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VAN DE VOORZITTER

Het jaar 2012 is al bijna voorbij…
Het was een jaar met stof tot nadenken.
Bijna 40 leden van onze vereniging zijn immers
dit kalenderjaar overleden. Dat velen van ons dan
toch de moeite nemen om, ondanks hun
afnemende gezondheid, bij het afscheid van hun
overleden collega acte de présence te geven,
getuigt ook nu weer van blijvende
kameraadschap.

Datzelfde gold in 2012 ook voor diegenen die de
VOKS vertegenwoordigden op de diverse
herdenkingen in Schaarsbergen, Roosendaal,

Margraten, Roermond, Wageningen, de Grebbeberg, Veteranendag,
enzovoort.
Voor uw bestuur geeft dit iedere keer weer de nodige impuls om het
komende jaar er weer alle energie in te steken om onze vereniging
overeind te houden.
Daar horen echter wel enkele beslissingen bij die ook van emotionele
waarde zijn. Zo is om financiële redenen besloten het aantal ‘Scholarships’
van de Samilschool in Suwon (‘onze’ school) te verminderen. En is op 25
oktober jl. het VOKS-museum officieel overgedragen aan de Stichting
Benteng van het regiment Van Heutsz.
En helaas heeft de commandant van het regiment Van Heutsz, Luitenant-
kolonel Van der Have, afscheid moeten nemen van Schaarsbergen en is
zijn plaats overgenomen door Luitenant-kolonel Van Dreumel.
Tijdens de ledenvergadering van 25 oktober jl. hebben wij kennisgemaakt
met laatstgenoemde en, gezien zijn enthousiasme tijdens deze ontmoeting,
gaan wij er vanuit dat ook hij onze vereniging net zo’n warm hart toedraagt
als diens voorganger.

Ik wens u in deze koude winterdagen een mooi Kerstfeest, een knallend
uiteinde en een gelukkig en gezond 2013 toe.

C.P.G.J. Motshagen
Voorzitter VOKS
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Het bestuur van de

Vereniging van Oud Korea Strijders

wenst haar leden, donateurs en vrienden

Prettige Kerstdagen

en een

gelukkig en gezond 2013 toe

Winterlandschap in Zuid-Korea
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KERST- en NIEUWJAARSWENSEN

Het Districtsbestuur van Zuid-Holland wenst het VOKS-bestuur, de leden
en donateurs, en hun familieleden een prettig Kerstmis en zeer
voorspoedig Nieuwjaar toe.
Het volgend jaar hopen wij u te mogen begroeten op de jaarlijkse reünie
van ons district op donderdag 28 maart 2013 in de Frederikkazerne in
Den Haag.
J.Spaans C.J.van Limburg Stirum J.Vermey.

Ondergetekende Ton van Dalen wenst al zijn vrienden en vriendinnen van
de VOKS hele prettige Kerstdagen en ‘n gelukkig Nieuwjaar.
En ik wens diegenen die ‘n verlies hebben geleden heel veel sterkte!
Ton van Dalen.

Wij wensen alle VOKS vrienden en vriendinnen, donateurs en
overige lezers van de VOX-VOKS in binnen- en buitenland alsmede
hun gezinsleden en in het bijzonder onze zieken en invaliden
Prettige Kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2013
in goede gezondheid toe.
Leen en Eileen Schreuders



6

IN MEMORIAM

Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat
in de afgesloten periode onderstaande leden
zijn overleden:

J . van Anrooij , 82 jaar op 30 maart 2012 te Breda
(Gen Muir)

G. van Genderen, 86 jaar op 9 juni 2012 te Leerdam
(Gen Langfitt)

L.A. Pietersen, 77 jaar op 18 augustus 2012 te Breda
(La Marseille)

G. Pestman, 83 jaar, 23 augustus 2012 te Slochteren
(HrMs van Zijl)

Dinsdag 28 augustus vond in de
Nederlandse Hervormde Kerk te Schildwolde
de plechtige uitvaartdienst plaats
Een deputatie van District Noord van de VOKS was aanwezig
Na de dienst hebben de VOKS-leden met het brengen van
de eregroet afscheid genomen van de oude dienstmakker.

J van Dijk, 86 jaar, op 28 augustus 2012 te Leerdam
(Gen Langfitt)

Bij zijn uitvaart op 1 september waren 4 VOKS leden
aanwezig die de laatste groet brachten.De kist was
bedekt met de Zuid-Koreaanse vlag en bloemstuk van de VOKS
Klaas Schuitemaker sprak een”in memoriam” uit.
De aanwezigheid van een deputatie werd door de familie
zeer op prijs gesteld’
S van H
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C.J. Nanning, 85 jaar op 1 september 2012 te Amsterdam
(Zuiderkruis)

C. Soeren, 87 jaar op 18 september 2012 te Maarssen
(Gen, Sturgis)

J.J. Kuitems, 85 jaar in september 2012 te Hoorn
(Zuiderkruis)

J.M.G. Wolken, 82 jaar, op 1 oktober te Taupo (Nieuw-Zeeland)
(Gen. R.M. Blatchford)

Wij ontvingen het Certificate of Appreciation op de dag van zijn begrafenis.
Jaap zou er vast heel erg trots op zijn geweest.
Met dank hiervoor.
Christine Wolken, echtgenote

L.M.A. (Pol) van Oyen, 84 jaar, op 8 oktober 2012 te Eindhoven
(Gen Mac Rae)

Wij waren aanwezig bij de begrafenis van Lt. Kol. b.d. Pol. van Oijen te
Eindhoven.
Veel, heel veel groene baretten en daar waren wij als Korea Veteranen,
d.w.z. dhr. Van Groeningen, Ruud en ondergetekende als
vertegenwoordigers van de V.O.K.S. aanwezig. Namens de VOKS is er
mooi bloemstuk bij de baar gelegd.
De familie stelde het zeer op prijs,dat wij aanwezig waren.
A. Treffers, Den Bosch.

W. van Dam, 86 jaar op 10 oktober 2012 te Wageningen
(Gen, Langfitt)
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VAN HET BESTUUR

Bijlage
Bij deze VOX-VOKS is een heel bijzondere bijlage ingesloten; een bijlage
die van "levensbelang" is voor de VOKS, nl het acceptgiroformulier voor
het komende verenigingsjaar!

MAAR: er is nu een verschil in vergelijking met voorgaande jaren:

Zoals u in de voorgaande jaren gewend was, waren op de acceptgiro uw
naam en adresgegevens al ingevuld. Om de juiste acceptgiro in de
envelop met bijpassend adreslabel te doen, was een uiterst tijdrovend
werk. Het bestuur heeft daarom besloten een aanpassing te doen:

De nu bijgevoegde acceptgiro is nu nog wel voorzien van het contributie-
bedrag, rekeningnummer en verdere gegevens van de VOKS, maar u
dient voortaan uw eigen rekeningnummer, naam en adresgegevens zelf in
te vullen, een handtekening te plaatsen en het formulier op de post te
doen!

Nu kan ook uw bestuur fouten maken dus wanneer u in deze VOX-VOKS
géén acceptgiro aantreft terwijl u nog niet betaald heeft dan graag een
telefoontje naar de (nieuwe) penningmeester.
Wanneer u wél een acceptgiro formulier aantreft terwijl u al vooruit
betaald had ook dan graag een telefoontje.
Natuurlijk kunt u ook per telebankieren uw contributie voldoen. U kunt uw
lidmaatschapsbijdrage ( 14,-) of donateurbijdrage ( 14,-) betalen op een
van de volgende rekeningen:
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ING rekening 37.18.397 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet
Rabo rekening 10.32.09.824 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet

Meldt u bij de betaling dan de mededeling: ‘contributie VOKS 2013’.

Bestuurswijzingen
Zoals u elders in deze VOX-VOKS kunt lezen zijn er weer verkiezingen
geweest: de heren F. Titalepta (Conservator) en F. Rosdorff (Adjunct) zijn
tijdens de laatste ledenvergadering wederom herkozen voor een nieuwe
termijn.

Samilfonds
Tijdens de Ledenvergadering van 25 oktober is besloten om het aantal
van drie ‘Scholarships’ voor de studenten van de Samilschool terug te
brengen naar twee. De reden hiervoor is de toenemende druk op de
financiën van de VOKS door het afnemend ledenaantal. Minder leden
betekent immers minder contributie en we moeten daarom bezuinigen.

Overdracht VOKS-Museum aan de stichting Benteng.
Op 25 oktober jl. is de uitgebreide VOKS-collectie in het museum te
Schaarsbergen officieel door de VOKS overgedragen aan de Stichting
Benteng van het regiment Van Heutsz, vertegenwoordigd door overste
Van der Have (voorzitter van de stichting Benteng) en majoor Van der
Most (conservator van het museum).
Stichting Benteng zal zorg dragen voor een continuering van het in stand
houden van de collectie voor ons nageslacht.

Oproep Wageningen 2013
Op 5 mei 2013 zal wederom het bevrijdingsdefilé in Wageningen
plaatsvinden. De burgemeester van Wageningen alsmede het comité 4 en
5 mei hebben ons laten weten het bijzonder op prijs te stellen, indien een
delegatie van de VOKS aanwezig zou willen zijn en zich aan ‘het volk’ zou
willen presenteren! Maar ook wij, als uw bestuur, vinden dat de VOKS
vanzelfsprekend ‘acte de présence’ moet geven op deze jaarlijks
historische dag!
Daarom richt uw het bestuur wederom het verzoek aan u om u op te
geven voor het bevrijdingsdefilé op 5 mei 2013 in Wageningen.
Ook als u niet in staat bent het parcours te lopen dan mag u zich toch
opgeven. U wordt dan defilant op een militair voertuig.
Nogmaals wijzen wij u erop dat u recht heeft op VRIJ VERVOER dat
geldig is op 5 mei van uw woonplaats naar station ‘Ede-Wageningen’ en
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terug. Zelfs als u, door lichamelijke gebreken, niet alleen kunt reizen dan
kunt u zich laten vergezellen door een begeleider die dezelfde rechten
heeft, v.w.b. vrij vervoer, als u.

Vóór 1 februari 2013 moet de lijst van deelnemers door de heer Rosdorff
bij de organisatie worden ingeleverd.
U kunt zich per omgaande opgeven bij:
Dhr. F.L. Rosdorff tel. 026 3763635
KMTOMM Bronbeek mobiel: 06 22009023
Velperweg 147 email: f.rosdorff@veteranen.nl
6824 MB Arnhem

Meldt u tevens bij de opgave of u wel of niet met een begeleider komt.
Geeft u zich a.u.b. op en laat de VOKS niet in de steek!

Koreaanse onderscheiding.
Zoals eerder in de VOX-VOKS was vermeld, is de heer
Jaap Spaans, plv District Commissaris Zuid Holland
district VI is bereid gevonden te bemiddelen voor het
aanvragen van de Korea onderscheiding “Ambassador for
Peace”.
Diegene die tot nu toe nog geen medaille heeft ontvangen
en denkt daar recht op te hebben kan contact opnemen
met de heer Spaans tel.070-3931359.
Adres M.L. Kinglaan179, 2286 AJ Rijswijk.



11

VAN DE DISTRICTEN

Voortaan treft u in de VOX-VOKS een overzicht aan van de
districtcommissarissen. Neemt u voor vragen, suggesties en/of
problemen in uw district contact op met uw DC.

District I Noord Nederland
K. Piest
Oostercluft 278, 8332 DM Steenwijk, tel 0521-511066

District II Noord-Gelderland en III Zuid-Gelderland
Noord Gelderland
J. van Stein
Com.v. Ramshorstlaan 21, 3863 AZ Nijkerk, tel 033-2462426

Zuid Gelderland
A.J. Leyenaar
Groenendaal 348, 6715 BJ Ede, tel. 0318-633661

District IV. Utrecht en District V. Noord Holland
S. Huissteden
Roeltjesweg 1 Fl.1, 1217 TC Hilversum, Tel 0653679520

District VI. Zuid Holland
C.J.Graaf van Limburg Stirum
Westzeedijk 124, 3016 AH Rotterdam, tel. 010-4366974

District VII. West Brabant/Zeeland
H. Mulder
Joh. De Witstraat 139, 3135 RH Vlaardingen, tel. 010-7852758

District VIII. Oost-Brabant
In dit district is een vacature. Heeft u interesse voor deze functie, neemt u
dan contact op met het secretariaat van de VOKS

District IX. Limburg
L.G. Ghelen
Ellecuylgaard 42, 6227 EA Maastricht, tel. 043-3615621

District Den Helder
G.L. de Leeuw
Wierbalg 2307, 1788 VE Julianadorp, tel. 0223-646839
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Streetparade Nationale Taptoe te Rotterdam op 28 september 2012
Zoals elk jaar werd een aantal VOKS-leden door het gemeentebestuur van
Rotterdam uitgenodigd voor een ontvangst in de Burgerzaal op vrijdag 28
september, ter gelegenheid van de Streetparade van de Nationale Taptoe
in de Ahoy.
In de Burgerzaal werden de genodigden ontvangen met frisdrank en
taartjes.
De burgemeester ing. A. Aboutaleb hield een warme toespraak, waarin hij
sprak dat Rotterdam bij uitstek geschikt is om zo’n evenement van
internationale allure te ontvangen.De Taptoe is ook een mooie gelegenheid
om even stil te staan bij de militaire geschiedenis van Rotterdam. De
Mariniers hebben immers een rijke historie in deze stad.
Lt. Generaal b.d. A.P.R.M. van Baal, voorzitter Stichting Nationaal Taptoe,
en de plv. Commandant der Strijdkrachten waren eveneens aanwezig.
Daar de D.C. Zuid-Holland Van Limburg Stirum niet aanwezig kon zijn, was
de plv. D.C. J. Spaans met zijn vrouw aanwezig om de VOKS te
vertegenwoordigen.
Om 14.00 uur kon men vanaf het bordes voor het stadhuis gezeten op
stoelen het defilé gadeslaan.

Van de VOKS waren o.m. de heren Meinen en Van de Beek van de partij.
Van de deelnemende orkesten aan de Taptoe in de Ahoy nam een aantal
deel aan het defilé. Ook doen er burgerorkesten mee. Spectaculair waren
de Jachthoorn trompetters van de Garde Jagers en de Dutch Military
massed Piper and Drums, de Koninklijke Militaire kapel en het Nederlandse
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Politie orkest. Ook aanwezig een orkest van de Franse Luchtmacht, la
Musique Principale des Troupes de Marine uit VersailIes.
Zoals altijd waren de Marinierskapel en de kapel Johan Willem Friso en het
muziekkorps van de gezamenlijke bereden wapens uit ons land
indrukwekkend.
Tot slot van het defilé werd o.a. door de Marinierskapel de "Hymn to the
Fallen" gespeeld, de kapel van de Koninklijke Luchtmacht, alsmede de
Johan Willem Friso Kapel onder leiding van de dirigent kapitein der
Mariniers Janssen voortreffelijk uitgevoerd. Heel indrukwekkend.
Alhoewel weer wat minder veteranen van de partij waren, was het toch een
zeer geslaagde bijeenkomst met prachtig weer.
C.J.v.L.S.

Remembrance day dienst St.Mary’s Anglican Episcopal Church
De D.C. Zuid-Holland en zijn echtgenote
werden door het kerkbestuur van de Engelse
kerk in Rotterdam uitgenodigd deel te nemen
aan de Remembrance day dienst.
De Engelsen herdenken ieder jaar op
11 november de doden uit de Eerste
Wereldoorlog en de oorlogen en conflicten
daarna. Tijdens de "Great War" 1914-1918
sneuvelden aan Engelse zijde 900.000
soldaten waaronder Canadezen, Australiërs,
Nieuw Zeelanders, Zuid Afrikanen en militairen
uit de oude koloniën.
In de mooie sfeervolle Engelse kerk werden wij
door de Reverend Stephen Hazlett en de Reader de heer Kees Bakker
bijzonder hartelijk ontvangen en begeleid naar de plaatsen voor de ere-
gasten vooraan.
Er werd veel gezongen, begeleid door het orgel en het dameskoor in mooie
gewaden.
In zijn preek ging dé dominee in op het bombardement in mei 1940 dat
Rotterdam deels verwoestte en natuurlijk de battle of Arnhem waarbij ook
Nederlanders zijn omgekomen.
In de Eerste Wereldoorlog zijn zware verliezen geleden o.m. in Noord
Frankrijk, België en ook de Dardanellen.
Herdenken van deze oorlogen blijft belangrijk zodat ook de latere
generaties zullen beseffen wat deze soldaten hebben meegemaakt en wat
hun inzet was voor hun vaderland. Ook de Koreaanse oorlog werd apart
vermeld.
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Tijdens de plechtige dienst las mevrouw EIsa van Gelderen, die the Royal
British Legion vertegenwoordigde uit Ecclesiaster 3: verzen 1-11- Zij is ook
altijd aanwezig op begraafplaats Crooswijk bij de 4 mei dodenherdenking
in Rotterdam.
Daarna las de D.C.Zuid-Holland als vertegenwoordiger van de Neder-
landse veteranen voor uit St. John 15: de verzen 9-17.
Kransen werden gelegd in de kerk door de dominee en kerkleden in
kleurige gewaden, waarna een hoornblazer "the Last Post" speelde
gevolgd door twee minuten stilte en het signaal "Reveille". Een Schot met
doedelzak speelde vervolgens "Flowers of the Forest". Heel
indrukwekkend.
Tenslotte werden de Volksliederen van het Verenigd Koninkrijk en
Nederland uit volle borst door alle aanwezigen gezongen in de overvolle
kerk.
Een zeer aangrijpende en plechtige bijeenkomst, zoals de Engelsen dat
kunnen.
De D.C. bedankte het kerkbestuur voor de eervolle uitnodiging om
aanwezig te mogen zijn bij Remembrance day Sunday dienst.
C.J.v.L.S.

Reünie district Zuid-Holland 2013.
Op donderdag 28 maart 2013 zal wederom een reünie plaats vinden in de
Frederikkazerne in Den Haag.
Ook leden buiten het district Zuid-Holland zijn van harte welkom.
De leden en donateurs van het district Zuid-Holland ontvangen zoals
gebruikelijk medio februari 2013 een uitnodiging. Kosten per persoon
euro 5,-. Gaarne vóór 20 maart 2013 over maken op bankrekening ABN-
Amro 503419478 ten name van C.J. van Limburg Stirum te Rotterdam.
C.J.v.L.S
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HET NEDERLANDSE SCHLOSSHOTEL TE BRILONWALD
Fam. Swartjes & Team

HET HOTEL VOOR VOKS-VETERANEN IN HET SAUERLAND

All-inclusief vijfdaagse vakantie
(vier overnachtingen op halfpension basis)
ontbijt buffet en culinair driegangendiner

INBEGREPEN ZIJN:
Ontvangst met koffie en gebak.
Dagelijks zijn tijdens uw verblijf de consumpties van 17.00 uur tot 24.00
uur gratis (koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, bier, jenever en wijn)

* * * * *
Vier maal een uitgebreid ontbijtbuffet /vier maal een culinair driegangen
diner.

* * * * *
Avondwandeling met koffie en een pikketanissie / keuze uit vier prachtige
autoroutes met picknickmand.

* * * * *
Een gratis bustocht

Neem met het hotel contact op om te informeren wanneer er voor u nog
een plaatsje vrij is of kijk op www.schlosshotel.nl (Brilonwald)

U kunt rechtstreeks reserveren. U wordt door de Nederlandse staf te woord gestaan.
Tel. 0049-2961-97940, Fax: 0049-2961-979435,
Email: info@schlosshotel.nl. Internet: www.schlosshotel.nl

Vanaf
199,95 p.p
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VERSLAG LEDENVERGADERING 25 OKTOBER 2012

Verslag van de ledenvergadering van de Vereniging Oud Korea Strijders
(VOKS) gehouden op donderdag 25 oktober 2012 in de Oranjekazerne te
Schaarsbergen

Aanwezig:
Dhr. C.P.G.J. Motshagen Voorzitter en a.i.
secretaris
Dhr. F.L. Rosdorff Alg. Adjunct
Dhr. A.J. Kelders Ledensecretaris
Dhr. H. de Jong Marine
vertegenwoordiger
Dhr. Titalepta Conservator
Dhr. Ds. P. ‘t Hoen Redactie VOX-VOKS
Dhr. P.P.G. Gommers Penningmeester
Dhr. L.C. Schreuders Redactie VOX-VOKS
en notulist

Aantal aanwezige leden: 27
Aantal aanwezige donateurs: 2

Afwezig met kennisgeving: Dhr. Van Pijkeren en
Dhr. Leyenaar

1. LUIDEN VOKS-BEL
De voorzitter verzoekt marinebestuurslid Harm de Jong conform de
traditie de vergadering te openen met het luiden van de VOKS-bel.

2. OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Een
speciaal woord van welkom richt hij tot Leendert Schreuders, ere-
voorzitter van de VOX-VOKS die vandaag zijn 89ste verjaardag viert
alsmede diens echtgenote, mevrouw Eileen Schreuders.

3. MOMENT STILTE
De Voorzitter verzoekt de leden op te staan en stilte te bewaren bij
het voorlezen van de namen van de (38) overleden leden van onze
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Vereniging door de ledensecretaris, de heer A.J. Kelders.
In aansluiting daarop wordt 1 minuut stilte in acht genomen.
De namen van de overledenen zijn:

W.O. Albrecht
G.L. Appels
W.H. Berendsen
O.H. van de Berg
G.J. Berkeveld
L.J.M. Bierens
P.L. van de Boomgaard
M. Brugman
W. van Dam
J. Dinkelberg
F.J.G. van Driel
H.M. EIbersen
M.E. Ganzeman-Key
G.J. van Genderen
G. Haneveld
J. Heezen
J. Heijkoop
J. Kazmiersczak
L. Klaassens
A.H.W. Krul
J. Kuilaart
G. van der Lans
A.A. Lapré
W.J. van de Linde
J.F.J. van de Linden
C.J. Nanning
G. Noordenbos
R.P .H. van Outheusden
B. Peeren
G. Pestman
L.A. Pietersen
N.E. Ringma
N.E. Schmidt
W.H.L. Schouenberg
M.L.K. Smith
A.J. Valkenhoff
J. Th. van Vliet
J.A.J. van Wyk
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4. TELEGRAM AAN H.M. DE KONINGIN
Evenals voorgaande jaren is via het bataljon een telegram gestuurd
aan H.M. de Koningin met de
volgende tekst: "Majesteit: bestuur en leden van de vereniging van
Oud Korea Strijders (V.O.K.S.) in algemene ledenvergadering
bijeen in de oranje Kazerne te Schaarsbergen betuigen Uwe
Majesteit hun gevoelens van aanhankelijkheid en trouw"

5. VASTSTELLEN AGENDA
In het septembernummer 2012 van de VOX-VOKS was de agenda
van deze ledenvergadering opgenomen.
Er wordt gevraagd of er leden zijn die op deze agenda
aanmerkingen hebben of aanvullingen wensen. Aangezien dit niet
het geval blijkt te zijn kan de agenda als aangenomen worden
beschouwd.

6. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
20 OKTOBER 2011
Dit verslag was opgenomen in het decembernummer 2011 van de
VOX-VOKS.
Aangezien er geen opmerkingen over dit verslag zijn wordt het
verslag als aangenomen beschouwd.

7. JAARVERSLAG 1 OKTOBER 2011 – 01 SEPTEMBER 2012
Dit jaarverslag is opgenomen in het septembernummer 2011 van de
VOX-VOKS.

8. BEANTWOORDING VRAGEN OVER JAARVERSLAG
Er worden door de leden geen aanvullende vragen over dit
jaarverslag gesteld.

9. NAGEKOMEN STUKKEN
Er is een verzoek binnengekomen of ook overleden leden nog in
aanmerking komen van het ‘Certificate of Appreciation’. Voorzitter
heeft inmiddels geantwoord dat dit ondoenlijk is omdat niet alle
adressen van de weduwes van overledenen bekend zijn.

10. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
De penningmeester doet verslag over de financiën van het
afgelopen verenigingsjaar.
Met gebruik van een overheadprojector laat hij zien hoe het bestuur
de financiën heeft beheerd. Aangezien het aantal leden van de
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vereniging door overlijden blijft afnemen, staat de begroting onder
druk. Weliswaar zijn er via fondsen en giften nog gelden
binnengekomen, maar er is reden voor bezorgdheid.
De grootste kostenpost vormt ons blad de VOX-VOKS. Het bestuur
zal zich beraden op verdere bezuinigingen.

 BESLUIT: besloten wordt het aantal ‘Scholarships’ voor de
studenten van de Samilschool te verkleinen van drie naar
twee om daarmee de uitgaven te beperken.

Verder worden de DC’s verzocht eens kritisch te kijken naar hun
eigen begroting en een teveel in de verenigingskas te storten om
het Samilfonds aan te vullen.

11. BEANTWOORDEN VRAGEN FINANCIEEL VERSLAG
Gevraagd wordt of er niet beter kan worden overgeschakeld naar
de Rabobank, aangezien deze in tegenstelling tot de ING-bank
betalingsfaciliteiten voor verenigingen gratis verstrekt.
De penningmeester antwoordt dat er momenteel nog veel
acceptgiro’s op naam van de ING staan en wil tevens verwarring bij
leden voorkomen.
Wel wordt bekeken welke besparing een omschakeling t.z.t. naar
de Rabobank oplevert. De contributie voor 2013 wordt alsnog
betaald via de ING-bank. De voorzitter deelt mee dat de
bijgevoegde acceptgiro niet meer op naam van de individuele leden
staat omdat het versturen hiervan i.c.m. de VOX-VOKS een zeer
omvangrijk karwei was. De leden dienen op de acceptgiro hun
eigen gegevens voortaan zelf in te vullen. Betalen per internet
bankieren blijft mogelijk.
De heer Bluming merkt op dat zijn donatie is toegevoegd aan het
Samilfonds. Deze was echter bestemd voor de VOX-VOKS. Dit zal
worden gecorrigeerd.

12. VERSLAG KASCOMMISSIE
De kascommissie, bestaande uit de heren Van Huissteden en
Pijkeren, doet verslag van de controle die plaatsvond op 23 oktober
2012.

(N.B.: de heer Van Pijkeren had zich voor deze vergadering wegens
omstandigheden afgemeld)
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13. GOEDKEURING GEVOERDE FINANCIËLE BELEID
Namens de kascommissie concludeert de heer Van Huissteden dat
het de boekhouding in orde is en complimenteert de heer
Huissteden het werk van de penningmeester.
De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun
werkzaamheden.

14. VERLENEN DECHARGE BESTUUR
 BESLUIT: De leden verlenen decharge aan het bestuur.

De huidige leden van de kascommissie (Dhr. van Pijkeren en
Dhr. Van Huissteden) blijven aan voor nog een termijn. De
heer Kramer uit Bronbeek stelt zich beschikbaar als reserve,
waarvoor dank.

15. BESTUURSVERKIEZING
De heren Titalepta (Conservator) en Rosdorff (Algemeen Adjunct)
treden af wegens beëindiging van hun reglementaire
bestuurstermijn. Zij stellen zich beiden voor een nieuwe termijn
beschikbaar.
Aangezien zich geen tegenkandidaten beschikbaar hebben
gesteld gaan de leden bij acclamatie akkoord met hun benoeming.
De voorzitter feliciteert beiden met hun benoeming.

 BESLUIT: De heer Titalepta (Conservator) en de heer
Rosdorff (Algemeen Adjunct) worden door de leden opnieuw
benoemd in hun functie voor een periode van vier jaren,
conform het vastgestelde in de Statuten van de VOKS.

Voor de functie van secretaris hebben zich wederom geen
kandidaten gemeld. De voorzitter VOKS zal daarom
noodgedwongen alsnog de functie van secretaris ad interim
blijven aanhouden.

16. LOPENDE ZAKEN VOOR 2012/2013
2012
Taptoe 2012: het Veteranenfonds had kortingskaarten (10 euro
entree) voor de Taptoe beschikbaar gesteld. Aangezien dit echter
zonder vrij vervoer was heeft de winkelketen Jumbo
vervoerskaarten voor 17,50 voor veteranen beschikbaar gesteld.
Ruim 110 VOKS-leden hebben zich vervolgens aangemeld waarbij
de VOKS de vervoerskosten van de Jumbo voor hen heeft betaald.
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Er zijn echter een aantal VOKS-leden toch niet komen opdagen.
Daarop heeft de VOKS de overgebleven kaarten verkocht via
Marktplaats om de kosten enigszins beperkt te houden.

22-11-2012: Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten,
generaal-majoor der Mariniers,Ton van Ede, wordt op
22 november benoemd tot de nieuwe Inspecteur-generaal der
Krijgsmacht, onder gelijktijdige bevordering tot luitenant-generaal
der Mariniers. Van Ede volgt in deze functie luitenant-generaal Lex
Oostendorp op, die met leeftijdsontslag gaat.

12 –12-2012: Commando-overdracht 12 Inbat (AASLT) RvH. de
commandant van het infanteriebataljon, luitenant-kolonel Van der
Have, commandant van het 12e infanteriebataljon Van Heutsz, zal
zijn functie overdragen aan Luitenant-kolonel Van Dreumel.
De overdracht zal plaatsvinden in Bronbeek.

2013
12-02-2013: Herdenking Overste Den Ouden te Roosendaal

04-05-2012: Dodenherdenking Amsterdam
Voorzitter en penningmeester zullen namens de VOKS in
Amsterdam aanwezig zijn. De heer Rosdorff zal in Loenen en
Grebbeberg namens de VOKS aanwezig zijn.

05-05-2013: Defilé Wageningen
De heer Rosdorff is in gesprek met de burgemeester van
Wageningen. Men zou het op prijs stellen indien er ook een
delegatie van de VOKS aanwezig zou kunnen zijn. VOKS-leden
kunnen met de optocht meerijden, wel vóór 1 februari 2013
aanmelden bij de heer Rosdorff. Eventuele begeleiders daarbij ook
graag aanmelden.

26-05-2013: Memorial Day te Margraten
Er wordt verzocht duidelijker te communiceren wie er namens de
VOKS aanwezig is en een krans legt. De heren Gommers
(Penningmeester) en DC Ghelen zullen die kortsluiten.

11-06-2013: VOKS herdenking en Reünie te Schaarsbergen
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29-06-2013: Nationale Veteranendag Den Haag
Nadere informatie en aanmelding hiervoor zal worden opgenomen
in de VOX-VOKS van december a.s.

26/28-07-2013: Herdenking 60 jaar Wapenstilstand Korea-oorlog te
Washington USA. Colonel Clark heeft de VOKS uitgenodigd bij
deze herdenking aanwezig te zijn. De leden die deze herdenking
willen bijwonen dienen contact op te nemen met het secretariaat
van de VOKS. De kosten van vervoer en onderkomen moeten de
leden wel zelf dragen.

07-09-2013: Nationale herdenking bij het Indië-monument te
Roermond. Opgemerkt wordt dat er bij deze herdenking in 2012
wel VOKS-leden aanwezig waren maar er niemand bij de krans van
de VOKS aanwezig was. Voorzitter zal dit voor 2013 tijdig
communiceren.

17. OVERDRACHT VOKS-MUSEUM AAN VAN HEUTSZ
Aansluitend aan de herdenking en kranslegging in de namiddag zal
met een ceremonie de VOKS-collectie, die nu reeds aanwezig is in
de Historische Collectie van RvH, door de Voorzitter VOKS, dhr
Kees Motshagen, overgedragen worden aan Cdt RvH, de voorzitter
van Benteng.
Voorzitter meldt dat de kosten van het museum vooralsnog door de
VOKS worden gedragen en spreekt de hoop uit dat het museum in
de nabije toekomst de status van ‘Museum’ zal krijgen, zodat
hiervoor ook subsidie kan worden verkregen.
De heer Bluming meldt dat hij een interessante verzameling van 45
boeken heeft, die tijdens en na de Korea-oorlog door de
‘tegenpartij’ zijn geschreven. Hij is bereid deze boeken ter
beschikking van het museum te stellen, waarvoor dank.

18. INGEDIENDE VRAGEN EN VOORSTELLEN
Gevraagd wordt de lijst met DC’s te corrigeren. Voorzitter zal dit
met de reactie van de VOX-VOKS opnemen.

19. SLUITING
De voorzitter nodigt een ieder uit om te lunchen in het restaurant
van de Oranjekazerne. Aansluitend zal de herdenking en
kranslegging plaatsvinden.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van een
ieders aanwezigheid.
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Dhr. K. Motshagen,
voorzitter VOKS

Besluitenlijst van de Ledenvergadering van de VOKS op donderdag 25
oktober 2013

 Het aantal ‘Scholarships’ voor de studenten van de Samilschool
wordt verkleind van drie naar twee om daarmee te uitgaven te
beperken.

 De leden verlenen voor het beleid en de financiën van het
verenigingsjaar 2011/2012 decharge aan het bestuur.
De huidige leden van de kascommissie (Dhr. van Pijkeren en Dhr.
Van Huissteden) blijven aan voor nog een termijn. De heer Kramer
uit Bronbeek stelt zich beschikbaar als reserve.

 De heer Titalepta (Conservator) en de heer Rosdorff (Algemeen
Adjunct) worden door de leden opnieuw benoemd in hun functie
voor een periode van vier jaren, conform het vastgestelde in de
Statuten van de VOKS.

Na afloop van de vergadering spoedden alle aanwezigen zich naar de
eetzaal waar men zich tegen een redelijke prijs te goed kon doen aan een
warme- dan wel aan een broodmaaltijd.

Tegen 14.00 uur begaf men zich naar
het pleintje voor het stafgebouw van 12
Infbat. waar men plaats kon nemen in
de daar opgezette tent. Hier stond ook
een deel van de BCie, de ‘Wonju’-
compagnie opgesteld evenals het
VOKS vaandel en de Vlaggewacht.
Vervolgens marcheerden de voorzitter,
begeleid door kapitein Peek van het
Regiment van Heutsz het pleintje op.
Nadat de troepen gemeld waren en
vervolgens "op de plaats rust" waren
gecommandeerd nam de voorzitter
C. Motshagen plaats achter de daar
opgestelde lessenaar voor zijn
toespraak die als volgt luidde:
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Kapitein P.H.M. Peek

“Veteranen en militairen van het Regiment van Heutsz,
Wij zijn hier bijeen gekomen om de doden te herdenken die zijn gesneuveld
in Korea en
zijn omgekomen tijdens missies waarna wij ter nagedachtenis aan hen een
krans zullen leggen.
Eerder heb ik vermeld dat wij niet aan politiek doen maar de politiek doet
wat met ons. Inmiddels is op Defensie 1 miljard euro bezuinigd en er wordt
nog steeds over bezuiniging gesproken.
Volgende week maandag 29 oktober wordt in de Tweede Kamer over het
lot van Defensie gedebatteerd. Helaas kunnen of mogen militairen niet
staken of demonstreren, maar we kunnen wel onze stem laten horen. En
dat wordt ook gedaan. In diverse militaire tijdschriften en op internet wordt
stevig geageerd tegen verdere bezuinigingen. De veiligheid van ons land
komt in gevaar.
Toch is er een kentering te bespeuren. Sommige politieke partijen die voor
bezuiniging van Defensie waren blijken nu in te zien dat militairen nodig zijn
om, waar brandhaarden zijn, ingezet te worden om vrede en veiligheid in
die gebieden te bevorderen. De Nobelprijs voor de Vrede, dit jaar
toegekend aan Europa, zou rechtstreeks aan die militairen moeten worden
uitgereikt die ooit zijn uitgezonden voor deze zware taak in de wereld.
We moeten ons leger op peil houden nee zelfs versterken, te meer omdat
de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten, wat ons heden ten dage
bezighoudt, een serieus probleem is.
Militairen Ik wens u veel sterkte en wijsheid en laat u niet intimideren door
de politiek maar blijf trouw aan de Koningin en aan het Regiment van
Heutsz.”

Vervolgens hield kapitein P.H.M. Peek,
commandant van de Bravo-Wonju-Compagnie
Van het Regiment van Heutsz, de volgende
indrukwekkende speech:

“Geachte Kolonel, Overste, zeer gewaardeerde
Korea veteranen, van Heutszers,

Het is mij een genoegen en vooral een grote
eer om vandaag kort uw gastheer te zijn. Het
verheugt mij dat ik u weer zie en ik hoop dat u
allen in goede gezondheid verkeert.
Een bijzonder woord van welkom aan de
Kolonel Schreuders. Fijn dat u hier vandaag
weer aanwezig kunt zijn, zeker gezien u
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vandaag uw verjaardag viert. Namens de gehele Wonju-Compagnie: Van
harte gefeliciteerd!
Afgelopen zomer reisde een handvol van Heutszers af naar de Verenigde
Staten, waar zij aanwezig zijn geweest bij een aantal succesvolle en
stijlvolle Korea-herdenkingen in Washington DC. Naast de
herdenkingsactiviteit op Arlington Cemetery op 27 juli, heeft het van Heutsz
detachement, bestaande uit de Koreavlag en bijhorende vlaggenwacht,
een dag later deelgenomen aan de herdenking bij het Korean War Veterans
Memorial.
Het monument eert alle militairen die tijdens de Korea-oorlog het ultieme
offer gaven voor een vrije wereld en draagt de tekst:

- Freedom Is Not Free -

Veteranen, vanmiddag staat de Koreavlag wederom naast jullie opgesteld,
nu versterkt met een trotse Bravo-Wonju-Compagnie, uw Compagnie,
onze Compagnie…
Op de eerste plaats gedenken wij vanmiddag uw gevallenen, vermisten en
gewonden die de Korea oorlog, onder uw gelederen, opeiste. Op de
tweede plaats bekrachtigen wij hier op dit exercitieterrein tevens onze
verbintenis – de band tussen de veteraan en de actief militair.
Zoals ik tijdens de overdracht van mijn compagniescommando afgelopen
augustus ook heb uitgesproken, hecht ik aan deze verbondenheid grote
waarde. Ik besef als geen ander dat de Wonju-Compagnie bevoorrecht is
met de onlosmakelijke band tussen u, Korea veteranen, en wij, actief
dienende Wonju’s. Deze sterke vergroeiing tussen jonge en oude
veteranen, nergens zo sterk in de krijgsmacht als bij ons regiment,
garandeert aandachtigheid voor de gevallenen, waardering voor de
veteranen en een besef van verplichting bij ons actieve van Heutszers.

Toen de communisten in 1950 met het grootste gemak de Zuidelijke en
Amerikaanse troepen in Korea steeds verder terugdrongen tot een klein
grondgebied rond de zuidelijke havenstad Busan, besloot de
wereldgemeenschap in te grijpen. Voor het eerst in de historie werd
besloten militairen onder VN-vlag uit te zenden. Op 26 oktober 1950
vertrok de Zuiderkruis met het eerste Nederlandse detachement richting
het Aziatische strijdtoneel.
De strijd, die daar in Korea is uitgevochten, is een verhaal over moed,
kameraadschap en opofferingsgezindheid, maar ook over ontberingen, pijn
en verlies. Het is het verhaal over een strijd vaak vergeten en onterecht
onvermeld.
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Korea veteranen, toen de wereld daarom vroeg, stond U op, U verliet uw
thuisfront en vocht schouder aan schouder op een weg van bloed, afzien,
ellende en verlies. U heeft oorlog meegemaakt in zijn meest brute
verschijningen. Uw gevechten waren grimmig, uitgevoerd onder extreme
omstandigheden en tegen een nietsontziende en ontelbare vijand. Uw
gevechten haalden in Nederland niet het nieuws en werden niet vermeld.
Uw gevechten zijn, ver weg, door jullie uitgevochten in het donker en de
kou, zonder het respect dat jullie dubbel en dwars verdienden! Het is uw
verdienste dat de Zuid Koreanen tegenwoordig onafhankelijk leven in
vrijheid en daarvoor verdient U respect en ontzag.
De prijs voor vrede en vrijheid is desalniettemin groot.
Zoals de tekst op het Korean War Veterans Memorial in Washington luidt:
“Freedom is not Free”

In Korea lieten 123 van jullie wapenbroeders het leven. Ter gedachtenis
aan die dappere kameraden die in Korea vochten, vielen en achterbleven,
buigen wij vandaag wederom ons hoofd.Wij gedenken hen die vielen in de
strijd voor een vrije wereld, omdat ze ver van huis vochten en zodat ze hier
– thuis in Nederland niet vergeten worden.
Wij geven u ons respect en vragen dat u, ondanks dat uw aantallen kleiner
worden met het verstrijken der jaren, ons blijft vertellen over de weg die u
samen ging.
Onze gedachten en gebeden gaan nu uit naar hen die in Korea bleven...”

Vervolgens werd het signaal ‘Taptoe’ geblazen waarna kapitein Peek
namens het bataljon en de voorzitter de heer Motshagen namens de VOKS
een krans legden bij het Koreamonument.
Na het blazen van het signaal ‘voorwaarts’ meldde de paradecommandant
de aangetreden troepen af waarna de heer Motshagen en de Kapitein
Peek de paradeplaats verlieten.
Na het uittreden van de vlaggewacht, het VOKS vaandel en het vaandel
van het Regiment, werden de VOKS-leden bedankt voor hun aanwezigheid
waarna zij zich naar museum in gebouw 31 begaven om de overdracht van
de VOKS-collectie, die nu reeds aanwezig is in de Historische Collectie
van het Regiment Van Heutsz aan de Commandant van RvH, bij te wonen.
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Na deze historische gebeurtenis begaven de aanwezigen zich naar de
‘Oranje Bar’ om, alvorens huiswaarts te keren, nog een drankje te nuttigen.
LCS

Onder de toeziende blikken van (v.l.n.r.) de heren F. Titalepta
(conservator), H. van der Have (Cdt RvH) en K. Motshagen (voorzitter
VOKS), tekent majoor Van der Most (Historische verzameling RvH) de
overdrachtsakte.
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HERDENKING MONUMENT ROERMOND

Op 1 september 2012 vond, bij het indrukwekkende monument voor
de in de periode 1945-1962 in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea
omgekomen ruim 6200 Nederlandse militairen, in het stadspark
Roermond voor de 25e keer de Nationale Herdenking plaats.

Ruim 20.000 veteranen, nabestaanden en belangstellenden waren naar
Roermond gekomen om in aanwezigheid van prins Willem-Alexander, de
commandant van de Strijdkrachten, bevelhebbers, burgerlijke autoriteiten
en vertegenwoordigers van veteranenorganisaties de
herdenkingsplechtigheid bij te wonen.

Tot grote voldoening en enthousiasme van de thans aanwezigen woonde
prins Willem-Alexander dit jaar de herdenking bij. Velen raakten
geëmotioneerd toen de Prins bij het monument werd begroet met de
bekende ereroffel en zijn plaats bij de genodigden innam. Het was voor
ons een bijzondere ervaring dat nu eindelijk, na 24 jaar, een lid van de
koninklijke familie de herdenking bijwoonde, hetgeen als een erkenning van
de inzet van Nederlandse militairen in de jaren 1945-1962 werd ervaren.
De herdenking werd voorafgegaan door een
samenkomst in het Theater van Roermond
om het 25-jarige bestaan van de Stichting
Nationaal Monument in een bijzondere
setting te vieren. Muzikaal opgeluisterd door
een gamelanorkestje hield de commandant
van de Strijdkrachten, generaal Middendorp,
een indrukwekkende toespraak waarin hij
o.a. zei: “Geen koeien en weilanden, maar
sawa’s en waterbuffels. Geen Hollandse
smartlap maar gamalanmuziek. Geen brood Generaal T. Middendorp
met kaas maar rijst met scherpe kruiden”.

Militairen werden, en worden, ingezet in gebieden waar chaos en onrecht
heersen. En net als u merken ook de huidige veteranen hoe lastig het kan
zijn om over te brengen hoe het écht gaat in zo’n missie. Maar bovenal,
militairen werden – en worden – op missie gestuurd in opdracht van de
Nederlandse regering, de Nederlandse politiek.
Het zijn de militairen die strijden, maar het zijn de politici die de
beslissingen nemen “Wie een democratisch genomen besluit uitvoert,
verdient per definitie de steun van ons allemaal.”
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Hierna gingen de genodigden en aanwezige veteranen naar het Stadspark.
Na de openingstoespraak van de voorzitter van de jubilerende stichting,
mr. Pascal Limpens en het openingsgebed door de vertegenwoordiger van
het bisdom Roermond, sprak de demissionaire minister van Defensie, dr.
Hans Hillen, de herdenkingsrede uit.
Hij zei o.a.: “Vandaag staan we nadrukkelijk stil bij de verhalen van onze
veteranen en van hen die ginds achterbleven. Zij hebben naar eer en
geweten het vaderland gediend en politieke besluiten uitgevoerd, zij
verdienen onze steun en respect.
Daarom salueer ik voor u, veteranen. Dienstplichtig en beroeps.
Vol overgave en plichtsbetrachting heeft u maximale inzet getoond binnen
een amper uitgewerkte en onderbouwde opdracht. Ik salueer ook voor hen
die blijvend gewond daar vandaan kwamen en natuurlijk voor hen die de
inzet voor het Koninkrijk der Nederlanden hebben betaald met hun leven.
Ik dank u.”
De minister raakte in zijn toespraak gevoelige snaren en mocht na afloop
terecht vele blijken van waardering ontvangen.

Z.K.H. Prins Willem Alexander legde vervolgens bij het monument een
krans, waarna het Wilhelmus werd gespeeld en door het aanwezige koor
werd gezongen.

FOTO: NIM-Roermond
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Na een minuut stilte werd door vier F16-vliegtuigen een “missing man”
vlucht uitgevoerd, die aan deze jaarlijkse plechtigheid telkens een heel
aangrijpend karakter geeft.

FOTO: NIM-Roermond
Vele bloemstukken
Door de militaire en burgerlijke autoriteiten, gevolgd door
vertegenwoordigers van militaire onderdelen en vele
veteranenorganisaties, werden 98 prachtige bloemstukken bij de zuilen en
de herdenkingstafels gelegd, waardoor een ware bloemenzee ontstond. Na
afloop vond een defilé plaats met de Prins als eerste, die bij de zuilengalerij
en het borstbeeld van de door veteranen zeer geliefde commandant,
generaal Spoor, een eresaluut bracht. Men kan zich voorstellen hoe dit
werd gewaardeerd!

Eresaluut.
Aan het einde van deze door hoogtepunten gekenmerkte herdenking zijn
woorden van erkentelijk aan het adres van de Stichting Nationaal Indië-
monument 1945-1962 op zijn plaats. De voorbereiding en de organisatie,
waaraan zoveel vrijwilligers hun medewerking verleenden, maakte ook dit
jaar de jaarlijkse herdenking tot een indrukwekkende ervaring waarvoor
dank wordt gebracht. Een verdiend Eresaluut.
(Tekst: deels overgenomen uit: Stavast)
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HISTORISCHE VERZAMELING REGIMENT VAN HEUTSZ

Het Regiment Van Heutsz werd in 1950 opgericht als opleidingseenheid
van het Wapen der Infanterie (voetsoldaten). De opdracht van het regiment
was het voortzetten van de traditie van het Koninklijk Nederlands-Indisch
Leger (KNIL).
Het regiment is vernoemd naar de generaal die na 30 jaar oorlog
(1873 – 1903) met harde hand een relatieve rust bracht in Atjeh in
toenmalig Nederlands-Indië.
Na deze periode was hij de Gouverneur Generaal van Nederlands-Indie.
Een borstbeeld van Van Heutsz staat op het plein voor het stafgebouw van
het regiment.

De collectie van de Historische Verzameling Regiment Van Heutsz geeft
een overzicht van:

 De KNIL-periode (1832 – 1950);
 Het Nederlands Detachement Verenigde Naties

(Korea, 1950-1954);
 De activiteiten van het Regiment Van Heutsz in de Koude Oorlog

(1950 – 1991);
 Recente missies Balkan, Irak, Afghanistan (1995-heden).

Adres:
Oranjekazerne
Schaarsbergen,
gebouw 31
Clement van
Maasdijklaan 5
6816 TW Arnhem

Telefoon:
(026) 353 27 72

Openingstijden en toegang:
Donderdags (niet op feestdagen). Wegens omstandigheden kan de
traditiekamer toch gesloten zijn. Belt u daarom van tevoren.
De toegang is gratis, legitimatie is verplicht.
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HOENGSONG HERDENKING OP 12 FEBRUARI 2013

Op 12 februari 2013 wordt, zoals sinds jaren gebruikelijk, in de
Engelbrecht van Nassau kazerne, gelegen aan de Commandobaan te
Roosendaal, de "Hoengsong" herdenking gehouden. Deze herdenking
wordt gecombineerd met de jaarlijkse reünie van district VII NBrabant-
West Zeeland; zij wordt gehouden bij het monument ter nagedachtenis
van LKol. den Ouden, Commandant van het eerste Nederlandse
Detachement Verenigde Naties, een commando, afkomstig van het Garde
Regiment Grenadiers en Jagers. Hij sneuvelde op 12 februari 1951 in
Hoengsong, tezamen met 15 van zijn mannen onder wie dominee
Tiemens.
VOKS-leden die deel uitgemaakt hebben van het 1e NDVN Detachement
alsmede de in District VII (Zeeland, West- en OostBrabant) wonende
leden en hun partners worden hierbij uitgenodigd deze plechtigheid bij te
wonen.

Naast bovengenoemde leden zijn ook familieleden van in Korea
gesneuvelden welkom. Ook de ambassadeur van de Republiek Korea en
een aantal autoriteiten zijn uitgenodigd.
Voor hen die per trein komen staat tussen 09.30 uur en 10.30 uur bij het
station Roosendaal een militair busje gereed om u naar de kazerne te
brengen. Zij die per auto komen: neem vanaf de snelweg A58 Breda-
Roosendaal de afslag 23 (Roosendaal Oost); vandaar is de route naar de
kazerne aangegeven met bordjes KCT.
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De auto's dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaats van de even
buiten de kazerne gelegen Zuid West hallen. Alleen diegenen die zodanig
slecht ter been zijn dat zij geen 150 meter kunnen lopen kunnen binnen
de kazerne parkeren mits zij dit bij de aanmelding vermelden.
De ontvangst is tussen 09.30 uur en 10.30 uur in de benedenverdieping
van het kantinegebouw waar ook de reünie wordt gehouden. De
plechtigheid vangt aan om 10.50 uur na afloop waarvan naar de kantine
wordt teruggekeerd.
Rond 13.30 uur wordt daar ook de lunch geserveerd waarna er nog tot
16.00 uur de gelegenheid is nog wat na te praten.
Vanaf 15.00 uur staat een pendelbus gereed om u naar het station te
brengen.
Aan deze herdenking/reünie zijn, behoudens consumpties, geen kosten
verbonden. Wanneer u voornemens bent aanwezig te zijn, en hopelijk zijn
er dat velen, dan wordt u, in verband met de controle bij binnenkomst en
sterkte opgave voor de lunch, verzocht zich vóór 20 januari liefst
schriftelijk op te geven bij de DC Dhr. H. Mulder, Johan de Wittstraat 39,
3135 RH Vlaardingen, telefoon 06-57220869.
SVP hierbij vermelden of u per NS, dan wel per auto komt.
Ook al heeft u zich opgegeven en staat u op de presentielijst dan dient u
conform de voor het KCT geldende strenge veiligheidsmaatregelen bij
binnenkomst uw veteranenpas en, indien gevraagd ook uw
identiteitskaart te tonen.
Tenue: VOKS tenue c.q burgertenue met modelonderscheidingen.

Noot: In tegenstelling tot enkele jaren geleden krijgen de leden van district
District VII (Zeeland, West- en OostBrabant) geen aparte uitnodiging
toegestuurd. Voor vragen kunt U terecht bij uw DC.
Wij hopen op een nog betere opkomst dan vorig jaar!
C.M.
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OVERIGE HERDENKINGEN 2013

Nat. Herdenking 4 mei 2013

1. Herdenkingsdienst
De Nationale Herdenking 4/5 mei bestaat uit 2 delen: de
Herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en de
bijeenkomst met kransleggingen bij het monument op de Dam.
Indien u de herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk wilt bijwonen dan
moet u een aanvraag hiertoe indienen bij het Nationaal Comité 4 en
5 mei, Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam
(website:www.4en5mei.nl) waarin u vermeldt: naam,
geboortedatum, volledig adres, tfnnr, reden van uw aanvraag
(veteraan Korea oorlog 1950-1953) en de naam van de organisatie
waarvan u deel uitmaakt. In uw geval Vereniging Oud Korea
Strijders.
Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd krijgt u begin febr. 2013 een
uitnodiging met antwoordkaart waarmee u maximaal twee kaarten
kunt aanvragen. Deze antwoordkaarten worden door het Comité in
volgorde van binnenkomst afgehandeld en toegewezen voor zover
de beschikbare ruimte dit toelaat, dus direct op de brief van het
Comité reageren!
De VOKS heeft daar geen bemoeienis mee!

2. Kranslegging
Na afloop van de Herdenkingsdienst in de kerk lopen de
kerkgangers naar het monument op de Dam. Ieder jaar staat er dan
een Erecouloir, samengesteld uit leden van Veteranenverenigingen
opgesteld vanaf het Paleis tot aan het Monument.
Ieder jaar maken meerdere VOKS-leden deel uit van dit couloir.
Indien ook u in VOKS tenue deel wilt uitmaken van dit Erecouloir
dan wordt u verzocht zich vóór eind februari schriftelijk aan te
melden bij uw secretaris.

Veteranendag: zaterdag 29 juni 2013

Aangezien bericht werd ontvangen dat begin maart 2013 alle formulieren
die betrekking hebben op deelname aan de Veteranendag 2013
ingediend moeten zijn bij het Veteranen Platform worden de dezerzijds
ontvangen richtlijnen reeds nu in deze VOX-VOKS opgenomen.
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1. Het Defilé
Deelname aan het Defilé is uitsluitend bedoeld voor de veteranen
en niet voor de partner of begeleider. Deze kunnen het defilé volgen
langs de route of op het Malieveld via het grote videoscherm.

2. Historische voertuigen meerijdend in defilé.
Deze zijn uitsluitend bedoeld voor veteranen die slecht ter been
zijn. Gezien het zeer beperkte aantal plaatsen (maximaal 200) zijn
wij er als vereniging verantwoordelijk voor dat de u toegewezen
plaatsen ook daadwerkelijk worden bezet door hiervoor in
aanmerking komende veteranen. Om misbruik te voorkomen zullen
de instapkaarten op naam worden gesteld.
De namen van de Koreaveteranen op de historische voertuigen
moeten door ons doorgegeven worden aan het VP.
Dus: tijdig het in deze VOX-VOKS opgenomen formulier opsturen
naar het secretariaat van de VOKS Koninginnelaan 196, 7315 ED
Apeldoorn.

3. Ridderzaal
Voor de ceremonie in de Ridderzaal worden leden van het
Algemeen Bestuur van het Veteranen Platform uitgenodigd.
Wat de VOKS betreft kunnen twee of drie door het bestuur aan te
wijzen vertegenwoordigers worden opgegeven.

4. Medaille-uitreiking
Uitreiking van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties zal ook dit
jaar weer een belangrijk onderdeel vormen tijdens de
Veteranendag. Ook dit jaar zal deze uitreiking plaats vinden op het
Binnenhof. Hieraan kunnen twee - door het bestuur aan te wijzen
leden - deelnemen.

5. Tribune
Het aantal plaatsen op de tribunes is maximaal 2000. Deze
plaatsen zijn bestemd voor veteranen (dus niet hun partner of
begeleider) die niet in staat zijn om deel te nemen aan het defilé en
dus niet voor veteranen die niet mee willen lopen in het Defilé.
Het is evenmin de bedoeling dat de partner of begeleider van de
veteraan die deelneemt aan het Defilé op tribunes plaatsneemt. De
partner of begeleider kan het Defilé volgen langs de route of op het
Malieveld via het grote videoscherm.
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6. Bezoekers/Toeschouwers
Indien men als bezoeker/toeschouwer de Nederlandse
Veteranendag wil meemaken is geen toegangsbewijs nodig. Het
Malieveld en alle activiteiten die daar plaatsvinden zijn namelijk vrij
toegankelijk. Ter plaatse zijn er diverse verkooppunten voor
consumptiebonnen.

7. Vrijvervoer
Veteranen die als bezoeker/toeschouwer de Nederlandse
Veteranendag willen bijwonen hebben geen recht op een
vrijvervoerbewijs en het heeft dus geen zin een
aanmeldingsformulier in te sturen.
U kunt hiervoor wel de tweejaarlijks gratis door het Veteranen
Instituut te verstrekken vrijvervoer treinkaartjes gebruiken.

8. Checkpoint
In het maartnummer van Checkpoint zal een aanmeldingsformulier
worden opgenomen. Dit is bestemd voor veteranen die geen lid van
een veteranenvereniging zijn.
VOKS leden dienen dus gebruik te maken van het in dit VOX-VOKS
nummer opgenomen aanmeldingsformulier dat uiterlijk eind februari
aan uw secretaris terugverzonden moet zijn.
( Inschrijfformulier: Zie laatste bladzijde van deze VOKS-VOX )

9. Erecouloir
Zij die deel willen nemen aan een Erecouloir dat opgesteld staat
van het Paleis Noordeinde tot het Binnenhof moeten in staat zijn
langere tijd (meerdere uren), deels in de houding, te blijven staan.
Deelnemers aan het Erecouloir krijgen, indien zij per NS reizen, de
reiskosten vergoed.
Ook zij kunnen zich schriftelijk aanmelden bij uw secretaris.

Prinsjesdag 2013
Op dinsdag 17 september 2013 "Prinsjesdag" staat een Erecouloir, deels
bestaande uit militairen deels uit veteranen, opgesteld langs de route van
Paleis Noord Einde naar het Binnenhof.
Ook de VOKS is ieder jaar in dit Erecouloir vertegenwoordigd.
Hoewel pas eind juli een opgave van deelnemers moet worden ingediend
kunt u zich desgewenst hiervoor schriftelijk, per e-mail of telefonisch al bij
uw voorzitter opgeven.
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UIT DE OUDE DOOS

Mevrouw Wolken, echtgenote van de onlangs overleden Jaap Wolken (zie
het ‘In Memoriam’), zond onderstaande foto in over het bezoek van
Minister Luns aan Korea-Strijders op 21 september 1953.

Jaap Wolken, die
emigreerde naar Nieuw-
Zeeland, staat links op de
foto.

Mevrouw Schreuders stuurde ons onderstaande foto, gemaakt op
29 augustus 1951 aan boord van de USHS General Moran in de poort van
Sasebo, Japan.

Van links naar rechts:

Pvt Peter Kooiman
PFC Louis van Eck
MajGen Edgar Hume
Cpl Max Velt
Lt Leendert Schreuders
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“TWIJFELS OVER NOODZAAK SLAG BIJ HEDEL AAN DE
MAAS”

Frans L. Vogelzang overleefde de hel
van Hoengsong, de overval van de
Chinezen in februari 1951 waarbij
luitenant-kolonel M.P.A. den Ouden,
de commandant van het Nederlands
Detachement Verenigde Naties in
Korea, sneuvelde.
Als commando en para was Frans
Vogelzang vierenhalf jaar betrokken
bij gevaarvolle acties in Indonesië.
Maar op zijn netvlies brandt al jaren
de Slag bij Hedel van 22 tot 25 april
1945. Tijdens deze veldslag verloor

in het zicht van de bevrijding de Prinses Irene Brigade twaalf
militairen en raakten er dertig gewond.
Zijn verhaal is door Dick Schaap, schrijver van ‘Ooggetuigen van de
Geschiedenis’, opgeschreven:

Vogelzang vraagt zich als deelnemer aan de Slag bij Hedel nog steeds af
waarom er gevochten moest worden om het bezit van dit Brabantse dorp-
je, terwijl de Duitse capitulatie een kwestie van dagen was geworden.
Door navorsingen is hij tot de conclusie gekomen dat er door gebrekkige
onderlinge communicatie tussen de geallieerden “onrecht is gedaan aan
de jongens die bij Hedel hebben gevochten en vooral aan hen die daar
gevallen zijn.”
Frans Vogelzang noemt zichzelf een 'oorlogsjongen': “We pleegden sabo-
tage. We sneden Duitse telefoonlijnen door. Door geallieerde jagers
werden bij Bergen op Zoom Duitse trucks en tankwagens van de weg af
geschoten. Daar haalden we etenswaren, olie en andere spullen uit.”

Frans is een zoon van een beroepsmilitair, die betrokken was bij de hevige
gevechten tijdens de meidagen van 1940 rond het vliegveld Ypenburg bij
Den Haag. Frans raakte als militair zelf bij de Tweede Wereldoorlog
betrokken, toen hij zich in Bergen op Zoom bij het binnentrekken van de
geallieerden met andere 'oorlogsjongens' enthousiast aansloot bij de
Prinses Irene Brigade.
“Na zes weken ‘Primetraining’ kregen wij 's avonds op 22 april in
Bokhoven aan de Maas te horen, dat onze eenheid van ongeveer 100 tot
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120 man zou worden ingezet bij een landing bij Hedel. Tijdens de aan de
landing voorafgaande twee nachten waren onder commando van luitenant
W.L. Roos, de latere ridder MWO, patrouilles uitgezonden, die
mijnenvelden en hindernissen hadden kunnen lokaliseren. Ik werd
ingedeeld bij een mitrailleurgroep.

Bruggenhoofd
De Prinses Irene Brigade telde op dat moment in Bergen op Zoom drie
eenheden. Ze waren samengesteld uit Nederlanders uit onder andere
Amerika. Argentinië. Canada en Zuid-Afrika, Engelandvaarders en
'aanvullingen' uit Frankrijk en Bergen op Zoom. “Er waren veel joodse
jongens bij”, herinnert Vogelzang zich. “Joodse jongens die vanuit
Nederland naar Zwitserland waren ontvlucht om deel te nemen aan de
strijd tegen nazi-Duitsland en in 1944 in Frankrijk aan de brigade waren
toegevoegd.
De bedoeling was dat wij in Hedel een bruggenhoofd zouden vormen dat
we eventjes moesten vasthouden. Engelse Polar Bears en mariniers
zouden het van ons overnemen. Maar dat is nooit gebeurd. Engelse
mariniers zouden gelijk met ons een bruggenhoofd vormen bij Kerkdriel,
maar werden in de ochtend van 23 april teruggeslagen. Wij wisten daar
niets van. Ze hebben ons daarna mooi laten zitten”, aldus Vogelzang.
“We vertrokken naar Engelen en vandaar naar Fort Crève-coeur waar we
werden ingescheept op drie landingsboten van de Engelse mariniers.
Tegen half elf voeren we de Maas op. De spanning was te snijden. Alles
ging geluidloos; De motoren waren geruisloos. We hadden angst dat we
door een moordend vuur zouden worden ontvangen, maar er gebeurde
niets toen de landingsklep op de wal naar beneden klapte. We gingen in
helder maanlicht bij hectometerpaal 26 aan wal en rukten na een half uur
langs de Uithovensestraat op naar Hedel, korte tijd bereikten we de
zuidrand van de Woerd. Daar werd tot laat in de avond zwaar gevochten.
Naar schatting zijner zo'n zeventig tot tachtig Duitsers gesneuveld.”

Onhoudbare situatie
Bij het aanbreken van de dag werden de gevechten hervat. “Het Duitse
artillerie-, mortier- en mitrailleurvuur werd steeds heviger”, vertelt
Vogelzang. “De Duitsers voerden ook steeds meer troepen aan, zodat de
toestand voor ons onhoudbaar werd.
Op 25 april om twaalf uur kwam het bevel om alle troepen uit Hedel terug
te trekken. Tegen elf uur 's avonds begon de terugtocht en gingen de
vermoeide en gewonde soldaten van de Brigade met ongeveer 45 Duitse
krijgsgevangenen aan boord van de landingsvaartuigen.
Onze artillerie vuurde hevig om die terugtocht te dekken. Alles verliep
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rustig. Tegen middernacht was de laatste Ireneman de Maas overgesto-
ken.” De eenheid kwam na dit gevecht tot rust in Vlijmen. “Wat bleef was
de vraag wat de legerleiding met deze actie op slechts enkele dagen van
de capitulatie heeft beoogd,” zegt Frans Vogelzang peinzend in Breda, na
een lang leven als beroepsmilitair temidden van zijn fotoboeken en
plakboeken vol krantenknipsels. “In Hedel werd tijdens die gevechten
extra veel verwoest. Praktisch alles wat nog overeind stond na de actie,
werd door de Duitse en onze artillerie verwoest. Maar nog erger, jonge
soldaten moesten sterven of raakten zwaar gewond. Onder onze dertien
doden waren zeven aanvullers, 'jonkies' uit Bergen op Zoom. Mijn goede
vriend Lard van der Geyn kreeg een nekschot en heeft maandenlang in het
ziekenhuis gelegen.

“Alles wat wij over de situatie in Hedel en omgeving wisten, was afkomstig
van de patrouilles van luitenant Roos. De communicatie met de Engelsen
was slecht. We werkten nog met radio's die op batterijen liepen. Er was
ons niets meegedeeld over luchtwaarnemingen, ook niet dat de Duitsers
bij Zaltbommel en omgeving nog veel troepen achter de hand hielden en
feitelijk een overmacht hadden ten opzichte van onze Brigade. Dat de
Engelse mariniers bij Kerkdriel waren teruggeslagen, werd niet aan de
Brigade doorgegeven.
We waren wel bij de Engelsen ingedeeld, maar de verhoudingen waren
niet altijd even goed. Er was rivaliteit. De Nederlanders hebben gevochten
bij Tilburg, maar de Schotten en Canadezen trokken wel als eerste
bevrijders binnen.”
Dat ging precies zo toen we op 8 mei Den Haag binnentrokken. Daar heb
ik later een herinneringsmedaille voor gekregen, maar daar stond ‘Thank
you liberators’ op.

Het enthousiasme voor de landing bij Hedel was onder de oudere
brigadeleden niet erg groot. Misschien voelden die beter aan, dat de
oorlog eigenlijk al voorbij was. Aan het front ontstaat dan een afwachtende
houding. Niemand wil op de laatste dag van de oorlog nog sneuvelen. Dat
gold niet voor de inzet van de para's en ook niet voor de aanvullende
'jonkies' in onze eenheid. Zij werden bij de felste gevechten bij de kerk
ingezet. Een aantal van hen heeft daarvoor het Bronzen Kruis gekregen.”
Dick Schaap
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(Advertentie)

De boeken over Indië van Ant. P.de Graaff mag een veteraan niet missen!
Als sergeant-gewondenverzorger zat de Graaff er middenin en zijn
boeken beschrijven het leven over de oorlog in Azië op herkenbare wijze.
Mannen die er nooit over konden praten, kunnen hun kinderen deze
boeken geven. Zo was het!
Inmiddels is De Graaffs 17e boek er al. Allemaal ca 120-160 bladzijden
met foto's en documenten.

Een overzicht: normale prijs veteranenprijs

1) De heren worden bedankt 11,95 10,50
2) De weg terug 8,95 7,50
3) Brieven uit het veld 8,95 7,50
4) Met de TNI op stap 13,95 12,50
5) Notities van een soldaat 8,95 7,50
6) Zeg, Hollands soldaat 11,95 10,50
7) Merdeka 12,95 11,50
8) Vertel het je kinderen,veteraan 11,95 10,50
9) Levenslang op patrouille 11,95 10,50
10) De laatste patrouille 11,95 10,50
11) Op patrouille in blessuretijd 11,95 10,50
12) Indiëveteraan blijf je levenslang 12,95 11,50
13) Indië blijft ons bezig houden 12,95 11,50
14) Indië vergeet je nooit 12,95 11,50
15) Indië bepaalde ons leven 12,95 11,50
16) Indonesië als eindstation 12,95 11,50
17) Leven in twee werelden 12,95 11,50

Als u ze alle 17 bestelt, bent u 203,15 kwijt.
Heeft U een veteranenpas dan bespaart u in totaal bijna 25,-
De prijs is dan 178,50.

Bestelwijze
U kunt de boekjes bestellen bij Uitgeverij van Wijnen, t.a.v. Ilse Postma,
Antwoordnummer 1072, 8800 VB Franeker (Postzegel is niet nodig).
Telefoon 0517-394588, Fax 0517-397179,
email: info@uitgeverijvanwijnen.nl.

Geef duidelijk aan welke boeken u wenst en waar ze heengestuurd
moeten worden. Wij berekenen dan uw korting en verzenden de boeken
stevig verpakt naar uw adres.
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THEMADAGEN IN MUSEUM BRONBEEK

Museum Bronbeek organiseert op 20 januari, 9 maart en 24 maart
2013 weer diverse lezingen:

Het Overakkercomplot
Esther Zwinkels belicht in haar lezing ‘Het
Overakker-complot’ in Museum Bronbeek
op 20 januari 2013 het verzet tegen de
Japanners op Sumatra in de Tweede
Wereldoorlog.
E.P.M. Zwinkels is historicus en als
promovendus verbonden aan Universiteit
Leiden. Zij werkt momenteel aan een
proefschrift over 'transitional justice' in
Nederlands-Indië na de Japanse bezetting.
Haar MA-scriptie over het verzet op Sumatra
is verschenen bij Het Spectrum.

Na de capitulatie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) op
Sumatra in maart 1942 vormden zich op
initiatief van generaal-majoor Overakker
verzetsgroepen. Deze verzetslieden
legden zich niet neer bij de Japanse
overheersing. Zij ondernamen pogingen
om het Japanse bestuur te ondermijnen
en de komst van de geallieerden voor te
bereiden. Zij bleken echter niet
opgewassen te zijn tegen de Japanse
terreur en inlichtingendiensten; het
netwerk werd dan ook in korte tijd
opgerold. In een langdurig proces
werden Overakker en Gosenson berecht
voor hun aandeel in de anti-Japanse
activiteiten. Op basis van uitgebreid
onderzoek bevonden Japanse rechters
de officieren schuldig en veroordeelden
hen ter dood. In deze lezing zal ingegaan
worden op de vormen van verzet, de rol
die de betrokkenen innamen en in

hoeverre de Japanners het verzet op Sumatra wisten te breken.
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De lezing over het Overakker-complot wordt georganiseerd i.s.m. de
Volksuniversiteit Arnhem.
Datum en aanvang: 20 januari 2013 om 14.00 uur
Toegangsprijs incl. museumentree: 12,00
Inschrijving is noodzakelijk: telefoon 026-4422363 of
www.volksuniversiteit.nl/arnhem
Adres: Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem

Fotodeterminatie Nederlands-Indië en het KNIL
Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdag 9 maart 2013 de
fotodeterminatiedag ‘Mijn opa was een…’. Iedereen kan van 12.00 tot
17.00 uur bij een expertteam terecht met vragen over (familie)foto’s, die
men zelf meebrengt en die betrekking hebben op het voormalige
Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

Veel Nederlanders hebben voorouders
die in Nederlands-Indië leefden of daar
als militair gediend hebben,
bijvoorbeeld in het KNIL, of als
dienstplichtig militair tijdens de
‘Politionele Acties’ eind jaren 1940,
etc. Bij het opruimen van de zolder of
kast vindt men dan soms oude foto’s
en documenten waarop die
familieleden in Indië staan afgebeeld,
al dan niet in militair uniform. Het
belang en de betekenis van die spullen
is vaak niet duidelijk, maar met hulp
van specialisten kunnen die foto’s en
documenten veel vertellen over het
leven van deze familieleden.
Om mensen gelegenheid te geven een
antwoord op hun vragen te vinden

organiseert museum Bronbeek deze dag.

De experts analyseren de meegebrachte foto’s aan de hand van kleding en
uniformen, wapens, voer- en vaartuigen en gebouwen, die op de foto’s te
zien zijn. In sommige gevallen kunnen zij ook advies geven m.b.t. nader
(genealogisch) onderzoek naar afgebeelde militairen. Ook documenten,
onderscheidingen en (delen van) uniformen zijn welkom om te laten
bekijken. De specialisten zijn onder meer afkomstig uit museum Bronbeek,
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het Legermuseum en het Koninklijk Instituut voor Taal- Land en
Volkenkunde (KITLV).

De fotodag wordt gehouden in museum Bronbeek.
Datum en aanvang: 9 maart 2013 van 12.00 – 17.00 uur
Toegangsprijs: normale museumentreeprijzen (Zie hiervoor
http://www.defensie.nl/cdc/bronbeek/bezoekersinformatie).
Reserveren is noodzakelijk via e-mail: nb.ravensbergen@mindef.nl of
telefoon 026-3763555.
Adres: Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem

‘Koloniale architectuur van Indonesië. Het Indische Bouwen’
Joep Walter toont in zijn lezing op 24 maart 2013 in museum Bronbeek in
vogelvlucht de ontwikkeling van de koloniale architectuur in het voormalige
Nederlands-Indië en gaat daarna dieper in op de bouwkunst uit de jaren
1900-1940.

In het Indonesië van nu is nog veel koloniaal erfgoed terug te vinden. De
gemiddelde toerist uit Nederland krijgt hoogstens toevallig te maken met

de paar
overgebleven
bouwwerken uit de
VOCperiode. Van
minstens evenveel
belang is echter de
architectuur uit de
eerste helft van de
20e eeuw.
Rond 1900 trokken
de eerste echte
architecten naar
Indië. Er was in die
jaren van expansie
grote behoefte aan
kantoren, scholen,

woningen, waterbouwkundige werken, treinstations, kerken. Het is de tijd,
waarin men bewust zocht naar een eigen Indische stijl, waarin recht
gedaan werd aan inheemse vormen. Zo ontstond het Indische Bouwen,
waarin Oost en West samengingen. Berlage stak er een lofzang over af,
waarna deze bijzondere architectuur net zo onbekend bleef als zij was'.
Door het bedrijfsleven werden kosten noch moeite gespaard om in de
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kolonie representatieve hoofdkantoren neer te zetten. Ook de woningbouw
nam een hoge vlucht.

Joep Walter
J.J.W.M. Walter: “Ik heb Civiele Techniek gestudeerd in Delft en ben
werkzaam geweest in onder meer Afrika en Indonesië. Daar is de
belangstelling ontstaan voor Indonesië, zijn cultuur en zijn geschiedenis.
Later in Nederland ben ik projectmanager geworden in de
stadsvernieuwing en de stadsuitbreiding. Architectuur was altijd al een
hobby en is in die periode een belangrijk deel uit gaan maken van mijn
leven. Met mijn kennis over Indonesië en mijn specialisme koloniale
architectuur geef ik sinds 2010 lezingen over Indië en organiseer ik reizen
naar Indonesië.”

Voor de redactie:

De lezing over het ‘Indische Bouwen’ wordt georganiseerd i.s.m. de
Volksuniversiteit Arnhem.
Datum en aanvang: 24 maart 2013 om 14.00 uur
Toegangsprijs incl. museumentree: 12,00
Inschrijving is noodzakelijk: telefoon 026-4422363 of
www.volksuniversiteit.nl/arnhem
Adres: Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem
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VERSLAG KOREA REIS

Op 22 mei jongstleden was het de eerste keer voor mij maar ook voor
iemand vanuit onze familie, om de herdenking van de Koreaanse oorlog te
Schaarsbergen bij te wonen. Speciaal, omdat het dit jaar precies 60 jaar
geleden is dat mijn oudoom Chris F. Toerink sneuvelde in Korea.
Na een bijzondere herdenking, en daaropvolgende reünie waarin ik veel
interessante gesprekken heb gehad met oud Korea strijders, besloot ik om
lid te worden van het VOKS.

Het was omstreeks half september, dat ik door voorzitter Hr. Motshagen
benaderd werd of ik misschien interesse had om het graf van mijn oudoom
te bezoeken. Mijn oma, Chris zijn oudste zus, heeft tot aan haar overlijden
vorig jaar altijd gewild dat iemand van de familie eens het graf van haar
kleine broertje zou bezoeken. Nu heb ik gedurende enkele jaren de
toedracht van het overlijden van Chris weten te achterhalen. En is mijn
interesse voor de rol van de Nederlanders in de Koreaanse oorlog meer en
meer gewekt. Ik hoefde derhalve niet lang na te denken toen mij deze
vraag werd gesteld.

Zodoende zat ik een krappe maand later in het vliegtuig naar Korea op
uitnodiging van het Zuid-Koreaanse 'Ministry of Patriots and Veterans
Affairs'. Na een lange vlucht landde het toestel in Incheon, alwaar ik werd
opgewacht door de mensen van het genoemde ministerie.
Het gezelschap voor de gehele week bestond uit nabestaanden van VN
militairen uit de landen Australië, Canada, Engeland, Turkije en ikzelf als
enige Nederlander.
Het verblijf in Korea bestond uit een volle week van activiteiten. De eerste
dag bestond uit een bezoek aan de Nationale begraafplaats te Seoul,
waarbij een bijzondere ontvangst was in de vorm van een erewacht.
Alle namen van de gevallen in de Koreaanse oorlog stonden op bronzen
panelen in een galerij. Aansluitend werd er een bezoek gebracht aan het
Koreaanse oorlogsmuseum, en het Changdeokgung paleis.
‘s Avonds nuttigden we het avondeten in de N-Seoul Tower, met een
fascinerend uitzicht over Seoul.

De tweede dag was voor allen in het gezelschap natuurlijk het meest
bijzonder, en waarvoor we allen naar Zuid-Korea gekomen zijn. Het
bezoek aan het graf van elk ons familielid. De treinreis van Seoul naar
Busan nam ongeveer drie uur in beslag. Als eerste vond er een
indrukwekkende ceremonie plaats ter ere van de 67e verjaardag van de
Verenigde Naties, waarbij vele hoogwaardigheidsbekleders aanwezig
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waren. Daarna was er voor ieder tijd, om het desbetreffende graf van het
gesneuvelde familielid te bezoeken. Een emotioneel moment, met name
ook omdat mijn oma dit helaas net niet meer heeft mee kunnen maken.
Veel anderen uit het gezelschap hebben er hun vaders liggen, die ze nooit
hebben mogen kennen omdat ze maar twee of drie jaar oud waren toen
hun vaders sneuvelden.
Ook hier was een herdenkingsmuur aanwezig, waar de namen van alle
gevallenen in gebeiteld zijn. De hele begraafplaats lag er ontzettend netjes
verzorgd bij.

De volgende dag zijn we naar een Koreaans folkloredorp geweest, hebben
we de Samsung fabriek bezocht, en hebben we ons verkleed in
authentieke Koreaanse kleding tijdens het bespelen van oude Koreaanse
instrumenten. Op dag vier hebben we een zeer indrukwekkend bezoek
gedaan aan de 'Demilitarized zone' te Panmunjeom. De spanning die er
heerst laat duidelijk zien hoe precair de situatie tussen Noord en Zuid nog
altijd is. Sinds eind jaren '90 wordt er niet meer onderhandeld tussen beide
partijen.

Siebe Postma bij het graf van Chris Toerink
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‘s Avonds zijn we verwelkomd door de minister van het MPVA op het
afscheidsbanket.
De volgende dag was de laatste dag in Zuid-Korea welke werd besteed
door het gezelschap in het zoeken van souvenirs en het verkennen van het
centrum van Seoul. ‘s Avonds hebben we de musical 'Black watch'
bezocht, een musical welke gaat over een groep jongeren welke met het
Black Watch regiment de oorlog in Afghanistan in gingen.

De volgende dag is iedereen weer op het vliegtuig naar huis gestapt.
Ik heb de ontvangst in Zuid-Korea als zeer hartelijk ervaren. De bevolking
van Zuid-Korea, is de mensen die gevochten hebben voor de vrijheid van
hun land, en hun nabestaanden nog altijd zeer dankbaar!
Siebe Postma
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MONUTA UITVAARTVERZORGING

Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. De samenleving
krijgt steeds meer waardering en respect voor de veteraan.
Monuta Uitvaartverzorging wil graag iets terugdoen voor die mensen die
zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom ontwikkelden we de
Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere verleden
van veteranen.

Veteranenuitvaart
Steeds vaker zien we dat protocol en ceremonieel belangrijk zijn bij de
uitvaart. Dit laat zien wie iemand was tijdens zijn of haar leven. Een
veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen die te maken
hebben met het verleden als veteraan. Het team bijzondere uitvaarten van
Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen.

De teamleden zijn bekend met
verschillende protocollen, ceremonieel en
onderscheidingen. Als de nabestaanden
dit willen, probeert het team de
veteranenvereniging waar de overledene
lid van was bij de uitvaart te betrekken. En
om hun dierbare te herinneren heeft
Monuta voor nabestaanden de

Monuta Herinneringsinsigne.

Voorlichting
Nabestaanden weten vaak niet wat de mogelijkheden zijn. Onze
medewerkers helpen daarom graag met goede voorlichting. Er zijn
bijvoorbeeld veteranen die in het bezit zijn van een dapperheidmedaille. In
dat geval heeft een veteraan recht op een uitvaart met (beperkte) militaire
eer. Juist deze bijzondere elementen maken de uitvaart indrukwekkend.
Dat de nabestaanden een mooie herinnering overhouden aan de uitvaart is
uiteraard het meest belangrijk.

Monuta Uitvaartverzorging
Tel. 0800- 0230550
www.monuta.nl

Bezoekadres Postadres
Schumanpark 11 Postbus 20
7336 AM Apeldoorn 7300 AA Apeldoorn
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AANMELDING VETERANENDAG ZATERDAG 29 JUNI 2013

 Ridderzaal - Voor de ceremonie in de Ridderzaal kunt u zich niet
opgeven. Uitnodiging hiervoor is uitsluitend mogelijk op voordracht van
de bij het Veteranen Platform aangesloten organisaties.

 Vrij vervoerbewijs - Indien u deelnemer bent aan het defilé of een
tribuneplaats voor minder validen heeft aangevraagd ontvangt u
automatisch uw aangevraagde vrij vervoerbewij(s)zen via uw eigen
veteranenvereniging.

 Toegangsbewijzen Tribune - Deze worden uiterlijk eind mei aan de
deelnemers toegezonden door het Veteranen Platform, dan wel door
de aangesloten organisaties.

 Instapkaart voertuigen - Deze worden uiterlijk eind mei aan de
deelnemers toegezonden door het Veteranen Platform, dan wel door
de aangesloten organisaties. De plaatsen op de voertuigen zijn alleen
voor veteranen en niet voor partner of begeleider.

 Bezoekers/Toeschouwers - Indien u als bezoeker/toeschouwer de
Nederlandse Veteranendag wilt meemaken, heeft u geen
toegangsbewijs nodig. Het Malieveld en alle activiteiten die daar
gehouden worden, zijn namelijk vrij toegankelijk. Ter plaatse kunt u op
diverse punten consumptiebonnen verkrijgen.

 Vrij vervoer Bezoekers/Toeschouwers. Bent u voornemens om de
Nederlandse Veteranendag als bezoeker/toeschouwer bij te
wonen, dan kunt u hiervoor de twee jaarlijks gratis door het
Veteraneninstituut te verstrekken treinkaartjes gebruiken. U kunt
deze aanvragen (als u dat nog niet heeft gedaan) via het
Veteraneninstituut, telefoonnummer 0343-474150.

 Minder validen vervoer - vanaf het Centraal Station in Den Haag is
voorzien in vervoer voor minder validen en rolstoelgebruikers van en
naar het Malieveld, naar de tribunes en naar de Ridderzaal.

 NS-voorzieningen - De NS staat garant voor een goede regeling voor
rolstoelgebruikers en minder validen. U kunt daartoe contact opnemen
met het Bureau Assistentieverlening van de Nederlandse Spoorwegen
via telefoonnummer 030 - 235 78 22.

 Veteranentenue - Dit is het tenue dat uw vereniging voorschrijft. In
principe bestaat het veteranentenue uit een grijze broek/rok met
donkerblauw of zwart colbert en een wit overhemd. Indien u dit niet heeft
Is een gewoon net burgerkostuum ook toegestaan.
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Aanmeldingsformulier Eigen Organisaties
Nederlandse Veteranendag – Zaterdag 29 juni 2013

Naam: _____________________________________________

Adres: _____________________________________________

Postcode: ____________ Woonplaats: _____________________

Telefoon: ____________________ Email: ___________________

Naam Veteranenorganisatie:
Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS)

1. Neemt u deel aan het defilé:
(uitsluitend bestemd voor de veteraan, niet voor de
partner/begeleider)
Lopend in een veteranendetachement ja / nee *

OF: (dus slechts één keuze mogelijk)

Meerijdend op militair historisch voertuig ja / nee *
(uitsluitend voor veteranen die slecht ter been zijn)

2. Meereizende partner/begeleider ja / nee *

3. Aantal gewenste zitplaatsen bij defileerpunt
voor mindervaliden __ (max 2)
(alleen indien niet wordt deelgenomen aan defilé
en niet rolstoelgebonden)

Rolstoelplaats gewenst ja / nee *

4. Aantal benodigde vrij vervoerbewijzen __ (max 2)

(* doorhalen wat niet gewenst is)

LET OP:
Retouradres aanmeldingsformulier:
Secretariaat VOKS, Koninginnelaan 196, 7315 ED Apeldoorn

Aanmeldingsformulier dient vóór 1 maart 2013 te zijn ontvangen!
Het aantal plaatsen is helaas niet onbeperkt. Indien nodig zal
toekenning plaatsvinden op datum van ontvangst van aanmelding.
Te laat ontvangen formulieren kunnen helaas niet meer in behandeling
worden genomen!
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