 2019 
namens het Veteranen Comité Almelo, 
(VCA)  

http://www.veteranencafealmelo.nl


    

Herman Jannink kreeg postuum het MOK, 08-11-19 
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Herdenking                              operatie Jack Boer 

DEN HAAG (10 november 2019) – Exact 74 jaar geleden, op 10 november 
1945, bevrijdde Jack Boer op spectaculaire wijze 2384 ten dode opgeschre-
ven Nederlanders uit de beruchte Werfstraatgevangenis in Soerabaja. De Ne-
derlanders werden daar gegijzeld door Indonesische terroristen, die op het 
punt stonden om de Nederlanders te vergiftigen en vervolgens levend te ver-
branden. 

Alhoewel Boer kapitein was bij het Koninklijk Neder-
landsch-Indisch Leger (KNIL) moest hij zijn hu-
zarenstuk noodgedwongen uitvoeren in Engels uni-
form. Boer werd daarbij ge- assisteerd door 10 En-
gelse Gurkhas en wist daarmee de Indonesi-
sche overmacht op miracu- leuze wijze te trotseren. 
In totaal sneuvelde 1 Gurk- ha bij de reddingsopera-
tie. Alle Nederlanders over- leefden de operatie. Om 
onverklaarbare redenen hebben Boer en zijn pe-
loton nooit erkenning ge- kregen van de Neder-
landse overheid voor de operatie en getoonde 
moed. Voor Indisch Neder- land is Boer echter een 
held. 

De bevrijdingsactie vond plaats gedurende de Bersiap, dat Maleis is voor 
“Wees paraat” of “Geef acht!” en waarmee wordt gedoeld op de uiterst ge-
welddadige periode, die volgde op de Japanse bezetting van Nederlands-
Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gedurende de Bersiap zijn tienduizen-
den (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en ver-
moord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. 
Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden waren de klos, 
omdat zij werden verdacht Nederlandsgezind te zijn. 

Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen 
is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 
15.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten. In tegenstelling tot Nederland 
heeft Indonesië nooit kritisch gereflecteerd op de door haar onderdanen ge-
pleegde misdaden jegens weerloze burgers. Federatie Indische Nederlanders 
(FIN) heeft Indonesië daarom al eerder opgeroepen om alsnog erkenning en 
excuses aan te bieden aan Nederland. Indonesië weigert dit tot op de dag 
van vandaag.* Pia Media BV en Stichting Oorlogsverhalen hebben een re-
constructie gemaakt van de bevrijdingsactie van Jack Boer. Bekijk de reporta-
ge daarvan op onze website.. 

http://www.federatie-indo.nl/moord-op-indische-nederlanders-is-genocide/
http://www.federatie-indo.nl/tweede-wereldoorlog-in-nederlands-indie/
http://www.federatie-indo.nl/19-08-22/
http://www.federatie-indo.nl/19-10-06/
http://www.pia-media.nl/
https://oorlogsverhalen.com/


Boek presentatie Maj.bd, Rob Deelen 



 Interesse gewekt, kijk op onze website 
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