


De VOX -VO.K.S. is een uitgave van de 

VERENIGING VAN OUD KOREA STRIJDERS 
door middel waarvan het bestuur de leden op de hoogte houdt van 
gebeurtenissen en evenementen, die van belang kunnen zijn voor de leden 
van de VO.K.S. De VOX - VO.K.S. verschijnt viermaal per jaar. 

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING 
De vereniging heeft ten doel: 

- het behartigen van de belangen van de leden en van de
nabestaanden in de eerste graad van die Nederlanders, die direct
betrokken waren bij de oorlog in Korea;

- het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen onderling,
alsmede die met overeenkomstige verenigingen in het buitenland;

- het onderhouden van contacten met het Regiment van Heutsz en met
de 2 US Infantry Division (Indianhead).

-  
ADVERTENTIES 
Helpt uw V.O.K.S. door het plaatsen van een advertentie in de VOX en 
stimuleer daarmede uw eigen omzet. 
Advertentie van bladgrootte  € 90,- per jaar 
Advertentie van ½ bladgrootte € 55,- per jaar 
Advertentie van ¼ bladgrootte € 30,- per jaar 
Stuur ook uw advertentie naar de secretaris. 
CONTRIBUTIE 
De contributie bedraagt (minimaal) € 20,- per jaar. 

ADRESVERANDERINGEN 
Direct doorgeven aan de secretaris; alleen dán kunt u verzekerd zijn 
van een regelmatige toezending van de VOX - VO.K.S. 

WEBSITE 
Meer informatie treft u aan op onze website: www.vox-voks.nl 

Lay-out en eindredactie: L.C. Schreuders te Weert 
Druk: Verloop Drukkerij te Alblasserdam
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SECRETARIAAT 
Correspondentie richten aan VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert  
Tel.: 06-51903177 Website: www.vox-voks.nl  E-mail: voks1951@gmail.com 

BETALINGEN:     RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet 

KOPIJ  
Kopij voor nr. 4 van december 2022 kan worden ingediend:  
per post:   redactie VOX-V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK Weert 
per email:  voks1951@gmail.com. Graag vóór 25 november 2022.    

VOKS-BESTUUR  

Voorzitter:  P.P.G. Gommers, telefoon 06-13134870 
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet 
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl 

Vice-voorzitter en L.C. Schreuders, telefoon 06-51903177 
Secretaris: Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 

e-mail: voks1951@gmail.com 

Penningmeester:  P.C. Wessels, telefoon 06-11352600 
e-mail: penningmeester.voks@ziggo.nl 

Algemeen Adjunct: F. Titalepta, telefoon 026-4427417  
Churchillplein 18, 6883 EW Velp 
e-mail: f.titalepta@upcmail.nl  

Marine vertegenwoordiger:  H.P Repping, telefoon: 038-4534862    
Bosplaat 56, 8032 DN  Zwolle 
e-mail: h.p.rep30@gmail.com 

Geestelijk verzorger: Ds. P. ’t Hoen, telefoon 0318-634514 
Rubensstraat 41, 6717 VD  Ede 
e-mail: peterthoen@telfort.nl 

VOX-V.O.K.S.

46e jaargang                                                        Nr. 3 – september 2022 
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VAN DE VOORZITTER

De Jaarvergadering van 2022 heeft eindelijk 
plaatsgevonden. Na de annuleringen van 2020 en 
2021 door corona, werd dat ook wel weer eens tijd. 

Hoeveel leden komen er eigenlijk naar zo’n 
vergadering? Welnu, in 2017 waren dat 15 Korea-
veteranen, in 2018 waren er 13, in 2019 was dit 
aantal eveneens 13 en dit jaar 12. Gezien de hoge 
leeftijd van de meeste leden, is dit geringe aantal 
begrijpelijk, maar we zijn toch blij dat er weer 
besluiten konden worden genomen. 
Zo zijn de bestuurstermijnen van uw voorzitter, van 

secretaris Leo Schreuders en bestuurslid Landmacht, Ferry Titalepta, weer 
verlengd met nog eens vier jaar. Samen met bestuurslid Marine, Herman 
Repping, en penningmeester Peter Wessels kunnen we weer een tijd 
doorgaan met de VOKS. 

En hoe dan verder, na vier jaar? Het aantal veteranen van de VOKS neemt 
immers drastisch af. Hetzelfde probleem zien we bij de Bond van 
Wapenbroeders en de Vereniging Oud Militairen Indië en Nieuw-Guinea 
gangers (V.O.M.I.) is onlangs zelfs opgeheven.  
Hoewel onze vereniging gelukkig wordt aangesterkt door een toenemend 
aantal donateurs, grotendeels (achter)(klein)kinderen van Korea-veteranen, 
maken wij ons toch zorgen over de toekomst van de VOKS. 
Tijdens de onlangs gehouden Jaarvergadering stond dit onderwerp dan 
ook niet voor niets op de agenda. 
Heeft u als Korea-veteraan of donateur over het voortbestaan van de 
VOKS suggesties, laat het ons dan gerust weten.  

Paul P.G. Gommers 
Voorzitter 
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EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 

Dankzij de inzet van deze mensen heeft onze vereniging de kans gekregen 
om een positie te verwerven in onze samenleving. De VOKS is zeer 
erkentelijk voor hun inzet om op te komen voor onze vereniging en hun 
loyaliteit ten aanzien van de Oud Korea Strijders. Wij zijn deze bijzondere 
mensen erkentelijk voor datgene dat zij voor ons hebben gedaan en 
bereikt.

EREVOORZITTERS VOKS 
C.P.G.J. Motshagen  (overleden 2018) 
L.C. Schreuders  (overleden 2017) 
N. Tack (overleden 2007) 

ERELEDEN VOKS 
F. Titalepta 
G.J.P. van der Most 
H. Mulder (overleden 2020) 
M. Smits  (overleden 2016) 
H. de Jong   (overleden 2015) 
A.A. Herweijer    (overleden 2014) 
A. Rietdijk  (overleden 2013) 
J.W. Scholten   (overleden 2010) 
J.A. Bor (overleden 1995) 

LEDEN VAN VERDIENSTE VOKS 
C.J. Kortlever 
W.W.M. Brouwer 
P.R. Wijnands 
H.J. Bogaars (overleden 2020) 
K. Piëst (overleden 2018) 
C.J. Graaf van Limburg Stirum (overleden 2018) 
A.J. Leyenaar  (overleden 2018) 
W. Meinen  (overleden 2014) 
Ch. Mark (overleden 2006)  
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IN MEMORIAM 

Het bestuur van de VOKS maakt bekend  
dat in de periode juni – september 2022 
bericht van overlijden is ontvangen van de 
Korea-veteranen: 

Nagekomen: 

Dhr. J.M.C. Laterveer, 87 jaar, op 16 april 2022 te Amersfoort  

Dhr. G. Rieff, 88 jaar, op 23 juni 2022 te Delft  
(Marine, 1954 Hr. Ms Van Zijll) 

Dhr. W. D. Anthonio, 92 jaar, op 11 juli 2022 te Bussum.
(Landmacht, 08-06-1953 MS Felix Roussel) 

Dhr. H.H.L.M. Pröpper, 90 jaar, op 25 juli 2022 te Beneden-Leeuwen  
(Landmacht, 03-09-1953 USS Gen. R.M. Blatchford) 

Dhr. A.J. Kelders, 94 jaar, op 27 juli 2022 te Amsterdam 
(Landmacht, 08-01-1952 Empire Fowey, 12-12-1953 USS Gen. B.M. Blatchford)  

Korea-veteraan Ton Kelders was voormalig bestuurslid van de VOKS, in de functie 
van ledensecretaris. Hij was vaker op TV, deed mee aan interviews op de radio en 
schreef kritische berichten over de na-oorlogse veteranen die te weinig erkenning 
kregen. Hij deed daarom ook mee aan het project ‘Helmen vol verhalen’, waarin 
veteranen gekoppeld worden aan kunstenaars. Namens de VOKS waren uw 
secretaris Leo Schreuders en Korea-veteraan en Dc Kees Kortlever bij het afscheid 
aanwezig. Uw secretaris hield daarbij een toespraak.  
Zie elders in deze VOX-VOKS een verslag van deze bijzondere afscheidsdienst.

Dhr. G. Veldman, 92 jaar, op 21 augustus 2022 te Kampen 
(Landmacht, 02-12-1952 USS Gen. C.H. Muir)

In 2021 ontving de VOKS van Korea-veteraan John Veldman een gift van 250 euro 
voor het Samilfonds. Omdat uw secretaris regelmatig contact met hem had, kwam 
zijn overlijden totaal onverwacht. De afscheidsdienst vond plaats in besloten kring.
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Dhr. H. ten Seldam, 90 jaar, 27 juli 2022 te Rozendaal (Gelderland)  
(Marine, 1953 Hr.Ms. J.M. van Nassau)

Korea-veteraan Herman ten Seldam ging als 
kanonnier der 2e klasse van het fregat Hr.Ms. 
'Johan Maurits van Nassau' van januari 1953 tot 
november 1953 naar Korea. Velen onder u zullen 
hem wel eens hebben ontmoet, want hij was 
jarenlang vrijwilliger in het Museum van het 
Regiment Van Heutsz te Schaarsbergen, waar hij 
de Marine-afdeling onder zijn hoede had. 
Op 4 augustus 2022 vond in Arnhem de 
afscheidsdienst plaats, waarbij geestelijk verzorger 
VOKS ds. ’t Hoen een toespraak hield.  
Door Marie-José Eberson werden uit het boekje 
“Kleengedichtjes”, van de beroemde Vlaamse 
dichter en priester Guido-Gezelle (1830 – 1899), 
twee gedichtjes voorgelezen. Dit boekje had 
Herman aan ds. ’t Hoen gegeven. Het was een 

geschenk van een familielid toen hij vertrok naar de oorlog in Korea met de  
J.M. van Nassau. Herman had verteld dat dit boekje hem heel dierbaar was. Het 
was voor hem als een moreel kompas. Hij vertelde daarbij ook: “Bij storm en ontij 
bidt elke zeeman”. 

De passende tekst van het tweede gedicht was: 
“Tot wederzien, tot wederzien! 
al waar het moge wezen: 
na lang- of korten tijd, misschien 
in ’t ongekend nadezen!” 

Dhr. J.C. Tetteroo, 92 jaar, 7 augustus 2022 te Voorburg 
(Marine, 1950-1951 Hr. Ms. Evertsen)

Bij de afscheidsdienst op 11 augustus in Rijswijk was uw secretaris aanwezig en 
hield een toespraak. Hoornblazer sergeant der eerste klasse Leo Harmsen van de 
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ speelde het signaal ‘Taptoe’ en na 
de 1 minuut stilte het signaal ‘Voorwaarts’. De aanwezige familieleden waren zeer 
onder de indruk van dit militair eerbetoon.
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VAN HET BESTUUR 

Veteranen Receptie Den Haag 
Zoals u in de VOX-V.O.K.S. van juni had kunnen lezen, vindt de 
Veteranen Receptie plaats op donderdag 8 december in Leonardo 
Royal Hotel Den Haag. Een bekende locatie, omdat dit Hotel 
voorheen Crowne Plaza heette, waar de afgelopen jaren deze 
receptie ook al plaatsvond.  
De Korea-veteranen ontvangen de uitnodiging t.z.t. tijdig per brief, 
waarin de details bekend worden gemaakt. 

Contributie 2022 
Van de huidige 239 leden en donateurs van de VOKS hebben 39 
donateurs en 26 Korea-veteranen hun contributie van 2022 nog 
steeds niet voldaan. Jammer, want dat betekent dat het secretariaat 
weer brieven moet gaan versturen om deze leden er aan te 
herinneren. Dat kost onnodig tijd en geld. 
Eind 2021 heeft het bestuur al een drastische maatregel moeten 
nemen en het lidmaatschap van 21 leden, Korea-veteranen en 
donateurs, opgezegd, nadat deze op drie brieven over de 
achterstallige contributie niet hadden gereageerd. 
Indien u nog niet heeft betaald, kunt u binnenkort een eerste 
herinnering per post verwachten. 

Bijzettingen en revisit Zuid-Korea 
Op 6 november 2022 zullen acht personen naar Zuid-Korea reizen 
om daar twee overleden Korea-veteranen op de Internationale 
Begraafplaats in Busan bij te zetten en een revisit mee te maken.  
Op zondag 13 november zullen zij weer in Nederland aankomen. 

Internationale Veteranenbegraafplaats Loenen 
Uw voorzitter en secretaris hadden op 15 september jl. een gesprek 
met de Generaal-majoor b.d. N. Geerts, secretaris van het bestuur 
van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en de heer  
H. Bleijerveld, directeur Bijzondere Uitvaarten Monuta.  
Reden voor dit gesprek waren signalen uit onze achterban over 
onduidelijkheden van de kosten van een begrafenis of bijzetting in 
Loenen. N.a.v. dit prettig verlopen gesprek zijn een aantal zaken 
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duidelijker geworden. Elders in deze VOX-V.O.K.S. treft u informatie 
over dit onderwerp aan. 

Korea-veteraan George Bosma en echtgenote 65 jaar getrouwd 
Op 24 juli 2022 waren Korea-veteraan George Bosma en zijn 
echtgenote Janny 65 jaar getrouwd. 
George dacht: “een bloemetje voor moeders en voor de rest 
gewoon doorgaan”.

Maar vrienden hadden 's nachts de voorgevel van het huis versierd 
en anderen hadden een diner in het restaurant op de dijk geregeld. 
De maandag daarop kwam de locoburgemeester nog een cadeautje 
brengen, dus George en Janny kunnen tevreden aan de volgende  
65 jaar beginnen! 

Bestuursleden herbenoemd 
De voorzitter VOKS, Paul Gommers, secretaris en vicevoorzitter Leo 
Schreuders en bestuurslid Landmacht, Ferry Titalepta, zijn in de 
ledenvergadering van 16 september jl. herbenoemd voor een 
periode van vier jaar. 
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DE DISTRICTEN 

Hierbij treft u het overzicht aan van de districtscommissarissen.  
Neemt u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw district contact 
op met uw DC. 

District I Noord-Nederland  
Dhr. J. Krikke,  
Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen     
Tel. 0592-357140     e-mail: jaapvanale@veteranen.nl 

District II Noord-Gelderland en III Zuid-Gelderland
Dhr. P.P.G. Gommers  
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ  Nunspeet 
Tel.: 06-13134870    e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl 

District IV. Utrecht en District V. Noord-Holland en Den Helder 
C.J. Kortlever 
Laan van de Helende Meesters 510, 1186 DJ  Amstelveen 
Tel. 020-6410872  e-mail: cko2730@hotmail.com 

District VI. Zuid-Holland  
W.A.J.K. Roza 
Heemraadstraat 9,  3131 VG  Vlaardingen 
Tel.: 010-4340970   e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl 

District VII. West-Brabant/Zeeland 
W.A.J.K. Roza 
Heemraadstraat 9,  3131 VG  Vlaardingen 
Tel.: 010-4340970   e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl 

District VIII. Oost-Brabant  
L.C. Schreuders 
Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 
Tel.: 06-51903177   e-mail: voks1951@gmail.com 

District IX. Limburg  
L.C. Schreuders 
Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 
Tel.: 06-51903177   e-mail: voks1951@gmail.com 
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VERSLAG 

van de ledenvergadering van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS), 
gehouden op vrijdag 16 september 2022 in de Oranjekazerne te 
Schaarsbergen. Aanvang 11.00 uur 

Aanwezig: 

Namens het bestuur: 
P.P.G. Gommers voorzitter  
L.C. Schreuders secretaris en vicevoorzitter, notulist 
F. Titalepta Bestuurslid Landmacht 
H. Repping Bestuurslid Marine 

Namens de leden: 
12 Korea-veteranen 

Overigen 
Dhr. J. Krikke districtscommissaris  
Mevr. M. Eberson  donateur, namens ds. P. ‘t Hoen 

Afwezig m.b.k. 
Dhr. P. Wessels, dhr. J. Flisijn, dhr. W. Roza, dhr. G. Bosma,  
dhr. Pepers, dhr. Schuitemaker, dhr. P. ’t Hoen 

1. LUIDEN BEL 
 De heer Titalepta luidt de bel, waarmee de vergadering wordt 

geopend. 

2. OPENING DOOR DE VOORZITTER 
De Voorzitter vertelt verheugd te zijn dat er toch nog een aantal 
Korea-veteranen de vergadering konden bijwonen. Hij geeft uitleg 
over de redenen waarom deze vergadering zo laat is georganiseerd. 
De datum is beïnvloed door de nasleep van corona en er moet 
rekening worden gehouden met afspraken met het Regiment Van 
Heutsz. Hij gaat in op de prettige relatie met de militair attaché, 
kolonel Kim, die als herinnering een boompje en steen had geplaatst 
bij het museum en over de revisit naar Korea die helaas in 2021 geen 
doorgang kon vinden.
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3. DODENAPPEL VAN DE IN HET AFGELOPEN VERENIGINGSJAAR 
OVERLEDEN KOREA-VETERANEN 
De secretaris leest de namen voor van de 82 Korea-veteranen die in 
2020, 2021 en tot nu toe in 2022 zijn overleden. Na het voorlezen van 
de namen van de overledenen volgt een minuut stilte.  
Mevrouw M. Eberson leest daarna een gedicht ter nagedachtenis aan 
de overledenen, waarmee het dodenappel wordt afgesloten.

4. VOORLEZEN TELEGRAM AAN Z.M. DE KONING 
 De voorzitter VOKS leest het telegram van de VOKS voor, gericht aan 

Zijne Majesteit de Koning, met de volgende tekst: 

 “Op 16 september komen het bestuur en de leden van de Vereniging 
Oud Korea Strijders (VOKS) bijeen ter gelegenheid van de algemene 
ledenvergadering en de jaarlijkse ‘kleine herdenking’ van de 
gevallenen en vermisten van het Nederlands Detachement Verenigde 
Naties in Korea en de bemanningen van Zijner Majesteit schepen in 
de Koreaanse wateren in de periode 1950-1954. Middels deze brief 
betuigen het bestuur van de VOKS en haar leden aan Zijne Majesteit 
hun gevoelens van diepe eerbied en aanhankelijkheid.” 

 Van de adjudant-generaal van Zijne Majesteit de Koning kwam het 
volgende antwoord binnen: 

 Geachte heer Gommers, waarde collega’s, 
Op verzoek van Zijne Majesteit de Koning wil ik u, het bestuur en de 
leden van de Vereniging Oud Korea Strijders, op 16 september bijeen 
ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering en de jaarlijkse 
‘kleine herdenking’ zijn oprechte dank overbrengen voor de 
vriendelijke boodschap die hij van u mocht ontvangen. 
De uiting van verbondenheid met hem heeft de Koning zeer 
gewaardeerd.  
Graag wens ik u allen een waardige herdenking en een geslaagde 
ledenvergadering toe! 
Met vriendelijke groet, 

Ludger H.I. Brummelaar 
Schout-bij-nacht 
Adjudant-Generaal van  
Zijne Majesteit de Koning 
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5. VASTSTELLEN AGENDA 
 Er zijn geen schriftelijke agendapunten door de leden ingediend. 

Er wordt gemeld dat agenda punt 17 niet op de agenda staat en moet 
worden toegevoegd. (Voortbestaan VOKS). Hiermee wordt de agenda 
bevestigd. 

6. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 FEBRUARI 2019 
Dit verslag was gepubliceerd in de VOX-VOKS van juni 2019. 
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen. Het verslag wordt 
goedgekeurd en vastgesteld.

7. JAARVERSLAG 2019, 2020 en 2021 
De jaarverslagen van 2019, 2020 en 2021 hebben de leden per post 
ontvangen. De verslagen leverde geen vragen op en zijn goedgekeurd

8. BEANTWOORDING VRAGEN OVER HET JAARVERSLAG 
 De voorzitter legt uit dat medailles zoveel mogelijk persoonlijk worden 

uitgereikt, afwisselend in aanwezigheid van de ambassadeur en de 
militair attaché van de Republiek Korea, de commandant en adjudant 
van het Regiment Van Heutsz, de voorzitter en secretaris VOKS en de 
desbetreffende districtscommissaris.   
De ambassadeur reikte in de ambassade in Den Haag een medaille 
uit aan de zoon van Korea-veteraan P. Wessels, postuum voor zijn 
vader. Er zijn verder geen opmerkingen of aanvullingen. De 
jaarverslagen van 2019, 2020 en 2021 worden goedgekeurd en 
vastgesteld. 

9. EVENTUEEL NAGEKOMEN STUKKEN 
Met medewerking van kolonel Janssen, commandant KCT, werd ter 
gelegenheid van het feit, dat het ‘Hoengseong Monument’ 40 jaar 
geleden in de kazerne in Roosendaal werd geplaatst, nog 1x een 
herdenking gehouden. Naast bestuursleden van de VOKS waren vier 
Korea-veteranen en begeleiders aanwezig, de ambassadeur en 
militair attaché van de Republiek Korea alsmede hoge functionarissen 
van diverse veteranen organisaties. Zie daarvoor het verslag in de 
VOKS-V.O.K.S. van maart 2022.

10. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019, 2020 en 2021 
 Wegens afwezigheid van de penningmeester doet de voorzitter 

verslag van de ontvangsten en uitgaven van de verenigingsjaren 
2019, 2020 en 2021. Hij vertelt dat er actie is uitgevoerd wegens 
achterstallige betalingen van contributies. Dit heeft geresulteerd in 
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opzeggingen van meerdere donateurs door het bestuur. 

11. BEANTWOORDING VRAGEN FINANCIEEL VERSLAGEN 
Er zijn geen op- of aanmerkingen c.q. aanvullingen.

12. VERSLAG COMMISSIE VAN ONDERZOEK (KASCOMMISSIE) 
 De voorzitter geeft uitleg over onverwachte problemen na de 

kascontrole 2019 door het plotseling overlijden van beide leden van 
de kascontrolecommissie, de heren Ghelen en Mulder. 
De heren Kortlever en Hazeleger hebben zich als nieuwe interim-
kascontrolecommissie beschikbaar gesteld om e.e.a. te controleren. 

 De voorzitter leest het verslag voor van de controle over 2019 en 
namens de commissie doet de heer Kortlever verslag van de controle 
over 2020 en 2021. Hij verklaart dat alle inkomsten en uitgaven van de 
jaren 2020 en 2021 goed zijn gedocumenteerd en van de juiste 
bewijsstukken zijn voorzien. Hij complimenteert de penningmeester 
met de keurige verslaggeving en nauwkeurigheid van de 
boekhouding. 

13. GOEDKEURING VAN HET GEVOERDE FINANCIEEL BELEID 
De financiële verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.  
De heer Kortlever adviseert de leden daarop decharge te verlenen, 
hetgeen bevestigd wordt door applaus van de aanwezige leden. 

14. DECHARGE PENNINGMEESTER EN OVERIGE BESTUURSLEDEN 
VOKS  

BESLUIT: 
De Algemene Ledenvergadering besluit het financieel 
jaarverslag van 2019, 2020 en 2021 goed te keuren en de 
penningmeester en de overige bestuursleden decharge te 
verlenen voor het gevoerde financieel beleid.

15. BENOEMING KASCONTROLE COMMISSIE 
De voorzitter bedankt de heren Kortlever en Hazeleger van de 
kascontrole commissie voor hun inzet. Zij blijven nog een jaar aan.  
Als reserve stelt de heer J. Krikke zich beschikbaar.

16. BESTUURSVERKIEZING
De termijn van voorzitter Paul Gommers is inmiddels verlopen. Hij 
heeft zich voor een nieuwe periode van vier jaar beschikbaar gesteld.  
Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, wordt de heer 
Gommers door de vergadering per acclamatie herbenoemd. 
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BESLUIT: 
 De Algemene Ledenvergadering herbenoemt de heer  
 P.P.G. Gommers als voorzitter van de VOKS voor een volgende 
 termijn van vier jaar. 

De termijn van bestuurslid Ferry Titalepta is inmiddels verlopen.  
Hij heeft zich voor een nieuwe periode van vier jaar beschikbaar 
gesteld.  
Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, wordt de heer  
F. Titalepta door de vergadering per acclamatie herbenoemd.

BESLUIT: 
De Algemene Ledenvergadering herbenoemt de heer  
F. Titalepta tot bestuurslid van de VOKS voor een volgende 
termijn van vier jaar. Hij zal zijn functie als bestuurslid 
Landmacht voortzetten. 

 De termijn van bestuurslid Leo Schreuders is inmiddels verlopen.  
Hij heeft zich voor een nieuwe periode van vier jaar beschikbaar 
gesteld. Wij verzoeken u akkoord te gaan met zijn benoeming.  
Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, wordt de heer  
L.C. Schreuders door de vergadering per acclamatie herbenoemd. 

BESLUIT: 
De Algemene Ledenvergadering herbenoemt de heer  
L.C. Schreuders tot bestuurslid van de VOKS voor een 
volgende termijn van vier jaar. Hij zal zijn functie als secretaris 
en vice-voorzitter voortzetten 

17. HET VOORTBESTAAN VAN DE VERENIGING  
Momenteel telt de VOKS 90 Korea-veteranen als lid en 151 
donateurs. Defensie heeft inmiddels concrete plannen om de 
Oranjekazerne in Schaarsbergen op termijn te sluiten en te verhuizen 
naar een nieuwe locatie in de buurt. Het Korea Monument zou dan 
ook moeten worden verplaatst. Zo zou Bronbeek een potentiële 
kandidaat daarvoor zijn, omdat dit landgoed, in tegenstelling tot de 
huidige Oranjekazerne, immers open staat voor het publiek.  
Het Regiment Van Heutsz heeft aangegeven het belangrijk te vinden 
dat de naam ‘VOKS’ wél blijft bestaan, ook al zou dit een vereniging 
worden die uitsluitend uit (achter)(klein)kinderen van Korea-veteranen 
zijn en andere geïnteresseerden.  
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Met het afnemend aantal Korea-veteranen moet uw bestuur op 
termijn de vraag kunnen beantwoorden óf en zo ja, op welke wijze, wij 
doorgaan met de VOKS. De voorzitter verzoekt de aanwezigen hier 
eens over na te denken en suggesties te doen.

18. LOPENDE ZAKEN 2022 EN PLANNEN VOOR 2023 
Bijzetting in Busan en revisit
Op 6 november 2022 vertrekt een kleine delegatie van de VOKS met 
de urn van de overleden Korea-veteranen Hoogeboom en Engberink 
en drie familieleden naar Korea voor de bijzetting op de Internationale 
Begraafplaats in Busan.  
In 2016 bestond de delegatie bij de bijzetting van de urn van Korea-
veteraan Wessels uit negen personen, onder wie vier Korea-
veteranen. In 2017 bij de bijzetting van Korea-veteraan Aldewereld in 
totaal acht personen, onder wie drie Koreaveteranen. In 2020 bij de 
bijzetting van Korea-veteraan De Buijzer waren nog slechts vier 
personen aanwezig, te weten naast twee familieleden van de 
overledene nog slechts twee Korea-veteranen met twee begeleiders.   
Voor de bijzetting in november 2020 zijn nog slechts twee 
familieleden per overledene toegestaan, dus geen Korea-veteranen 
meer. Dit heeft alles te maken met het beperken van het beschikbare 
budget door de Zuid-Koreaanse MPVA.  
Tevens is in dezelfde periode een revisit gepland. Er is een Korea-
veteraan met begeleider voor deze revisit voorgedragen en een zus 
met begeleider van de in Korea gesneuvelde soldaat Radstaat. Deze 
revisit wordt samengevoegd met de vier personen van de bijzetting 
van Hoogeboom en Engberink, zodat het in totaal acht personen 
zullen zijn.

 We hopen echter dat de schade die door de tyfoon in Korea is 
aangericht geen roet in het eten zal gooien.  

 Veteranen Receptie Den Haag 
Op donderdag 8 december 2022 vindt in Den Haag weer de 
Veteranen Receptie plaats. Die van 2020 en 2021 waren door corona 
geannuleerd. De leden zullen per brief daarvoor worden uitgenodigd. 

 Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen 
Op 15 september jl. hadden uw voorzitter en secretaris een gesprek 
met de Generaal-majoor b.d. N. Geerts, secretaris van het bestuur 
van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en de heer  
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H. Bleijerveld, directeur Bijzondere Uitvaarten Monuta.  
Reden voor dit gesprek waren signalen uit onze achterban over 
onduidelijkheden van de kosten van een begrafenis of bijzetting in 
Loenen. N.a.v. dit prettig verlopen gesprek zijn een aantal zaken 
duidelijker geworden en zal naar onze leden e.e.a. worden 
gecommuniceerd in ons verenigingsblad VOX-V.O.K.S. en op de 
website www.vox-voks.nl 

19. BEHANDELING VAN DE DOOR DE LEDEN INGEDIENDE VRAGEN 
EN VOORSTELLEN.
Er zijn geen vragen of voorstellen door de leden ingediend

20. RONDVRAAG 
De heer Leander stelt een vraag over de veteranenbegraafplaats 
Loenen. Het is hem niet duidelijk welke kosten hij moet betalen als hij 
daar wordt begraven. De begrafenis van zijn vrouw in Loenen had al 
eerder plaatsgevonden. Afgesproken wordt dat de secretaris met de 
heer Leander contact zal opnemen om e.e.a. door te spreken.

21. SLUITING 
 De voorzitter dankt een ieder voor hun aanwezigheid en nodigt de 

leden en donateurs uit voor de lunch, gevolgd door de herdenking en
kranslegging. De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.
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EEN BIJZONDER AFSCHEID – TON KELDERS 

Op 26 juli 2022 overleed Indië- en Korea-veteraan Antonius Johannes 
(Ton) Kelders en oud-bestuurslid VOKS op de leeftijd van 94 jaar in 
Amsterdam.

Ton was een bijzonder mens. Hij 
diende als militair vier jaar in Indië 
en ging twee keer naar de Korea-
Oorlog. De eerste keer op 8 januari 
1952 en de tweede keer op 12 
december 1953, en altijd op de 
bres voor de veteranen. 
Districtscommissaris Kees 
Kortlever schreef er dit over: 

De lijfspreuk van Ton Kelders was: 
“Er zijn geen oude veteranen, er 
zijn geen jonge veteranen, we zijn 
allemaal veteranen”.   
Naast het Kruis voor Orde en 
Vrede, het Kruis voor Recht en 
Vrijheid, de United Nations Service 
Medal, de Korean War Medal en de 
Ambassador for Peace Medal, was 
Ton de trotse drager van de Bronze 

Star for Valor, een zeer hoge Amerikaanse dapperheidsonderscheiding.  

Ton was niet alleen een bijzonder mens, ook zijn uitvaart werd een 
bijzondere gebeurtenis. Ton had, wetende dat ook voor hem eens het 
einde aan zijn leven zou komen, zijn lichaam ter beschikking van de 
wetenschap gesteld.  
Dit hield dus in dat er geen uitvaart zou zijn. Daarvoor had Ton 
nietsvermoedend alleen maar een donorcodicil getekend en daardoor kon 
de terbeschikkingstelling aan de wetenschap niet doorgaan. Zelfs werd 
zijn stoffelijk overschot (hij stierf aan longkanker) niet geschikt geacht voor 
het beoogde donorschap.  
Het voorgaande had als consequentie dat er alsnog een begrafenis 
georganiseerd diende te worden. Er was echter geen  verzekering en geen 
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geld, waardoor een door de gemeente Amsterdam bekostigde uitvaart zou 
volgen.  
Zo’n gemeentelijk uitvaart op kerkhof Sint Barbara zou dan een uiterst 
sober karakter krijgen. Naast de dragers slechts een ambtenaar namens 
de gemeente, de stadsdichter die een passend gedicht voordraagt en 
verder geen toegang voor belangstellenden. Een veteraan onwaardig! 

Dat nu was voor de vriendenkring van Ton onacceptabel. Op initiatief van 
mevrouw Amy van Son, veteraan Roy Grinwis en na overleg met het 
secretariaat van de VOKS, werd een zogenaamde crowdfunding-actie 
opgezet. Dat Ton een alom gewaardeerd persoon was, bleek al binnen 
enkele dagen. Niet alleen werd het doel van 10.000 euro gehaald, maar 
zelfs ruimschoots overtroffen met als voorlopig eindresultaat iets meer dan 
14.000 euro! 
Hierdoor kon een passende uitvaart voorbereid worden die op vrijdag  
5 augustus plaatsvond op de plek die Ton verdient, nl. op de Mationale 
Veteranenbegraafplaats te Loenen  

In de aula kwam een groot aantal belangstellenden bijeen, onder wie twee 
zusters van Ton en enkele andere familieleden. Namens de VOKS waren 
vice-voorzitter Leo Schreuders en DC Kees Kortlever onder de 
belangstellenden.  
De uitvaartdienst, die voor niet-aanwezigen op een scherm online te 
volgen was, werd geleid door krijgsmachtpredikant ds. Fred Omvlee. 
Geheel in de geest van Ton dus geen gebeden en geen Bijbellezing.   
Nadat de kist, bedekt met de nationale driekleur, door veteranen van de 
Nederlandse Unifil Vereniging was binnengedragen en de baret en de 
medailles op de kist waren geplaatst, werd achtereenvolgens het woord 
gevoerd door een neef van Ton, de heer Rob van Klinken, Leo Schreuders 
namens de VOKS, mevrouw Marianne Barhorst, de dochter van Olga 
Braaf, de in juni 2021 overleden partner van Ton en veteraan en vriend Roy 
Grinwis.  
De woorden van herdenking werden afgewisseld door zang en 
gitaarmuziek van Rocco Ostermann. Voorts werd een gedicht van Rick van 
der Rest ten gehore gebracht en werd een door Ton uitgesproken 
boodschap op het scherm vertoond. 

Vervolgens werd de kist de aula uitgedragen en op een rijdende baar naar 
de op afstand gelegen begraafplaats gebracht, gevolgd door de familie en 
overige belangstellenden. 
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Op de begraafplaats werd de kist door de dragers naar het graf gedragen. 
Er vond een korte ceremonie plaats, waarbij de geüniformeerden de 
eregroet brachten en een muzikant de taptoe blies, gevolgd door een 
minuut stilte.  

Daarna werd de vlag ceremonieel opgevouwen en samen met de baret en 
de medailles aan de familie van Ton overhandigd. 
Ds. Omvlee dankte de aanwezigen voor hun belangstelling en nodigde 
eenieder uit om nog even samen te komen in de aula voor een kopje koffie 
met spekkoek.  
En daarmee werd deze bijzondere uitvaart beëindigd. 

Naschrift:  
Ton zou Ton niet zijn als hij niet ook na zijn begrafenis toch nog even onze 
aandacht vraagt. Op pagina 9 van het julinummer van ‘Checkpoint’ staat 
Ton samen met veteraan Roy Grinwis afgebeeld.  
Persoonlijke verhalen van veteranen staan centraal in een reizend 
kunstproject ‘Helmen vol verhalen’, dat vanaf 16 juni 2022 in Overijssel in 
het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal te zien is. Daarna vervolgt dit 
project haar weg langs alle provincies van ons land. 

Dc Kees Kortlever 
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NATIONALE VETERANENBEGRAAFPLAATS LOENEN 

Uw voorzitter en secretaris hadden op 15 september jl. een gesprek 
met de Generaal-majoor b.d. N. Geerts, secretaris van het bestuur van 
de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en de heer H. Bleijerveld, 
directeur Bijzondere Uitvaarten Monuta. 

De aanleiding voor dit gesprek was dat er signalen uit de achterban van 
onze vereniging kwamen over onduidelijkheden van de kosten van een 
uitvaart of crematiedienst bij de veteranenbegraafplaats Loenen. 
In een prettig gesprek met de heer Geerts en de heer Bleijerveld, zijn een 
aantal punten op een rijtje gezet en verhelderd. 
Hieronder een aantal punten ter informatie. 

Algemeen 
Er zijn twee begraafplaatsen, te weten het ereveld, dat is bedoeld voor 
Nederlandse militairen en burgers die zijn omgekomen tijdens een missie 
en de Veteranenbegraafplaats (NVBL), die bedoeld is voor overleden 
veteranen die daar een gezamenlijke rustplaats vinden. Ook de partners 
van de overledenen kunnen daar worden begraven of bijgezet.  
Beide begraafplaatsen zijn van elkaar gescheiden en hebben elk een eigen 
ingang. 
Elk graf heeft een gelijkvormige gedenksteen, zodat de begraafplaats zijn 
een uniforme uitstraling behoudt. Die op het ereveld zijn liggende stenen, 
die op de NVBL zijn staande stenen. 
De gedenksteen hoort bij het graf en wordt betaald uit een budget dat 
beschikbaar is gesteld door Defensie en het vfonds. Er is een aparte plek 
voor as verstrooiing. 

Marktconforme kosten 
De NVBL is een particuliere stichting zonder winstoogmerk en voert een 
van overheidssubsidies onafhankelijke exploitatie. Dit betekent dat de 
NVBL net als andere begraafplaatsen marktconforme kosten in rekening 
moet brengen bij de veteranen die in Loenen begraven, bijgezet of 
verstrooid willen worden. Omdat de grafstenen gratis worden geplaatst, 
onderscheidt de nationale veteranenbegraafplaats zich daarmee van 
andere begraafplaatsen waar de grafsteen voor rekening van de 
grafgerechtigden komt.  
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Er wordt betaald voor grafrecht voor de duur van minimaal 20 jaar. Langer 
dan 20 jaar in één keer grafrecht betalen is niet toegestaan. Dit is in de wet 
vastgelegd. Na afloop van de 20 jaar kan het wél worden verlengd. 

Kosten van een begrafenis of bijzetting 
Om te beginnen: een begrafenis of bijzetting op de NBVL kost gemiddeld 
13.000 – 15.000 euro. Het bedrag dat de meeste begrafenisverzekeringen 
uitkeren, is vaak aanmerkelijk lager. 
Als een uitvaartondernemer een opvallend lager bedrag aanbiedt, vraag 
dan ook na of het graf, het onderhoud daarvan en het grafrecht van dit 
bedrag ook deel uitmaken.  
De kosten van een begrafenis of bijzetting in Loenen bestaat uit twee 
componenten:  

1) de kosten die begrafenisondernemer in rekening brengt 
2) de kosten die de NBVL in rekening brengt. 

De prijzen die de NBVL rekent voor een begrafenis of bijzetting zijn 
marktconform en staan vast. Kortingen, om wat voor reden dan ook, zijn 
op deze tarieven niet mogelijk, omdat de stichting van de NBVL hoge 
kosten maakt voor de grond van de begraafplaats, het centrumgebouw 
met de aula en het onderhoud van zowel de begraafplaats als de graven. 
De prijzen die de begrafenisondernemer in rekening brengt, kunnen wel 
variabel zijn. De NBVL heeft daarop geen enkele invloed.  

Coördinator NVBL 
De familie van een overleden veteraan die in Loenen begraven wil worden, 
kan een uitvaartondernemer zelf kiezen. Deze ondernemer zal de wensen 
van de familie bespreken en neemt vervolgens contact op met de 
begrafeniscoördinator van Loenen. De NVBL heeft de coördinatie 
uitbesteed aan uitvaartonderneming Monuta. Deze verzorgt de aktes, 
verzamelt de kosten van de NVBL, verstuurt de facturen naar de 
begrafenisondernemer en coördineert de uitvaart.  De gekozen 
uitvaartondernemer zal vervolgens met de coördinator de wensen van de 
familie bespreken en e.e.a. samen inplannen. 
Het is ook mogelijk om de uitvaart op Loenen via de uitvaartonderneming 
van Monuta te laten verzorgen. Deze coördineert dan zowel met de familie 
de gehele voorbereiding als met de NVBL. 

Let op: er zijn ook uitvaartondernemingen die de overledene overbrengen 
naar Loenen, om zich daarna terug te trekken. Dat betekent dat de 
coördinator van de NVBL met de familie de wensen moet bespreken, 
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terwijl de eerste uitvaartondernemen dat ook al had gedaan. Dit kan leiden 
tot extra kosten. Bespreek daarom eerst met de gekozen 
uitvaartondernemer of deze alles ook met de coördinator bespreekt en er 
tijdens de begrafenis/bijzetting er ook bij is. 

De uitvaartcoördinator van Loenen (Monuta) is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het militaire protocol. De NBVL kan op wens zorg dragen 
voor een hoornblazer, die door Defensie wordt betaald. De hoornblazer zal 
alleen op de begraafplaats in actie komen, dus niet in de aula tijdens de 
afscheidsdienst.  
Indien gewenst kan er een erewacht aanwezig zijn. De VOKS kan deze 
aanvragen bij het Regiment Van Heutsz en de kosten hiervan worden door 
het Regiment gedragen. Indien Loenen een erewacht moet regelen (via 
Unifil), komen daar weer kosten bij die door de erewacht in rekening 
worden gebracht. 

Foto: VOKS 

Als aan de gasten een kopje koffie met een plakje cake wordt 
aangeboden, wordt dit geregeld met vrijwilligers. De koffie en cake worden 
natuurlijk wél in rekening gebracht. Moet er een meer uitgebreide maaltijd 
worden geregeld, dan wordt daar een vaste cateraar voor ingehuurd, 
aangezien de NBVL geen eigen keuken heeft. De cateraar moet dus zelf 
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zijn keuken meenemen waardoor deze kosten hoger zijn. Het is niet 
mogelijk zelf een cateraar te kiezen, omdat deze geen ervaring met de 
NBVL heeft. 

Contact
Indien u meer informatie wilt hebben of een afscheidsdienst op de NVBL 
wilt aanvragen, neem dan contact op met Monuta, Team Bijzondere 
Uitvaarten te Apeldoorn, telefoon 055 - 527 42 77 of met het 
contactformulier dat u kunt vinden op de website van Monuta: 
www.Monuta.nl, dan boven aan de pagina klikken op ‘Over Monuta’, 
daarna naar beneden gaan naar ‘Over ons, en daar vindt u een regel met 
Team Bijzondere Uitvaarten, waar u op moet klikken. 

Foto: Monuta, Team Bijzondere Uitvaarten 

Op de website van de VOKS kunt u bij de pagina met de ‘Links’ zowel 
deze informatie als die van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen 
(NVBL) terugvinden. De tarievenlijst van Loenen vindt u daar ook. 

Vragen? Neem gerust contact op met uw secretaris Leo Schreuders, 
telefoon: 06-51903177, email: voks1951@gmail.com 
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HERDENKING ST. JANSZN. WELTEVREE IN DE RIJP 

Op vrijdag 26 augustus 2022 werd de jaarlijkse herdenking 
georganiseerd door de Stichting Jan Janszn. Weltevree in De Rijp.  
Van Dc Kees Kortlever ontving de redactie onderstaand verslag 

Het eerste deel van de herdenking was in de theaterzaal van Hotel ‘De 
Rijper Eilanden’. Nadat alle genodigden van koffie waren voorzien en 
plaats hadden genomen, werd de herdenking geopend door 
dorpsomroeper Jan Prins, die met 
luide stem zowel in het Engels als 
in het Nederlands aankondigde wat 
er stond te gebeuren.  
Daarna trad de ceremoniemeester 
aan, een verlate dubbelganger van 
zeeman Jan Janszn. Weltevree, 
gekleed in kledij uit zijn Koreaanse 
tijd. Hij introduceerde de sprekers 
en andere programmapunten van 
deze middag. 

Als eerste kreeg stichtingsvoorzitter 
Fré Harmsen het woord. Op de van 
hem bekende wijze heette hij de 
genodigden van harte welkom, 
onder wie Zijne Excellentie 
Ambassadeur Yeondoo Jeong, de 
militair attaché, kolonel Sung Ho 
Park, burgemeester van Alkmaar 
mevrouw A.M.C.G. Schouten, en 
niet te vergeten de Ereburger van Korea, de heer Guus Hiddink, ooit de 
coach van het Zuid-Koreaanse nationale voetbalteam. 
Onder de genodigden bevond zich Paul Gommers, voorzitter van de VOKS 
en districtscommissaris Kees Kortlever, beiden vergezeld van hun 
echtgenotes Joke respectievelijk Miep. 
Hierna volgde een toespraak door ambassadeur Jeong die daarbij de 
nadruk legde op de voor de Republiek Korea behaalde successen op 
industrieel gebied en de sterke band tussen Korea en Nederland.  
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Vervolgens was het woord aan burgemeester Schouten die te kennen gaf 
ingenomen te zijn met de activiteiten van de stichting en de plaats die De 
Rijp binnen de gemeente Alkmaar inneemt. 

Door de ceremoniemeester werd daarna het optreden aangekondigd van 
de Schermer Dansers, bestaande uit vijf dames en vijf heren, plus een 
accordeonist en een bassist, twee meisjes en een jongen, allen in 
streekdracht gestoken, evenals de dame die de inleidingen verzorgde. 
Afwisselend werd een aantal oudhollandse dansen uitgevoerd, alles bij 
elkaar een imponerend geheel wat door de aanwezigen met gul applaus 
werd beloond. 

Tot zover het programma in Hotel de Rijper Eilanden, want het gehele 
gezelschap werd uitgenodigd plaats te nemen in een drietal boten 
waarmee naar het centrum van De Rijp gevaren zou worden. Nadat de 
boottocht nog maar net was begonnen, verdween de bewolking en brak 
de zon door en werd het meteen iets warmer op het water. Het werd een 
heel aangename tocht over de sloten en plassen rond De Rijp. 

Na aankomst in het centrum van De Rijp was het tijd om plaats te nemen 
rond het monument van Jan Janszn. Weltevree, naast de Grote Kerk. Daar  
werd door Z.E. ambassadeur Jeong samen met Guus Hiddink een 
bloemstuk bij het monument geplaatst. Hierna was het nog even tijd voor 
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het maken van een groepsfoto en verplaatste het gezelschap zich naar het 
interieur van de Grote Kerk.  
In de kerk vond de opening plaats van de tentoonstelling van schilderijen 
van de Gorinchemse fijnschilder Cordula van der Stadt, getiteld ‘In 
Verscheidenheid Gelijk’.  
Niemand minder dan Guus Hiddink opende de tentoonstelling in de Grote 
Kerk door een klap op het koperen bekken van de dorpsomroeper.

Door de kunstenares werd een zeer uitgebreid exposé geven over datgene 
wat haar bewogen had de werken te vervaardigen. Ieder schilderij liet een 
afbeelding zien met een Nederlands accent en een afbeelding met een 
Koreaans accent. Vervolgens was er voldoende gelegenheid de 
tentoongestelde werken te bewonderen. Dat niet alleen, tussen de 
bedrijven door kon men van aangeboden hapjes en drankjes genieten. 
Tenslotte werd het tijd om afscheid van elkaar te nemen en de thuisreis te 
aanvaarden.  

Het bestuur van de Stichting Jan Janszn. Weltevree en zeker ook de aan 
het programma medewerking verlenende personen verdienen een groot 
compliment voor deze alleszins geslaagde herdenking. 

DC Kees Kortlever 
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DODENHERDENKING KORPS MILITAIRE ADMINISTRATIE  

Op donderdag 7 juli 2022 vond in de Du Moulinkazerne te Soesterberg de 
dodenherdenking plaats van het Korps Militaire Administratie.  
Namens de VOKS werd deze herdenking die om 10.00 uur begon, 
bijgewoond door Dc Kees Kortlever.  

Nadat de op het Logistieke Ereplein opgestelde militairen, veteranen en de 
Fanfare Bereden Wapens door de paradecommandant aan 
Korpscommandant luitenant-kolonel M. Veeke waren gepresenteerd, 
namen vaandel en vaandelwacht hun plaats in. Vervolgens hield de 
korpscommandant een toespraak waarin hij de gevallen militairen 
memoreerde.  
In het bijzonder werd tijdens deze herdenking aandacht besteed aan de op 
het monument genoemde Sergeant Majoor Administrateur Gerrit Bottinga, 
die op de leeftijd van 33 jaar op 25 januari 1942 in Menado (Celebes) door 
de Japanners door onthoofding was omgebracht omdat hij zich na de 
capitulatie van het KNIL met een detachement was blijven verzetten tegen 
de Japanse bezetters. 

Na zijn toespraak overhandigde luitenant-kolonel Veeke het mobilisatie-
oorlogskruis postuum uit aan de dochter en de kleinzoon van sergeant-
majoor Bottinga, waarbij een aantal familieleden aanwezig waren. 

Vervolgens hield een krijgsmachtpredikant een overdenking, besloten door 
het ‘Onze Vader’. Na het signaal Taptoe werd een minuut stilte in acht 
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genomen, terwijl na het signaal Voorwaarts het Wilhelmus werd gespeeld. 
Hierna volgde het leggen van de kransen en bloemstukken bij het 
Monument voor de gevallenen van het Korps Militaire Administratie, 
waaronder een bloemstuk namens de VOKS. Nadat het vaandel was 
uitgetreden werd de herdenking besloten met een defilé langs het 
monument. 

Voor de genodigden was er daarna gelegenheid om elkaar onder het 
genot van een drankje in de theaterzaal te ontmoeten en deel te nemen 
aan een rijstmaaltijd. Het was voor mij de eerste keer dat ik een 
herdenking bijwoonde waarvan ik niemand kende. Maar door manier 
waarop ik ontvangen werd, voelde ik me er toch thuis. 

Dc Kees Kortlever 
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INFO GESNEUVELDEN VOOR BUSAN 

Het secretariaat van de VOKS ontving van Stephanie Hwang, assistant 
director of Public Relations van de Internationale Begraafplaats in 
Busan (UNMCK), onderstaand verzoek.

Stephanie is hij op zoek naar nabestaanden van gesneuvelden die kunnen 
zorgen voor persoonlijke herinneringen aan de militairen die begraven zijn 
in de United Nations Memorial Cemetery in Korea (UNMCK). 
Deze herinneringen worden dan in een krant in Zuid-Korea gepubliceerd. 
Stephanie schrijft: “Het zou geweldig zijn als de nabestaanden van 'onze' 
soldaten een gedetailleerde bijdrage kunnen geven.”

Hieronder de lijst met vragen: 
- Stel uzelf alstublieft voor: uw naam, uw leeftijd en de stad/het land 

waarin u woont. 
- Vertel ons over uw familielid dat in de Koreaanse Oorlog heeft gediend. 

Wat was zijn naam, uit welk land kwam hij en hoe oud was hij toen hij 
stierf? 

- Weet u wat hem ertoe bracht te vechten in de Koreaanse Oorlog? 
- Vertel ons alstublieft over zijn persoonlijkheid. 
- Wat vond uw familielid van Korea) tijdens de oorlog? 
- Wat zijn úw gedachten of gevoelens over de Koreaanse oorlog? 
- Als dit familielid nog had geleefd, wat voor soort leven zou hij dan 

hebben geleid, gebaseerd op het beeld/de herinneringen die u van hem 
hebt? 

- Wat is het laatste nieuws dat u van hem heeft ontvangen? 
- Heeft iemand in uw familie op zijn terugkeer gewacht?  

Wat waren hun of uw gedachten terwijl men/u op hem wachtte? 
- Als u de UNMCK al eens heeft bezocht, vertel ons dan over uw 

ervaringen. 
- Wat zou u uw familielid in gedachten willen vertellen, die zichzelf 

moedig heeft opgeofferd in de Koreaanse Oorlog? 

U kunt uw verhaal in de Nederlandse taal naar het secretariaat van de 
VOKS sturen per post of per email. Indien mogelijk met een foto van uw 
familielid die sneuvelde tijdens deze oorlog. 
De secretaris VOKS zal uw bijdrage vertalen in het Engels en versturen 
naar Busan. 
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ERVARINGEN VAN MILITAIREN VAN B-WONJU

De redactie van de VOKS ontving enkele bijdragen van militairen van de 
Bravo Wonju Compagnie, 12 Infanteriebataljon Air Assault Regiment 
Van Heutsz. 
In deze VOX-VOKS het eerste deel, geschreven door eerste luitenant 
Tommie, 28 jaar oud en pelotonscommandant van het tweede peloton 
van de Bravo Wonju Compagnie. 

Verbinding tussen heden en verleden, Wonju in de West

Toen ik afgelopen vrijdag bij de kleine 
herdenking VOKS voor het 
detachement stond, kreeg ik mijn blik 
niet los van de oude heren in mijn 
linkerooghoek. Voor het eerst zag ik 
een gezicht bij de Korea veteraan: de 
mannen die ik enkel uit verhalen 
kende, de mannen die in Korea zulke 
heldendaden hebben verricht dat onze 
compagnie ernaar vernoemd is, de 
mannen waar ik zeer veel respect en 
ontzag voor heb.  

Op dat moment waren de helden uit de Korea oorlog geen onbereikbare 
figuren uit mythologische verhalen meer, het waren echte mensen met 
echte persoonlijke verhalen geworden. De wens om deze mannen te leren 
kennen en hun verhalen uit eigen hand te horen trokken mij als een zeer 
sterke magneet naar het VAKOL gebouw.  
De kracht en waarde van verbinding met het verleden is groot, zeker 
binnen Defensie. Onze compagnie heeft het geluk dat het verleden en de 
traditie die wij voortzetten nog springlevend is in de herinneringen van hen 
die erbij waren. Onze wens om de banden tussen heden en verleden aan 
te halen begint met deze artikeltjes, waarin we u meenemen in onze 
ervaringen.  
Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden op onze eerste 
oefening waar de gehele compagnie getraind gaat worden. In het 
volgende nummer zal ik vertellen hoe het ons is afgegaan.  
In dit nummer vertel ik u over ons afgelopen half jaar: een periode die in 
het teken stond van de voorbereiding op en uitvoering van vier maanden 
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werken en leven op Curaçao. Curaçao is een zelfstandig land dat 
onderdeel uitmaakt van het koninkrijk der Nederlanden, om ons 
grondgebied te kunnen verdedigen en een bijdrage te leveren aan de 
rechtsorde en stabiliteit stuurt de Koninklijke Landmacht (luchtmobiele) 
compagnies richting het Caribisch gebied. In maart waren wij aan de 
beurt.  

Curaçao is geen oorlogsgebied en er is geen vijand, de tempratuur is het 
hele jaar hetzelfde en de zon komt elke dag om 05:45 op en gaat om 18:45 
onder. Curaçao is een populaire vakantie bestemming, met haar witte 
stranden en heldere blauwe zee is het voor sommigen een klein paradijs. 
Hoewel Curaçao een paradijs is voor toeristen, is het voor de lokale 
bevolking een uitdaging om iedere dag je gezin van eten te voorzien. Door 
Corona is de armoede verder toegenomen waardoor (drugs)criminaliteit en 
geweld aan de orde van de dag zijn. Waar ik me, als 
pelotonscommandant, zorgen over maakte waren de verleidingen die er 
op de loer lagen. Omdat Curaçao geen uitzending is, hadden we (als we 
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niet op oefening waren) voldoende vrije tijd, zowel doordeweeks als in het 
weekend, om te genieten van alles wat het eiland te bieden heeft.  
Konden mijn jonge jongens, waarvan de meesten nog nooit voor langere 
tijd van huis waren geweest, de verleidingen en uitdagingen van Curaçao 
weerstaan? Onze doelstelling was om altijd klaar te zijn voor inzet, onze 
getraindheid te vergroten, niemand onderweg kwijt te raken en met z’n 
allen terug te kijken op een mooie tijd.  

Nu we terug zijn in Nederland en we uitgebreid hebben teruggeblikt tijdens 
een week in de Oostenrijkse bergen, kan ik u mededelen dat we een zeer 
geslaagde periode achter de rug hebben. We hebben al onze 

doelstellingen gehaald, we 
zijn als individu volwassener 
en als team hechter 
geworden. We balen er af en 
toe van dat we niet meer 
hebben kunnen doen voor het 
land en haar bevolking, maar 
dat lag buiten onze macht. 
Een zeer geslaagde veelal 
offensieve oefening op 
Bonaire en acties op de 
rotsachtige stekelige 
oefenterreinen op Curaçao 
hebben ons tactisch beter 
gemaakt. We hebben in een 
ander terrein leren optreden 
en we hebben laten zien ook 
bij hoge tempraturen ons 
werk te kunnen uitvoeren.  

Het allerbelangrijkste voor mij is dat we niet onnodig jongens zijn verloren 
aan de gevaren van het eiland en we onze eenheid niet in een slecht 
daglicht hebben gezet. De zorgen die ik in het begin had waren niet 
ongegrond. Ik heb een peloton vol professionals waar ik zeker na Curaçao 
mee op missie zou willen. Ik ben trots om leiding te mogen geven aan dit 
jonge gretige peloton binnen de gefocuste Bravo Wonju compagnie en 
hoop u ieder kwartaal mee te nemen in onze ervaringen. Binnen onze 
compagnie is het een traditie om zo ongeveer alles af te sluiten met onze 
luide strijdkreet.  WONJU!
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EEN KORTE BELEVENIS OP DE ZR.MS. EVERTSEN 

Van ons bestuurslid Marine, Herman Repping, ontving de redactie 
onderstaand verslag over zijn korte belevenis op de Zr.Ms. Evertsen. 

Bij onze jaarlijkse herdenking op 31 mei was ik ruim op tijd aanwezig.  
Ik had net mijn vervoermiddel geparkeerd en zie in mijn ooghoek een 
Marineman aankomen die aan het zoeken is. 
Ik zie dat het een marine-officier is met drie gallons, voor mij dus een 
kapitein-luitenant ter zee (KLTZ) . Ik groette beleefd en vroeg waarvoor hij 
aanwezig moest zijn. Dat was voor de reünie en herdenking van de VOKS.  
Aangezien ik wist waar de bijeenkomst was, nodigde ik hem uit met mij mee 
te lopen. Daar aangekomen gaf ik hem over aan onze secretaris Leo 
Schreuders en die loodste hem naar het museum. 

Na afloop van de herdenking sprak KLTZ (Van der Ploeg) mij aan en zegt:  
“U was met de Hr.Ms. van Galen in Korea en u heeft nog een schip 
nagebouwd, de Evertsen, die was ook in Korea! Ik ben de commandant 
van de huidige Evertsen die in onderhoud ligt op de Marinewerf in Den 
Helder.” 

Hij nodigde mij uit om de huidige Evertsen bezoeken en daarvoor een 
afspraak te maken. U begrijpt wel dat ik als oud-marineman dit met dank 
aanvaardde! Na enige mail over en weer was een afspraak gemaakt. Maar 
er dreigde een kink in de kabel te komen, want nu bleek dat de datum zo 
gekozen was dat ik niet mocht autorijden. In verband met een afspraak 
met de oogarts, kreeg ik op die dag een ooglaserbehandeling aan een 
oog. Tja, en dan mag je niet rijden. 
Mijn schoonzoon bood aan om mij met de auto naar Den Helder te brengen. 
Misschien zou hij dan ook mee aan boord mogen. Die afspraak werd 
gemaakt en gelukkig goed bevonden door de commandant. 
Woensdag 22 juni werden we door KLTZ Van der Ploeg aan de Zuidpoort 
ontvangen en geleide hij ons naar het schip de Evertsen, die afgemeerd lag 
achter het zusterschip De Ruyter. We kregen een uitgebreide rondleiding 
en ook nog bij het in droogdok liggende Patrouilleschip de Zeeland. 
Na een goede blauwe hap werden we nog uitgenodigd in zijn kajuit, waar 
ik hem een foto overhandigde van de Evertsen die in Korea een aanvaring 
opliep met een niet aangegeven rif aan de kust. De foto werd in dank 
ontvangen en krijgt een mooie plaats! 
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Deze dag was om nooit te vergeten en de zilte zeelucht weer eens 
geproefd te hebben! 

Herman Repping 
Korea-veteraan ex-Koninklijke Marine. 
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BEZOEK AAN FAMILIE ROZA IN VLAARDINGEN  

Van ds. P. ’t Hoen ontving de redactie onderstaand verslag van het 
bezoek aan VOKS-districtscommissaris William Roza in Vlaardingen. 

Heemraadstraat, Vlaardingen 
Nadat we elkaar hadden begroet, keken wij om ons heen en zagen wij veel 
Aziatische kunst. In de woonkamer hing een verzameling van wel 40 Batik 
stempels; dit is een hobby van mevrouw Siddi Roza.  
Wij mochten er een vasthouden 
en bekeken het fijne handwerk 
van deze metalen stempels.  
Op de gang liet William kleding 
en gebruiksvoorwerpen van de 
lokale bevolking zien, die hij 
meegenomen heeft uit Nieuw- 
Guinea.  
In de woonkamer met gashaard 
namen wij plaats en begon 
William te vertellen dat hij in deze 
kamer op 24-05-1942 is geboren 
en jaren later zijn moeder hierin is 
overleden.  
Zijn vrouw Siddi leerde William 
kennen toen zij als verpleegster 
zijn moeder in het ziekenhuis 
verzorgde. Na hun huwelijk in 
1963 moest ook zij stoppen als 
werkende echtgenote, zoals de 
regelgeving toen voorschreef. 

1961 – 1962 Nieuw-Guinea   
Vanaf april 1961 tot 28 november 1962 maakte William deel uit van de 
Nederlandse strijdkrachten in Nieuw-Guinea. Op 19 april 1961 vertrok hij 
met 40 andere militairen met het SS Zuiderkruis vanuit Hoek van Holland 
via Curaçao, het Panamakanaal en Hawaï en kwam op 25 mei aan in 
Hollandia.  
Eind oktober volgde de terugreis met de Waterman, waarmee hij op 28 
november 1962 in Rotterdam aankwam. 
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Zijn functie was technisch specialist, waarvoor hij was opgeleid op de 
Kromhout kazerne in Utrecht. Zijn initiële militaire opleiding was in 
Amersfoort, en vervolgopleidingen als voorbereiding voor zijn uitzending in 
Grave en Duitsland. Hij kon alles repareren wat hem in de hand viel.  
Zijn technische vaardigheden werden al gauw bekend op de Zuiderkruis 
op weg naar Nieuw Guinea, waardoor hij ook toegang kreeg tot het hele 
schip. 

Lichting 61-2  
Als dienstplichtig soldaat 1 van 11 TD Cie. 4e Div, lichting 61-2, werd hij  
met 6.1.B geplaatst in Biak. Van hieruit werd William overal waar hij nodig 
was naar toe gereden of gevlogen. Hij leerde hij de lokale Papoea 
bevolking kennen. Het waren en zijn nog steeds vriendelijke mensen bij 
wie het goed vertoeven was. “Wij hebben hen in de steek gelaten”, stelt 
William vast.  
William vervolgt met zijn beschouwingen. Nieuw-Guinea werd door 
tussenkomst van de VN op 1 mei 1963 overgedragen aan de toen 
oorlogszuchtige Republiek Indonesië, dat met militaire infiltraties onze 
kolonie wilde annexeren. De overdracht gebeurde onder druk van een 
dreigende derde Wereld Oorlog, door toedoen van de spanningen tussen 
de communistische Sovjet Unie en de Verenigde Staten van Amerika, met 
als grootste dreiging de Cuba crisis. Nederland, als klein landje, had niets 
meer te zoeken op het wereldtoneel beheerst door deze twee 
grootmachten. Het was zoiets als wegwezen voordat je erbij betrokken zou 
kunnen worden. Van betekenis op wereldschaal had ons landje afgedaan. 
Het koloniale tijdperk in de Oost was voor Nederland voorbij.  

Liftmonteur voor rijksgebouwen 
Na zijn diensttijd  werkte William voor de PTT, het latere KPN, als 
liftmonteur voor rijksgebouwen, tot aan zijn pensioen. Deze baan bracht 
hem door het hele land; op afroep dag en nacht.  
In plaats van de BB (Bescherming Bevolking), melde William zich bij de 
BZB (Bedrijfszelfbescherming). Hij noemde het als grapje ‘Bewaking voor 
extra inkomen’. 

William heeft veel bestuurlijke functies gehad bij o.a. bij de 
Wapenbroeders, waar ook een aantal Korea-veteranen lid van waren. 
Het is alweer jaren geleden dat de eerste veteranendagen werden 
gehouden bv. in Harskamp. De veteranen van Korea en Nieuw-Guinea 
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waren toen bij elkaar ingedeeld in tenten. Zo leerde William de 
Koreagangers kennen. Dus is hij geen Koreaveteraan, maar wel vrijwillig 
één van onze districtscommissarissen.  

DC van 6 en 7 districten 
In 2002 belde de toen voormalige districtscommissaris Graaf van Limburg 
Stirum William op met de mededeling dat het gezamenlijk leggen van 
kransen gezien zijn leeftijd er niet meer inzat en of hij het voortaan alleen 
wilde doen. Kort daarna werd William district VI en na het overlijden van 
Dc Hendrik Mulder ook district VII. 
Als Dc bezoekt hij de herdenkingen in Roermond, bij ‘de Boeg’ en het 
stadhuis, beiden in Rotterdam. Ook de jaarlijkse 12 februari-herdenking in 
Roosendaal en de jaarlijkse Korea kerkdienst in Leidschendam, die helaas 
voortaan niet meer plaatsvinden. Voor de kerkdienst in Leidschendam 
waren er dit jaar nog slechts drie aanmeldingen van Koreaveteranen.  
Over blijft de zorg voor individuele veteranen binnen zijn twee districten. 
William is nooit in Korea geweest, wel is hij met zijn echtgenote via 
Indonesië in Nieuw-Guinea geweest. In 1998 heeft hij met maten van  
6.I.B. een revisit bezoek gebracht. Van tevoren had hij de groep TD’ers 
bijeen gebracht en heeft deze groep nog jaren bestaan. 

Boekenkast  
Zijn interesse voor Nieuw-Guinea mochten wij bekijken in zijn kantoor. 
Naast de plakboeken van zijn diensttijd heeft hij door de jaren heen ruim 
225 boeken verzameld over dit land. 
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Hij volgt nog steeds de ontwikkelingen en deelt de gedachte van velen dat 
de Nederlandse Staat tekort heeft geschoten. 

Hollandse jenever  
Na een patrouille met enkele gevangen Indonesiërs kregen wij een tip om 
jenever te drinken tegen de muggen. Maar als dienstplichtig soldaat is het 
niet mogelijk sterke drank te krijgen. Doordat William ook reparaties aan 
horloges deed, kon hij wel aan whisky  komen. Vandaar het verhaal over 
whisky en jenever. 
Omdat Vlaardingen onder de rook van Schiedam ligt, heeft hij ons uitleg 
gegeven over de jeneverstokerijen. De alcohol komt uit Pernis aan de 
overkant van de Nieuwe Waterweg. Pure alcohol wordt tot een percentage 
van 35% verdund en bij het moutbeslag gedaan. Bij Whisky wordt het 
beslag bijvoorbeeld boven turf gedroogd. Daarna gaat het net als bier in 
de kookpotten, waarna  de vloeistof gedistilleerd wordt tot minimaal 40% 
en in sommige gevallen in eikenhouten tonnen, die van binnen gebrand 
zijn, opgeslagen. 

De bestuurlijke functies kan onze Dc enkel uitvoeren met steun van zijn 
echtgenote Siddi die hem met raad en daad bijstaat. 
In het blad van de Wapenbroeders jaargang 2021 nummer 1, staat een 
artikel over William vermeld. 

Dominee Peter ’t Hoen
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HET COVENTRY GEBED IN WAGENINGEN 

Onze geestelijk verzorger ds. ’t Hoen schreef onderstaande tekst over 
he Coventry gebed.  

In ons vorige nummer schreven wij over de bombardementen tijdens de 
Tweede Wereld Oorlog op Wageningen en Venlo. 
Op vrijdag 26 augustus om 12.00 uur heb ik meegedaan met het Coventry 
gebed in de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Dit gebed, dat 
tegelijkertijd werd gebeden in de aangesloten Europese kerken, wil ik 
graag met jullie delen. 

Coventry gebed - Litanie van verzoening 
Dit gebed is begonnen door de kerkgemeenschappen van Coventry in 
Engeland en Dresden in Duitsland waar monumentale, eeuwenoude 
kerken zwaargehavend achterbleven na de oorlogshandelingen. Toen in 
Coventry onder de puinhopen twee dakspanten in de vorm van een kruis 
werden gevonden, werd dat opgevat als een oproep tot verzoening. 

In de oorlog verwoeste Kathedraal van Coventry 

Sindsdien zijn kerkgemeenschappen van beschadigde kerken in Europa 
met  elkaar verbonden in een gebed om verzoening. Het Cross of Nails, 
gemaakt van spijkers uit het dak van de verwoeste kathedraal in Coventry, 
staat symbool voor dit netwerk. 
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In Nederland zijn veertien steden met elkaar verbonden in het Coventry-
beraad, waaronder Rotterdam, Middelburg, Arnhem, Deventer en 
Nijmegen. Sinds 2021 dus ook Wageningen. 
Het hart van het gebed is de Litanie van verzoening. 

Bidden voor vrede en verzoening 
Dat gebeurt iedere vrijdag in ruim 150 steden over de hele wereld, die 
geteisterd zijn door oorlogsgeweld. Dit vrijdaggebed is begonnen in 
Coventry dat tijdens de tweede wereldoorlog zwaar getroffen is. In de 
ruïnes van de vernietigde St. Michael kathedraal zijn bij 
opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen, later 
het ‘Cross of Nails’ genoemd. Daaruit is een wereldwijde 
verzoeningsbeweging op gang gekomen, waarbij onder meer zijn 
aangesloten de Gedächtniskirche in Berlijn, Freetown in Sierra Leone en 
na 9/11 de Trinity Church in New York in de schaduw van de Twin Towers. 

Rond het middaguur vindt het vredesgebed plaats, in ieder land met een 
eigen thema. In Europa richt men zich vooral op het creëren van een 
leefbare veelkleurige interreligieuze samenleving en op probleemsituaties 
in ontwikkelingslanden. Deelnemende steden vormen het Coventry Beraad 
Nederland waarvan Arnhem, Deventer, Den Haag, Den Helder, Doesburg, 
Doetinchem, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam en Wageningen samen 
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met de Nederlandse kerk in Londen deel uitmaken. 
Het Coventry vredesgebed wordt in Wageningen verzorgd door een 
werkgroep van de Raad van Kerken. 

Coventry Litany of Reconciliation 
The Coventry Litany of Reconciliation of the Coventry Cathedral. 

All have sinned and fallen short of the glory of God 

The hatred which divides nation from nation, race from race, class from class, 
FATHER FORGIVE 

The covetous desires of people and nations to possess what is not their own, 
FATHER FORGIVE 

The greed which exploits the work of human hands and lays waste the earth, 
FATHER FORGIVE 

Our envy of the welfare and happiness of others, 
FATHER FORGIVE 

Our indifference to the plight of the imprisoned, the homeless, the refugee, 
FATHER FORGIVE 

Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ 
forgave you. 
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HERDENKING YI JUN PEACE MUSEUM DEN HAAG 

In het Yi Jun Peace Museum in de Wagenstraat in Den Haag vond op 
zaterdag 20 augustus 2022 een bijzondere ceremonie plaats.  
Het museum was lang geleden een hotel, waar de Zuid-Koreaanse 
diplomaat Yi Jun 115 jaar geleden onder verdachte omstandigheden 
overleed. Het museum is opgericht door de heer en mevrouw Lee en 
bestaat inmiddels 25 jaar. Ieder jaar vindt er museum een ceremonie 
plaats om Yi Jun te herdenken.  

Inmiddels is het 77 jaar geleden dat de Wapenstilstand werd ondertekend, 
waarmee een einde kwam aan de Koreaanse Oorlog.  
Verder zijn er al 60 jaar diplomatieke relaties tussen Nederland en Korea. 
In een speciale bijeenkomst werden deze vier momenten herdacht in 
aanwezigheid van o.a. de ambassadeur van Zuid-Korea, H.E. Yeondoo 
Jeong en burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. 
De bestuursleden van de VOKS waren, zoals ieder jaar, ook uitgenodigd, 
maar konden wegens hun reeds geplande vakanties niet aanwezig zijn. 

Borstbeeld van Yi Jun 
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BRONBEEK: WEEK VAN DE KOLONIALE GESCHIEDENIS  

Van zaterdag 1 tot en met zondag 9 oktober 2022 organiseert Museum 
Bronbeek in Arnhem een diverse reeks activiteiten in de Week van de 
Koloniale Geschiedenis rond het thema ‘Wat een ramp’!  
We nodigen iedereen van harte uit om onze activiteiten te bezoeken. 

Bronbeek 1881 (afbeelding: Defensie) 

Museum Bronbeek gaat dieper in op allerlei rampen, van natuurlijke 
calamiteiten en catastrofale ongelukken tot door mensen zelf gecreëerd 
onheil in de voormalige koloniën in de Oost en de West, met de 
tentoonstelling Swamp Rescue, een lezingenmiddag, de vertoning van een 
documentaire ingeleid door de makers, een informatieve middag over het 
onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog 
in Indonesië, 1945-1950, een filmavond over hoe Nederlandse, Japanse en 
Indonesische propaganda werkte, de muziektheatervoorstelling Prinses 
van Atjeh en een lezing over een lezing over de uitbarsting van de vulkaan 
Tambora in 1815. 

Het volledige programma is te vinden op de website van het museum: 
https://www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek  
Klik daarna op: Week van de Koloniale Geschiedenis Bronbeek 
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Mouwembleem Indianhead 
Stropdasschuif VN embleem / VOKS 
Stropdasklem 50 jaar Korea 
Reversspeld vlag Nederland / Korea 
Reverspeld VN embleem / VOKS 
Christanspeldjes 
Revers Draaginsigne Gewonden, klein model

Als artikelen uitverkocht zijn, worden er geen nieuwe meer 
aangeschaft. 

Kopen   of   bestellen 
Deze artikelen zijn te koop in het museum van het Regiment 
Van Heutsz in de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

U kunt ze ook bestellen bij de secretaris van de VOKS, 
dhr. L.C. Schreuders, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
e-mail: voks1951@gmail.com - telefonisch: 06-51903177

Contactgegevens  museum:
Telefoon:   026-3533752 (donderdag)
Email:        museum.rvh@mindef.nl

Verzendkosten 
Als u een bestelling heeft gedaan wordt er contact met u 
opgenomen om aan te geven hoe hoog de verzendkosten 
zijn. Zodra de betaling inclusief verzendkosten binnen is, 
worden de bestelde artikelen naar u verstuurd. 

€  20,-
€  11,-
€    6,-
€    6,-
€    3,-
€    3,-
€    3,-
€    3,-
€    3,-
€    3,-
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