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KOPIJ
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per email: Lschreuders@gmail.com. Graag vóór 25 februari 2014.
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VAN DE VOORZITTER

Nog even en we vieren weer Kerstmis.
Naast de bijbelse betekenis die voor velen een
steun is, is het ook een familiefeest. Voor velen
onder u zijn deze dagen van Kerstmis en Oud en
Nieuw echter geen feestdagen maar dagen met
een lege plek. Ik wens u allen sterkte toe het
grote verlies van uw dierbaren dat u deze dagen
zult voelen, te dragen.
Ook zij die door een ziekte aan het bed
gekluisterd zijn, zowel u als uw familieleden
wensen wij een spoedig herstel toe.

Wij zijn inmiddels allen 80-plussers en in de laatste jaren dunnen onze
gelederen dan ook in een steeds sneller tempo uit. Maar laten wij, zo lang
wij kunnen, de VOKS trouw blijven!
Het woord ‘Korea oorlog’ komt inmiddels steeds vaker voor in de
Nederlandse politiek en pers, zodat het gevoel van erkenning steeds
sterker wordt. Zoals de engelse uitdrukking zegt: “Last but not Least”.
Voor zover uw gezondheid dit toelaat zien wij elkaar nog steeds op reünies
en herdenkingen en iedere keer is er tijdens deze bijeenkomsten weer die
blijdschap en kameraadschap. Ook de Ambassadeur van Korea was hierbij
vaak aanwezig waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Ook dit toont immers de
betrokkenheid van onze vereniging met het verre Korea.
Graag spreek ik mijn dank uit naar ons ‘eigen’ Regiment Van Heutsz dat
ons steunt en uitnodigt bij herdenkingen, vergaderingen en beëdigingen.
Het jaar 2013 is een jaar waarin wij een zucht van verlichting kunnen slaken
omdat de inmiddels wankele positie van uw bestuur dankzij de inzet van
nieuwe bestuursleden die bereid zijn het VOKS-gevoel van hun vader in
een bestuursfunctie te willen voortzetten weer stabiel is geworden.
Ik dank mijn medebestuursleden, de Districtscommissarissen en alle
anderen die zich hebben ingezet om onze onderlinge band te versterken
en ik wens u en uw familie Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 2014 in
goede gezondheid 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 2014 toe
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KERST- en NIEUWJAARSWENSEN

Uw districtscommissarissen wensen u fijne Kerstdagen en een
vooral gezond 2014 toe.

K. Piest, J. van Stein, A.J. Leyenaar, S. Huissteden, C.J.Graaf van
Limburg Stirum, H. Mulder, A. Treffers, G. Ghelen en G.L. de Leeuw

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 2014 in goede
gezondheid toe.

Leen Schreuders en familie
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IN MEMORIAM

Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat
in de periode juni – december 2013
onderstaande leden zijn overleden:

H. Bos, 84 jaar, op 23 juni 2013 te Sliedrecht
(vliegtuig, april 1952)

Johannes Kijl, 83 jaar, op 19 september 2013 te Ermelo
(Skaubryn, april 1953)

M. Verhagen, 78 jaar, op 11 oktober 2013 te Zierikzee
(Van Zijll)

R.J. Sluyter, 84 jaar, op 30 oktober 2013 te Amsterdam,
(Piet Hein, januari 1952)

D. Maaswinkel, 81 jaar, op 1 november 2013 te Utrecht
(Gen. Sturgiss, augustus 1952)

De heer Van Maaswinkel was jarenlang actief als DC binnen onze
vereniging. Hij organiseerde diverse reünies voor onze veteranen en
zorgde er mede voor dat in Utrecht een Korea-monument werd opgericht.
Namens het bestuur van de VOKS spreek ik onze erkentelijkheid uit voor
de inzet van de heer Maaswinkel voor onze vereniging.
Wij zullen hem node missen.

C. Motshagen
Voorzitter VOKS

A.J. van Santen, 86 jaar, op 13 november 2013 te Harderwijk,
(Zuiderkruis, oktober 1950)

J.P. Stijvers, 85 jaar, op 23 november 2013 te IJmuiden
(Zuiderkruis, oktober 1950)

H.C.G. Van Eck, 86 jaar, op 28 november 2013 te Arnhem
(Evertsen, januari 1949)

Bij allen is een bloemstuk gelegd van de VOKS en van de
Defence Attachee van Korea in Brussel.
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VAN HET BESTUUR

Contributie 2014

Zoals gebruikelijk wordt in het decembernummer
van ieder jaar aan u de oproep gedaan om de
contributie voor het komende jaar te voldoen. Uw
bestuur heeft besloten om voortaan geen
acceptgiro meer in te sluiten omdat dit erg
bewerkelijk is.

De betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2014 kunt u doen
door een bedrag van 14 over te maken op één van de volgende
rekeningnummers:

ING: NL82 INGB 0003 7183 97 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet
RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet

Graag met de vermelding: ‘contributie 2014’.

De leden en donateurs die buiten Europa wonen en geen Nederlandse
bank hebben, worden verzocht om alleen het rekeningnummer van de
Rabobank met BIC te gebruiken dat er zo uit ziet:

RABONL2U NL58RABO 0103 2098 24 V.O.K.S. te Nunspeet

Het adres van de RABO bank is Eperweg 22a, 8071 PA Nunspeet.

WILT U AUB GEEN CHEQUE OPSTUREN (inwisselen kost meer dan de
contributie)

Let op: Alle leden en donateurs zijn in de veronderstelling dat de
contributie 2012-2013 is betaald. Helaas is dat niet bij iedereen het geval.
Heel veel leden en donateurs moeten dit voor 2012-2013 nog doen. Wilt u
controleren of u inderdaad uw contributie heeft betaald en als dit niet het
geval is, dit ook nog even alsnog doen.
Meldt u bij deze nabetaling dan de mededeling: ‘contributie VOKS 2013’.
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Bestuurswijzingen
Zoals u elders in deze VOX-VOKS kunt lezen zijn er weer verkiezingen
geweest: de heren F. Titalepta (Algemeen Adjunct) en H. de Jong (Marine-
vertegenwoordiger) zijn tijdens de laatste ledenvergadering wederom
herkozen voor een nieuwe termijn. Verder is de vacature van secretaris na
vele jaren niet te zijn ingevuld eindelijk weer bezet: daartoe werd de heer
R. Rehmann, zoon van een van onze leden, benoemd. Verder is voor de
(nieuwe) vacature van eindredacteur VOX-VOKS benoemd de heer L.C.
Schreuders jr., zoon van onze erevoorzitter L.C. Schreuders.

Samilfonds
In het septembernummer heeft u kunnen lezen hoe belangrijk het
Samilfonds voor onze vereniging is. Op een oproep in onze VOX-VOKS
voor een extra bijdrage voor dit fonds is slechts door één lid gereageerd
en wel onze oud-voorzitter Leen Schreuders. Uw bestuur kan zich
nauwelijks voorstellen dat de hechte relatie met de Samilschool hiermee
tot een einde zou komen en doet hernieuwd aan u een oproep om uw
bijdrage te storten op ons ING- of Rabonummer onder vermelding van
‘Bijdrage Samilfonds’.

Oproep voor e-mailadressen
Uw bestuur verzoekt een ieder die een e-mailadres heeft, dit door te geven
aan onze secretaris. Stuur vanuit uw computer een mailtje naar
rehmanrobin@gmail.com en noteer in uw bericht tevens uw naam en
postadres. Mocht u zelf geen email hebben, maar één van uw kinderen
waar u het meeste contact mee heeft wel, gebruik dan dat e-mailadres.
Voor belangrijke berichten bent u dan veel sneller op de hoogte dan via de
VOX-VOKS.

Oproep Wageningen 2014
Op 5 mei 2014 zal wederom het bevrijdingsdefilé in Wageningen
plaatsvinden. 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 tot u om u op te geven
voor het bevrijdingsdefilé op 5 mei 2014 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 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.
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Vóór 1 februari 2014 moet de lijst van deelnemers bij de organisatie
worden ingeleverd. U kunt zich telefonisch, per post of per e-mail per
omgaande opgeven bij:
De heer P.P.G. Gommers, telefoon 0341-254231
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet,
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Meldt u tevens bij de opgave of u wilt meelopen of liever met één van de
voertuigen meerijdt. Graag ook opgeven of u wel of niet met een
begeleider komt. Reageer a.u.b. zo snel mogelijk, laat de VOKS niet in de
steek!

Excuses aan de Koreaanse Ambassade
In het septembernummer van de VOX-VOKS stond een verslag van de
Kerkdienst in de Yi-jun Memorial Church. Daarin werd geschreven over
mevrouw Park-Geun-hye, ‘dochter van de voormalig dictator Park-Chung-
hy’. De Koreaanse ambassade heeft laten weten erg ontstemd te zijn over
de omschrijving ‘dictator’. De VOKS heeft daarop aan de ambassade
excuses aangeboden voor het gebruik van dit woord en tegelijkertijd laten
weten dat het nooit onze intentie was om de voormalige president van de
republiek Korea op een negatieve manier te willen omschrijven. Het
bestuur en de redactie van de VOX-VOKS heeft de ambassade verder
medegedeeld uit respect voor voormalig president Park-Chung-hy
voornoemde omschrijving niet meer te zullen gebruiken.

Benoeming ereleden
De ledenvergadering van de VOKS heeft op vrijdag 25 oktober 2013
besloten om twee leden tot erelid te benoemen.
De eerste die dit bijzondere lidmaatschap in ontvangst mocht nemen was
bestuurslid en Marinevertegenwoordiger de heer H. De Jong.
Onze erevoorzitter L.C. Schreuders overhandigde de heer De Jong een
cadeaubon en een door de voorzitter en erevoorzitter ondertekende
oorkonde met daarop vermeld de tekst:

“Ruim 35 jaar stond de heer De Jong namens het bestuur van de VOKS en
de Oud Korea Strijders als Marinevertegenwoordiger paraat. Zijn
onuitputtelijke inzet tijdens vergaderingen en herdenkingen, alsmede zijn
aanwezigheid en troostende woorden bij afscheidsdiensten van
strijdmakkers, zowel van Landmacht als Marine, was en is een voorbeeld
voor velen”

De tweede benoeming tot erelid betrof die van de heer F. Titalepta.
Jarenlang zorgde de heer Titalepta voor het Korea-gedeelte van de
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historische verzameling van de Van Heutsz collectie.
De heer Titalepta ontving uit handen van erevoorzitter L.C. Schreuders
eveneens een cadeaubon en een door de voorzitter en erevoorzitter
ondertekende oorkonde met daarop vermeld de tekst:

“voor zijn jarenlange inzet voor het behoud van het erfgoed van de Oud
Korea Strijders door de oprichting en instandhouding van de
Koreacollectie, toegevoegd aan de Historische Verzameling van het
Regiment Van Heutsz”

Certificaat van Verdienste
De heer W.G. Meinen heeft zich jarenlang ingezet voor de verkoop van
VOKS-artikelen voor onze vereniging. In ons verenigingsblad stond
jarenlang zijn advertentie op de laatste pagina met de omschrijving
‘De Veteranen Toko’. Wegens ziekte is hij niet meer in staat om deze
belangrijke post te kunnen vervullen. Het bestuur heeft besloten om hem
te bedanken middels een cadeaubon en een door de voorzitter en
erevoorzitter ondertekend ‘Certificaat van Verdienste’ met daarop de
tekst:

“Als blijk van waardering voor zijn inzet voor de ‘Veteranen Toko’ ten
dienste van de leden van de Vereniging Oud Korea Strijders alsmede zijn
jarenlange aanwezigheid bij districtreünies en beurzen waarin hij de VOKS
vertegenwoordigde”

Wijziging statuten VOKS
De ledenvergadering van de VOKS is akkoord gegaan met de door het
bestuur voorgestelde aanpassing van de statuten. Om het voortbestaan
van de vereniging voor langere tijd te kunnen garanderen en daarmee de
steeds ouder wordende VOKS-leden nog blijvend te kunnen ondersteunen,
mogen zonen en/of dochters van overleden VOKS-leden alsmede huidige
VOKS-leden voortaan eveneens een voor een bestuursfunctie in het
VOKS-bestuur worden benoemd. Verder is de ledenvergadering akkoord
gegaan met het voorstel om het verenigingsjaar van de VOKS voortaan te
laten samenvallen met het kalenderjaar.

Geen VOKS-vergadering in oktober 2014
In verband met het voortaan samenvallen van het verenigingsjaar met het
kalenderjaar, zal de ledenvergadering van de VOKS die ieder jaar in
oktober werd gehouden, komen te vervallen. Deze bijeenkomst wordt
samengevoegd met de herdenking op dinsdag 17 juni 2014 te
Schaarsbergen.
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Ereleden Harm de Jong (boven) en Ferry Titalepta (onder) ontvangen uit handen
van ere-voorzitter kol. b.d. L.C. Schreuders de oorkondes, horende bij het
erelidmaatschap van de VOKS
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VAN DE DISTRICTEN

Hierbij treft u het 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
A. Treffers Kruiskampsingel 217, 5224 KH Den Bosch, tel. 073-6235189

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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DISTRICT II EN III

Reunie Harskamp 23 oktober 2013.
De reünie van district II en III in de Harskamp begon met een korte
herdenking en was weer op en top georganiseerd door de heren
Leyenaar,van Stein en van Pijkeren. Het was gezellig en het maakte door
een goed gevulde prijzentafel en alle verkochte loten het tot een
fantastische dag.
Ook door de vertoonde digitale foto’s van dominee Peter ’t Hoen.

Er kwamen reacties vanuit de zaal van herkende personen en situaties.
Het zou prachtig zijn als deze foto’s en/ of video in de grote reünie op
17 juni 2014 vertoond zouden kunnen worden Na een prima maaltijd ging
een ieder beladen met gewonnen prijzen voldaan naar huis.
C.M.

DISTRICT IX LIMBURG

Verslag reünie district Limburg
V.O.K.S. afd. Limburg heeft zijn reünie alweer achter zich gelaten. Er is
nogal wat vergaderd voor het zover was, om op 26 september 2013 een
reünie te houden.
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Maar uiteindelijk is alles op zijn pootjes terecht gekomen.
Onze Belgische - oud-Koreagangers - vrienden werden door
omstandigheden gedwongen om af te zeggen.
De reünie, met jammer genoeg maar met 22 deelnemers, is naar ieders
tevredenheid goed verlopen. Deze keer was gekozen voor het
gemeenschapshuis ‘De Waeg’ te Blerick , waar de bediening het ons aan
niets liet ontbreken. De geserveerde rijsttafel viel bij alle deelnemers
bijzonder in de smaak. Tot onze grote vreugde was ook bestuurslid en
penningmeester VOKS Paul Gommers aanwezig. Hij is een geboren
Limburger. Er is door onze leden al gevraagd of we volgend jaar weer op
dezelfde plek bij elkaar kunnen komen. Al met al was het een gezellige
dag.
Uw DC afdeling Limburg:
G. Ghelen

Bezoek herdenking Leopolsburg
Zoals ieder jaar was het bestuur van de afd. Limburg weer uitgenodigd
voor de herdenking van de Belgische Oud Korea Strijders te
Leopoldsburg.
Dhr. Ghelen en Dhr. Walthie met hun dames hebben onze afdeling
vertegenwoordigd. Onder de aanwezigen was de Koreaanse Ambassadeur
in België en vele Provinciale vertegenwoordigers. Na de toespraken
werden er vele kransen gelegd o.a. door de Ambassadeur en namens
V.O.K.S. Limburg door de DC.
Na de plechtigheid werd er nog een uitgebeid diner geserveerd.
DC Gilbert Ghelen
afd. Limburg
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VERSLAG LEDENVERGADERING 25 OKTOBER 2013

Verslag van de ledenvergadering van de Vereniging Oud Korea
Strijders (VOKS) gehouden op vrijdag 25 oktober 2013 in de
Oranjekazerne te Schaarsbergen

Aanwezig:
Dhr. C.P.G.J. Motshagen Voorzitter en a.i. secretaris
Dhr. H. de Jong Marine vertegenwoordiger
Dhr. Titalepta Adjunct
Dhr. Ds. P. ‘t Hoen Geestelijk verzorger
Dhr. P.P.G. Gommers Penningmeester
Dhr. L.C. Schreuders jr. Notulist

Aantal aanwezige leden: 17

Aantal aanwezige donateurs: 3

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 90ste verjaardag
viert.

3. MOMENT STILTE
De voorzitter verzoekt de aanwezigen op te staan en een moment
stilte te bewaren bij het voorlezen van de namen van de (43)
overleden leden van onze vereniging in het afgelopen verenigingsjaar
door de heer F. Titalepta. In aansluiting daarop wordt 1 minuut stilte in
acht genomen. De namen van de overledenen zijn:
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4. TELEGRAM AAN Z.M. DE KONING
Evenals voorgaande jaren is via het bataljon een telegram gestuurd
aan Z.M. de Koning 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"
Van de generaal-majoor H. Mossink, adjudant-generaal van de
Koning, ontvingen wij het bericht dat Zijne Majesteit Willem Alexander
zijn hartelijke dank uitsprak over de inhoud van ons bericht

5. VASTSTELLEN AGENDA
In het septembernummer 2013 van de VOX-VOKS was de agenda van
deze ledenvergadering opgenomen.

J.W. Berwald
H. Bos
M.A. Bouwmans
F.J.B.M. de Coster
L.M. Cuijpers
J. van Dijk
J.P. de Dood
G.J.J. Duys
A. van Elk
P. van Eysden
B. Hamer
J. Hartman
J.H. Huigen
H.A. Janson
J. Kerkhoff
J. Kijl
J.H.A. Koch
LA. de Kok
J.J. Kuitens
J.A. Lefeber
F.J. de Meij
A. van Merwyk-Rutten

F.G. Nanning
C.J. Nanning
L.M.A. van Oijen
A.A. Polka mp
H.N. v.d. Raay
H.F. Rack
A.J. Reinewald
A. Rietdijk
C.H.M. van Rijen
F.L. Rosdorff
H. Schaap
E. Schreuders-Dunn
P.J.G.A. van de Sman
C. Smith
E.C. Snoek-Small
C. Soeren
H. Tombal
M. Verhagen
F .L. Vogelzang
J.M.G. Wolken
C. van de Zouwen
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Er wordt gevraagd of er leden zijn die op deze agenda aanmerkingen
of aanvullingen hebben.
De heer H. De Jong heeft aan de voorzitter laten weten dat hij graag
spreektijd wil voor een persoonlijke mededeling. Dit wordt aan de
agenda onder punt 15 toegevoegd. Verder meldt de voorzitter dat
deze vergadering een extra feestelijk tintje draagt, dat als agendapunt
16 aan de agenda zal worden toegevoegd.

6. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 25-10-2012
Dit verslag was opgenomen in het decembernummer 2012 van de
VOX-VOKS. Aangezien er geen opmerkingen over dit verslag zijn,
wordt het verslag als aangenomen beschouwd.

7. JAARVERSLAG 1 OKTOBER 2012– 30 SEPTEMBER 2013
Dit jaarverslag is opgenomen in het septembernummer 2013 van de
VOX-VOKS.

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

9. NAGEKOMEN STUKKEN EN BERICHTEN
Er zijn geen extra nagekomen stukken.
Enkele nagekomen berichten zijn:
Koreaherdenking in de VS
Diverse VOKS-leden hadden zich voor de reis naar de VS aangemeld.
Helaas meldde het veteranenfonds dat buitenlandse evenementen
niet meer worden gesubsidieerd. De voorzitter VOKS heeft vervolgens
een artikel naar het dagblad ‘De Telegraaf’ geschreven om aandacht
te vragen voor het stopzetten van deze subsidies, maar het artikel is
echter niet geplaatst. De heer Hermans uit Amsterdam is uiteindelijk
wel naar de VS gegaan zodat toch nog een krans kon worden gelegd
onder begeleiding van vier man van het regiment Van Heutsz.
Samilfonds
Vanuit Korea is te kennen gegeven dat kleinkinderen van Oud Korea
Strijders wederom in aanmerking kunnen komen voor een studie in
Korea. Verder is in de VOX-VOKS van september 2013 een verzoek
gedaan om een bijdrage te leveren voor het studiefonds van de
Samilschool. Dit studiefonds, dat in 1977 is opgericht door het
bestuur van de VOKS, is geheel verbruikt.
Alleen ere-voorzitter L.C. Schreuders heeft een donatie gedaan, doch
deze alleen is niet voldoende om een beurs te kunnen toewijzen.
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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 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 maar de
kosten zijn in het afgelopen jaar aanzienlijk verminderd. Er is een
andere (aanzienlijk goedkopere) drukkerij gebruikt en zijn er minder
exemplaren verstuurd door afname van het ledenaantal. Door een
nieuwe overeenkomst met PostNL zullen de portokosten nog verder
afnemen.
Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven was negatief. Dit tekort
is aangevuld vanuit de spaarrekening. Er is een aanvraag voor het
komend jaar gedaan voor subsidie voor herdenkingen en de reünie.
Daar zijn echter uiteraard meerdere aanvragen voor gedaan
waaronder ook door politie en brandweer.
Het Ministerie in Seoul heeft aan de militair attachés een budget
gegeven om bij het overlijden van veteranen uit landen die aan de
Korea Oorlog hebben deelgenomen een vorm van medeleven over te
brengen in de vorm van een bloemstuk.
Bij het overlijden van een Nederlandse veteraan zal er door de VOKS
een melding worden gedaan aan de militair attaché en een bloemstuk
zal worden geregeld. Aan het eind van het verenigingsjaar zal een
overzicht van alle bloemstukken naar de attaché worden verstuurd
met het verzoek om de gehele rekening voor alle bloemstukken te
voldoen.

11. BEANTWOORDEN VRAGEN FINANCIEEL VERSLAG
Een van de leden stelt voor om het aantal uitgaven van de VOX-VOKS
van vier terug te brengen naar drie of het verenigingsblad zelfs alleen
nog maar digitaal te versturen. De heer Schreuders jr. antwoordt dat
alleen voor een kwartaalblad het Btw-tarief 6% bedraagt.
Terugbrengen naar drie uitgaven per jaar leidt tot het hogere 21%-
tarief. Verder zullen de leden liever een papieren versie in handen
willen hebben dan te moeten zoeken naar een digitale versie.
Besloten wordt om de papieren versie van de VOX-VOKS te
handhaven en zoals tot nu toe gebruikelijk vier keer per jaar te laten
verschijnen.



19

12. VERSLAG KASCOMMISSIE
De kascommissie, bestaande uit de heren Van Huissteden en Van
Pijkeren doet verslag van de controle. Vastgesteld is dat het lopende
jaar de ontvangen en uitgaven deugdelijk door bewijzen zijn gedekt.

13. GOEDKEURING GEVOERDE FINANCIËLE BELEID
Namens de kascommissie concludeert de heer Van Huijssteden dat
het de boekhouding in orde is en complimenteert hij het werk van de
penningmeester. De penningmeester ontvangt een pluim voor de
verzorging van de begroting en diens gastvrijheid tijdens het
onderzoek. De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor
hun werkzaamheden.

14. VERLENEN DECHARGE BESTUUR, BENOEMING
KASCOMMISSIE

BESLUIT: De ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur
voor het financiële beleid van het verenigingsjaar 2012/2013.

De nieuwe leden voor de kascommissie (S. Huijssteden en K. Piest)
blijven aan voor nog een termijn.
Als reservelid geeft zich op de heer K. Kortlever.

15. MEDEDELING H. DE JONG, MARINEVERTEGENWOORDIGER
Alvorens tot wijziging van de statuten en verkiezingen van nieuwe
bestuursleden over te gaan, is de heer De Jong,
Marinevertegenwoordiger van de VOKS, van mening dat de IFKWA
niets heeft te besluiten over ‘buitengewone leden’ omdat de IFKWA
leden heeft die geen oud-veteranen en/of Koreanen zijn.

De heer De Jong is er verbaasd over dat hij niet voor een nieuwe
bestuurstermijn is gevraagd en deelt mee van nog een termijn van vier
jaar af te zien. Zijn redenen hiervoor zijn:
- Er wordt teveel besloten buiten het bestuur om, bijvoorbeeld

omtrent de uitvaart van VOKS-leden. Dikwijls staat de heer De Jong
daar alleen indien er om een delegatie gevraagd wordt.

- Er zouden volgens de ledenlijst 249 landmachtleden, 130
marineleden en 159 donateurs zijn. Volgens de heer De Jong is
deze lijst echter niet compleet.

- Hij constateert dat de aanwezigheid bij vergaderingen en
herdenkingen van veteranen sterk terug loopt. Vaak zijn er meer
begeleiders aanwezig dan veteranen.
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- Indien hij zijn bestuursfunctie neerlegt, bestaat het bestuur dan nog
maar uit twee leden. Volgens art 9 van de statuten dient het bestuur
uit minimaal drie oud-strijders te bestaan. Indien één wegvalt dient
de VOKS te worden opgeheven.
Hij stelt voor de VOKS met de tijd op te heffen en een nieuwe
verenging op te richten waarbij nieuwe buitengewone leden ook lid
kunnen worden maar met een vereniging met een nieuwe naam.

De voorzitter neemt het voornoemde ter kennisgeving aan en wil,
alvorens dieper hier op in te gaan eerst over naar het volgende extra
agendapunt.

16. BENOEMING ERELEDEN
De voorzitter deelt mede dat er veel bewondering is voor de inzet van
de heer De Jong voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Daarom
is door het bestuur besloten aan de ledenvergadering voor te stellen
om hem vanaf heden tot erelid te benoemen. Deze benoeming staat
los van wat de heer De heer de Jong in agendapunt 15 heeft verteld,
omdat het voorstel tot diens erelidmaatschap door het bestuur al in
een eerder stadium was genomen.

BESLUIT: de ledenvergadering van de VOKS, bijeengekomen op
vrijdag 25 oktober 2013, besluit tot erelid te benoemen de heer H.
de Jong, Marinevertegenwoordiger VOKS.

De heer De Jong ontvangt uit handen van erevoorzitter
L.C. Schreuders een cadeaubon en een door de voorzitter en
erevoorzitter ondertekende oorkonde met daarop vermeld de tekst:

“Ruim 35 jaar stond de heer De Jong namens het bestuur van de
VOKS en de Oud Korea Strijders als Marinevertegenwoordiger paraat.
Zijn onuitputtelijke inzet tijdens vergaderingen en herdenkingen,
alsmede zijn aanwezigheid en troostende woorden bij
afscheidsdiensten van strijdmakkers, zowel van Landmacht als Marine,
was en is een voorbeeld voor velen”

De heer De Jong, zichtbaar ontroerd door dit bijzondere moment, uit
zijn dankbaarheid voor deze onderscheiding en geeft direct aan zich
beschikbaar te willen stellen voor een nieuwe bestuurstermijn.
De heer Gommers geeft aan dat de heer De Jong niet altijd op de
hoogte was van wat in het bestuur speelt, omdat deze geen email
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heeft. Het bestuur zal er zorg voor dragen dat de heer De Jong
voortaan alle mededelingen per post zal ontvangen.

De voorzitter deelt mede dat er een tweede benoeming tot erelid zal
volgen en wel die van de heer F. Titalepta.
Jarenlang zorgde de heer Titalepta voor het Korea-gedeelte van de
historische verzameling van de Van Heutsz collectie. Met de afdracht
van de Koreacollectie aan Van Heutsz, is de functie van de heer
Titalepta komen te vervallen. Het bestuur heeft besloten aan de
ledenvergadering voor te stellen om hem vanaf heden tot erelid te
benoemen.

BESLUIT: de ledenvergadering van de VOKS, bijeengekomen op
vrijdag 25 oktober 2013, besluit tot erelid te benoemen de heer F.
Titalepta, voormalig museumconservator van de VOKS.

De heer Titalepta ontvangt uit handen van erevoorzitter
L.C. Schreuders een cadeaubon en een door de voorzitter en
erevoorzitter ondertekende oorkonde met daarop vermeld de tekst:

“voor zijn jarenlange inzet voor het behoud van het erfgoed
van de Oud Korea Strijders door de oprichting en
instandhouding van de Koreacollectie, toegevoegd aan de
Historische Verzameling van het Regiment Van Heutsz”

De heer W.G. Meinen heeft zich jarenlang ingezet voor de verkoop
van VOKS-artikelen voor de vereniging. In ons blad stond zijn
advertentie op de laatste pagina met de omschrijving ‘De Veteranen
Toko’
Wegens ziekte is hij niet meer in staat om deze belangrijke post te
kunnen vervullen. Het bestuur heeft besloten om hem te bedanken
middels een cadeaubon en een door de voorzitter en erevoorzitter
ondertekend ‘Certificaat van Verdienste’ met daarop de tekst:

“Als blijk van waardering voor zijn inzet voor de ‘Veteranen Toko’ ten
dienste van de leden van de Vereniging Oud Korea Strijders alsmede
zijn jarenlange aanwezigheid bij districtreünies en beurzen waarin hij
de VOKS vertegenwoordigde”
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Het voornoemde certificaat met cadeaubon zal hem thuis worden
overhandigd.

17. WIJZIGING STATUTEN
Doordat het steeds moeilijker wordt bestuursleden voor de VOKS te
vinden, komt het voortbestaan van de vereniging in gevaar. Uw
voorzitter heeft tijdens een vergadering van de IFKWA in Korea
voorgesteld om kinderen van Oud Korea Strijders toe te laten tot
bestuursfuncties. Dit is inmiddels door de IFKWA goedgekeurd.
Aan het lidmaatschap van de VOKS, geregeld in artikel 4, alsmede de
leden van het hoofdbestuur, geregeld in artikel 9, zal moeten worden
toegevoegd dat kinderen van Koreaveteranen tot buitengewoon lid
respectievelijk tot bestuurslid kunnen worden benoemd. Dit zal
notarieel moeten worden vastgelegd.
Het doel is om zo lang mogelijk de Nederlandse Koreaveteranen te
blijven ondersteunen zodat de VOKS zolang mogelijk kan blijven
voortbestaan. Bovendien heeft het huidige bestuur meer
ondersteuning nodig.
De heer De Jong geeft aan dat hij voor het eerst hoort dat
buitengewone leden het bestuur willen ondersteunen en vindt dit zeer
positief. Het feit dat de statuten aangepast moeten worden is
aangekaart door de heer L.C. Schreuders jr. welke een tekstueel
voorstel heeft gemaakt voor de wijziging van de statuten.
Een van de leden vraagt of het ook mogelijk is een neef in het bestuur
te benoemen. Het gaat in dit geval om iemand die zeer betrokken is
met de VOKS en goede ondersteuning kan bieden
De heer L. Schreuders jr. geeft aan dat ondersteuning van het bestuur
natuurlijk ook altijd kan zonder lid van het bestuur te zijn. Een
wijziging in de toekomst zou inhouden dat de statuten weer opnieuw
aangepast moeten worden wat enkele honderden euro’s zou kosten.
Iedere steun is van harte welkom ook al zal de betreffende persoon
niet als bestuurslid aansprakelijk kunnen worden gesteld.

en aanzien van het verenigingsjaar stelt het bestuur voor om dit gelijk
te laten lopen met het kalenderjaar omdat dit veel praktischer is.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de wijziging van de
statuten.

BESLUIT: de ledenvergadering van de VOKS, bijeengekomen op
vrijdag 25 oktober 2013 besluit unaniem de statuten als volgt aan
te passen:
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LIDMAATSCHAP
Artikel 4
a. De vereniging kent leden, buitengewone leden, ereleden en
donateurs.
b. Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten in
overeenstemming met het in artikel 5 bepaalde.
c. Buitengewone leden zijn zij die zoon of dochter zijn van een
overleden lid van de vereniging of lid overeenkomstig het in artikel 5
lid a bepaalde en die tevens donateur van de vereniging zijn
overeenkomstig het in artikel 4 onder lid e bepaalde.
d. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten
jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der
vereniging, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
e. Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot
het storten van een door het bestuur vast te stellen minimum bedrag
en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

HET HOOFDBESTUUR
Artikel 9
b. Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit haar
leden gekozen. Indien er geen of onvoldoende leden voor het bestuur
beschikbaar zijn waardoor het voortbestaan van de vereniging in het
geding is, kan de algemene ledenvergadering besluiten bestuursleden
uit haar buitengewone leden te kiezen.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 3
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december

18. BESTUURSVERKIEZING
- De heer H. de Jong is aftredend wegens aflopen van zijn termijn. Hij

heeft zich als Marinevertegenwoordiger voor een nieuwe termijn
van vier jaar beschikbaar gesteld.

- De heer R. Rehmann, zoon van ons lid Gerard Rehmann, stelt zich
als bestuurslid ter beschikking in de functie van secretaris. Hij stelt
zich aan de vergadering voor en vertelt zijn motivatie om lid te
worden van het bestuur.

- de heer L.C. Schreuders jr., zoon van oud-voorzitter en erelid L.C.
Schreuders, zet zich reeds tien jaar als vrijwilliger in voor de VOKS
en het verenigingsblad VOX-VOKS. Hij stelt zich ter beschikking als
bestuurslid in de functie van eindredacteur.
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Aangezien zich geen tegenkandidaten beschikbaar hebben gesteld
gaan de leden bij acclamatie akkoord met hun benoeming. De
voorzitter feliciteert de heren De Jong, Rehmann en Schreuders met
hun benoeming.

 BESLUIT: De heren H. De Jong (Marinevertegenwoordiger), R.
Rehmann (secretaris) en L.C. Schreuders jr. (eindredacteur VOX-
VOKS) worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd in
hun functie voor een periode van vier jaren, conform het
vastgestelde in de Statuten van de VOKS.

19. LOPENDE ZAKEN VOOR 2013/2014
lopende zaken 2013
Peacemedaille
Er moet worden uitgezocht wie nog recht heeft op de Peace Medal en
hoe deze verzending dient plaats te vinden. Bij de medaille hoort
officieel een certificaat maar deze heeft de ontvanger van de medaille
niet altijd gekregen. Er zijn dus peacemedailles uitgedeeld zonder
bijbehorend certificaat. Gemeld wordt dat tevens op het certificaat
geen naam stond; dat is nu gecorrigeerd.
Er zijn diverse Oud Korea Strijders die nog geen peacemedaille
hebben ontvangen. Daarom is er op 10 december 2013 een nieuwe
uitreiking in het Plaza Hotel in Den Haag.
De VOKS zal hiervoor een uitnodiging naar de leden sturen. Oud
Korea Strijders die nog recht hebben op deze medaille en deze tot op
heden niet hebben ontvangen, kunnen de medaille alsnog bij deze
gelegenheid in ontvangst nemen.

VOKS-artikelen
De heer Wim Meijnen is vanwege gezondheidsredenen gestopt met
de ‘Veteranen Toko’.
De penningmeester VOKS zal zijn taak daarin overnemen. Het betreft
alleen artikelen voor de VOKS.

Bestuurslid Kelders
De voorzitter geeft aan dat de heer Kelders om persoonlijke redenen
afscheid heeft genomen als bestuurslid van de VOKS en zijn
lidmaatschap van de VOKS heeft opgezegd. Zowel de heer
Schreuders jr., als de heer Gommers hebben contact gezocht met de
heer Kelders om er achter te komen waarom deze tot deze actie is
overgegaan, maar hier is niet op gereageerd. Het bestuur betreurt het
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besluit van de oud-ledensecretaris maar spreekt tijdens de
vergadering dank uit voor diens inzet.

Plannen 2014
Planning kleine VOKS
Vanwege de omschakeling van het verenigingsjaar naar het
kalenderjaar zal de kleine VOKS-ledenvergadering niet in 2014 plaats
vinden maar in het voorjaar van 2015 en ook op een andere locatie. Er
wordt aangegeven dat veel leden niet komen omdat het vervoer te
onduidelijk is geregeld. Er zal naar oplossingen worden gezocht om
het vervoer eenvoudiger te maken.
Hoensong herdenking Roosendaal
Op 12 februari 2014 zal de Hoensong herdenking in Roosendaal
plaatsvinden.
Herdenking Schaarsbergen
17 juni 2014 vind de grote herdenking weer plaats in Schaarsbergen.
Hierover zal een bericht in de VOX-VOKS worden geplaatst.

20. INGEDIENDE VRAGEN EN VOORSTELLEN
Kascontrole 2015
Er wordt opgemerkt dat wegens de wijziging van het verenigingsjaar
er een overlap zal plaatsvinden van drie maanden. De
penningmeester antwoordt dat de eerste controle van de
kascommissie zal plaats vinden in januari 2015.

Commissarissen van de districten
De heer Piest geeft aan dat het bestuur nu helemaal compleet is. Is er
nog nagedacht over de commissarissen van de districten? Het
bestuur zal dit onderwerp in de eerstvolgende bestuursvergadering
bespreken.

Verwaarloosd monument in Utrecht.
De heer Motshagen geeft aan dat in Utrecht zich een monument
bevindt waarvan geconstateerd is dat deze erg verwaarloosd is. De
vraag is wat daar nog mee gedaan kan worden. In principe dient de
gemeente Utrecht het monument te onderhouden omdat deze op
gemeentegrond staat. Bij dit monument vindt geen herdenking meer
plaats. Er wordt een afspraak gemaakt om een bezoek aan de
burgemeester af te leggen om te bespreken wat hier mee gedaan kan
worden.



26

21. SLUITING
De voorzitter nodigt een ieder uit om te lunchen in het restaurant van
de Oranjekazerne.
Aansluitend zal de herdenking en kranslegging plaatsvinden.
Voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van enkele ieders
aanwezigheid.

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 plein 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 plein 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:

C. Motshagen, voorzitter VOKS
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Toespraak Voorzitter VOKS:
”Welkom Generaals. Militairen van het Regiment van Heutsz, Veteranen,
Dames en Heren. Als speciale gast verwelkom ik ook de Ere voorzitter van
de V.O.K.S. de Kolonel b.d. Leendert Schreuders die vandaag zijn 90ste

verjaardag viert.
Traditiegetrouw zijn wij hier verzameld om onze doden te gedenken; alle
militairen die door oorlogshandelingen tijdens missies waar ook ter wereld
zijn omgekomen, dus niet alleen de 123 en vermiste Korea Veteranen maar
ook de militairen van het Regiment van Heutsz.
Daarnaast zijn het afgelopen jaar binnen onze vereniging 43 overledenen
te betreuren.
De VOKS bestaat heden uit 618 leden waarvan 460 Korea veteranen. Een
groot aantal is helaas niet meer mobiel of op zijn minst slecht ter been.
Tijdens onze AL,V deze morgen gehouden, is besloten dat o.a. kinderen
van Korea veteranen bestuursfuncties kunnen bekleden. Het impliceert dat
onze vereniging langer zelfstandig kan opereren.
Tijdens mijn bezoek aan de Republiek Zuid-Korea is men in de meeting van
de IFKWVA ,waarvan 22 landen lid is, ook akkoord gegaan met dit voorstel
en zullen de statuten als zodanig worden gewijzigd.
Wij zijn en blijven dankbaar dat wij, gesteund door het Regiment van

Heutsz, de herdenkingen voor onze
doden kunnen blijven doen. Zij
mogen nooit worden vergeten.
Ik dank U voor Uw aandacht”

Vervolgens hield Kapitein Peek, Cdt.
Bravo-Wonju-Compagnie van het
regiment Van Heutsz een
indrukwekkende speech waarin hij
inging op de jarenlange verbintenis
tussen de Korea veteranen en de
Wonju-Compagnie.

Vervolgens werd het signaal ‘Taptoe’
geblazen waarna de heer Motshagen
namens de VOKS en de Luitenant-
Generaal A.G. van Ede als
inspecteur-Generaal der Veteranen
een krans legden bij het
Koreamonument.
Na het blazen van het signaal
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‘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 bijzondere onderscheiding die de NL troepen in 1961 in Korea mochten
ontvangen: de oorkonde en versierselen van “de Orde van de militaire
verdienste Taeguk, met gouden ster”, bij te wonen.

Voor dit doel was de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, de Luitenant-
Generaal A.G. van Ede, tevens inspecteur-Generaal der veteranen, naar
Schaarsbergen gekomen.
Nadat allen zich in het museum hadden verzameld hield de generaal de
volgende speech:

“Veteranen, Dames en heren,
Vandaag is het 60 jaar en bijna drie maanden geleden dat in Korea de
wapenstilstand werd bereikt. Een bijzonder moment omdat we vandaag
niet alleen onze 123 gevallen kameraden herdenken, maar ook stilstaan bij
de bijzondere inzet van alle Nederlandse Korea veteranen en de waardering
daarvoor.
De drie Militaire Willemsordes en 160 dapperheidonderscheidingen die
werden uitgereikt aan Nederlandse Korea militairen zeggen heel veel. De
Presidential Unit Citations die u mocht ontvangen van de presidenten van
de Verenigde Staten en van Zuid Korea doen dat ook.
Vandaag staan we stil bij die andere onderscheiding die u als NL troepen in
Korea mocht ontvangen in 1961: de oorkonde en versierselen van “de
Orde van de militaire verdienste Taeguk, met gouden ster”. Ik kom daar zo
op terug.
Als Inspecteur der Veteranen heb ik het voorrecht om bij veel
veteranenbijeenkomsten te mogen zijn. Het valt me daarbij op dat de Korea
veteranen het meest bescheiden lijken. Misschien komt het omdat velen
van u ook in voormalig Nederlands-Indië actief waren. Door de grotere
getallen die daar actief waren, en door de blijvende aandacht van de
media, praten we vaker over Indië.
Korea wordt dan ook wel ‘de vergeten oorlog’ genoemd. In tegenstelling
tot andere missies zijn van Korea geen grote films of boeken verschenen.
Maar daarmee doen we u als Korea veteranen tekort. Met een kleine 4.000
ingezette troepen aan land, 1.400 bemanningsleden op zee en drie piloten
in de lucht leverde u een belangrijke bijdrage aan deze eerste VN Peace
Enforcing operatie. U deed dat onder uitzonderlijk moeilijke
omstandigheden. Van het eerste bataljon van 636 militairen raakte 1/3 bij
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gevechten gewond of sneuvelde. Ter vergelijking: bij de Amerikanen was
die verhouding 1:10.
U diende vrijwel voortdurend aan het front. En als er niet gevochten werd
met de vijand dan was er de bijtende kou, met temperaturen van 30 graden
onder nul. Als bescherming had u uit NL een zomerslaapzak en twee
dunne dekens meegekregen. Ik heb uw oud voorzitter kolonel Schreuders
wel eens horen zeggen: “niet de strijd tegen de vijand was het zwaarst,
maar de strijd tegen de vermoeidheid en kou”.
Velen van u waren ervaren door de strijd in Indië. De Amerikanen hadden
mede daarom groot respect voor u. Ze noemden u “Hard bitten
volunteers”. Omdat u meer ervaren was werd u door de 2e Amerikaanse
divisie ingezet voor de lastigste klussen.
De meeste verliezen leed u in Hoengsong en Wonju. In Hoengsong hebben
de Koreanen een mooi monument geplaatst ter nagedachtenis aan uw
inzet. Het heet “Broken Mill”. Heel toepasselijk!
Ook elders treffen we monumenten voor de inzet van de VN troepen in
Korea. Ik was deze zomer in Washington DC. Daar werd in 1995 het
Amerikaanse Korea-monument onthuld. Een patrouille van soldaten met
capes, in de koude regen. De overtuiging en kameraadschap, maar ook de
pijn komt goed tot uitdrukking op de gezichten. Voor het monument staat
in het beton gegraveerd:

“Our nation honors her sons & daughters who answered the call to
defend a country they never knew and a people they never met”.

En dat gold ook voor u. U was allemaal vrijwilliger om bij te dragen aan de
vrijheid van Zuid-Koreanen. U droeg bij aan een halt voor het toen
oprukkende communisme. U leverde uw bijdrage voor een vrije wereld. U
droeg bij aan een belangrijke opdracht uit onze grondwet.
Dat was toen belangrijk. En dat is vandaag de dag nog steeds belangrijk.
De spreuken bij het Korea monument hier en bij het Korea monument in
Washington zijn wat mij betreft dan ook nog steeds onverkort van
toepassing op de opdracht waar de krijgsmacht vandaag voor staat.
Nederland is vaak nuchter als het gaat om erkenning en waardering van
haar helden. U bent dat zelf ook. Toch werd in NL al in 1959 het monument
opgericht waar we zojuist stilstonden, ter herinnering aan uw inzet en aan
de kameraden die gevallen zijn.
Hier, vlak naast dat monument, staat de Traditiekamer van het regiment
Van Heutsz. Meer dan waar ook wordt hier stilgestaan bij de inzet in Korea
van u allen, op het land, op zee of in de lucht.
Daarom doet het mij zeer veel genoegen en vind ik het een grote eer om
vandaag de bijzondere Koreaanse onderscheiding voor uw inzet hier te
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overhandigen aan de voorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders, de
heer Cees Motshagen.
Sinds 1961 heeft deze onderscheiding, die te vergelijken is met onze
Nederlandse Militaire Willemsorde, keurig opgeborgen gelegen in de
kluizen van het Haagse ministerie. Maar vanaf vandaag geeft deze
onderscheiding hier in Schaarsbergen extra kleur aan de inzet van alle
Korea veteranen, waarvoor ik groot respect heb.

Mag ik de heer Cees Motshagen vragen naar voren te komen voor de
overhandiging?”

Vervolgens ontving de voorzitter VOKS onder toeziend oog van Oud Korea
Strijders, bestuursleden, hoge officieren van zowel Marine als Landmacht
en vertegenwoordigers van de pers de oorkonde.
Na deze historische gebeurtenis begaven de aanwezigen zich naar de
‘Oranje Bar’ om, alvorens huiswaarts te keren, nog een drankje te nuttigen.
LCS

De trotse voorzitter VOKS C. Motshagen (rechts), oud-voorzitter L.C. Schreuders
(midden) tonen samen met Luitenant-Generaal A.G. van Ede (links) de ontvangen
‘Oorkonde en versierselen van “de Orde van de militaire verdienste Taeguk, met
gouden ster”.
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BESPIEGELINGEN VAN MIJN OPA

De redactie ontving onderstaand verhaal, opgeschreven door Angélo
Schuurmans, kleinzoon van de tijdens een veteranenreünie op 18 juni
2010 in Californië overleden Korea-veteraan en VOKS-lid Jan
Schuurmans.

31 maart 1951. Op een boot, de ‘General Mac Rae’, van Rotterdam naar
Pusan. Een zak met kleren, een veel te korte training maar met vooral een
gebroken hart het ‘avontuur’ tegemoet. Niets om voor thuis te blijven, niets
om voor terug te komen. Aan boord met enkele nieuwe maten, jongens
met allemaal eigen redenen om te vertrekken. We gaan. De wereld over op
een boot. Uiteindelijk voor het goede doel. Mensen helpen die verdrongen
worden door het communistische China en de Sovjet Unie. Die het gelijk
ook aan hun kant hebben. Uit solidariteit helpen wij de Amerikanen.
265 frontdagen. FRONT-DA-GEN! Het front. De plek waar alle emoties er
in de vorm van een kogelregen of bommenvuur naar weerskanten uitslaan.
Het front is de plek waar je voor het eerst de redenen, zij, waarvoor je
vertrok, niet meer belangrijk vindt. Het front is de plek waar je voor het
eerst weer inziet dat er wél wat is om voor terug te keren. Het front is de
plek waar het besef ontstaat dat al het andere, al het eerdere, niets
voorstelt. Het front is de plek waar je aan je hoofd en aan je been
schampschoten oploopt en bijna dood bloedt. Het front is bovenal de plek
waar je al je nieuwe vriendschappen evensnel weer verliest als je ze
maakte én de plek waar je je ergens schuldig voelt over het feit dat jij wel
overleeft. Je overleeft. Je overleeft alleen om nog meer Koreanen die
vrijheid te kunnen bieden die je zelf achter je liet. Want je moet weer, en
weer ... en weer naar het front. TWEEHONDERDVIJFENZESTIG
frontdagen. Totdat je tijd er op zit en je naar huis gaat.
Op een boot. Met nog maar enkele jongens om je heen die je op de
heenreis ook hebt zien zitten. Woorden zijn nauwelijks of niet te vinden of
simpelweg niet nodig. Geen ‘Zandhazen tegen de Watermannen’ voetbal
deze reis. Alleen maar naar huis. Je hebt gezien. Je hebt gediend. Weer
thuis. Nutteloos zijn. Iedereen is vol bewondering, 265 frontdagen, zozo ...
toemaar! Dan toch weer verlangend naar- en open voor liefde. Want liefde
is anders en voor liefde is plek. Altijd. En ja, daar is het. Iets om voor te
leven. De vrouw. Die vrouw. Mijn Oma.

Wat kan ik meer doen dan luisteren naar je verhalen. Je voelt en herkent
de echt belangrijke dingen in het leven. Jij bent mijn opa.
Angélo, de kleinzoon van S.
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HOENGSONG HERDENKING OP 12 FEBRUARI 2014

Op woensdag 12 februari 2014 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.
De herdenking 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.
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

Luitenant-Kolonel Den Ouden
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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 op te geven.
Omdat uw DC, de heer Mulder, enige tijd in het buitenland verblijft, wordt u
verzocht u telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan te melden bij:

De heer P.P.G. Gommers, telefoon 0341-254231
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet,
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

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 met modelonderscheidingen c.q burgertenue.
Wij hopen op een nog betere opkomst dan vorig jaar!
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OVERIGE HERDENKINGEN EN BIJEENKOMSTEN 2014

Hoensong herdenking Roosendaal 12 februari 2014
Op 12 februari 2014 zal de Hoensong herdenking in Roosendaal
plaatsvinden. (Zie oproep elders in dit blad)

Nat. Herdenking 4 mei 2014
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. 2014
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!

Herdenking en Reünie KNIL 14 juni 2014
Woensdag 18 juni 2014 zal de Herdenking en Reünie van de KNIL
plaatsvinden.

VOKS Reünie en herdenking Schaarsbergen 17 juni 2014
17 juni 2014 vind de VOKS-reunie en herdenking weer plaats in
Schaarsbergen. Hierover zal een bericht in de VOX-VOKS van maart
worden geplaatst.

Veteranendag: zaterdag 28 juni 2014
Aangezien bericht werd ontvangen dat begin maart 2014 alle formulieren
die betrekking hebben op deelname aan de Veteranendag 2014 ingediend
moeten zijn bij het Veteranen Platform worden de dezerzijds ontvangen
richtlijnen reeds nu in deze VOX-VOKS opgenomen.

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.
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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.

6. Bezoekers/Toeschouwers
Indien men als bezoeker/toeschouwer de Nederlandse Veteranen-
dag 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.
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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 )

Nationale Indië Herdenking Roermond 6 september 2014
Deze herdenking zal plaatsvinden op zaterdag 6 september 2014.
Tijdens de vorige herdenking in 2013 werd ook aandacht besteed aan
Nederlandse militairen die in Korea zijn gesneuveld.
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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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VOKS BESTUUR BIJ DE KOREAANSE MARINE

Twee Zuidkoreaanse slagschepen zijn in het kader van 60 jaar
wapenstilstand bezig aan een reis van 137 dagen langs 15 landen die
hebben deelgenomen aan de oorlog in 1950-1953.
De schepen, de Roks Dae Jo Young en Roks Hwa Cheon, hebben 630
personeel aan boord, waarvan 140 een opleidingsoefening ondergaan.

Op 18 september 2013 werden de besturen van de Vereniging Oud Korea
Strijders en Belgische Korea Veteranen uitgenodigd door de Rear Admiral
Jang Soo-hong van de 2013 Cruise Training Task Group van de Republic
of Korea Navy voor een receptie op een van de twee schepen.

Helaas was het niet mogelijk Rotterdam aan te doen en is toen uitgeweken
naar Antwerpen.
Wij werden onthaald als helden en vergast op een uitstekend buffet,
waarna de Koreaanse bemanningleden een urenlange show weggaven.
O.a. werd voor ons het bekende ‘I did it my way’ op een saxofoon door
een Koreaanse matroos geblazen. Zelfs een doorgewinterde zeebonk als
Harm de Jong kon zijn emotie niet verbergen. Aan het eind van de avond
bedankte onze voorzitter de admiraal voor de fantastische avond.
‘Korean Navy Got Talent’
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De beide Koreaanse schepen Roks Dae Jo Young en Roks Hwa Cheon
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BEZOEK AAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER

Ruim 1.400 gewonde oudgedienden en actief dienende militairen
hebben op 8 en 9 november jl. in het Tweede Kamergebouw in Den
Haag een veteranenbijeenkomst bijgewoond. De door de Staten-
Generaal georganiseerde samenkomst is gehouden om veteranen
erkenning en waardering te tonen voor hun inzet en de daarbij
gebrachte offers.
Centraal tijdens de bijeenkomst stond een ontmoeting met de leden
van de Eerste en Tweede kamer. Genodigden die tijdens missies
gewond zijn geraakt of daarvan psychische schade hebben
opgelopen, kregen de kans om hun ervaringen te delen met de
volksvertegenwoordigers, die beslissen over het uitzenden van
militairen. Ook werden de veteranen toegesproken door minister van
Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en Commandant der
Strijdkrachten generaal Tom Middendorp
Van ons lid de heer Aldewereld ontvingen wij onderstaand verslag van
zijn bezoek aan de Eerste en Tweede Kamer

Op uitnodiging van de Staten-Generaal bezocht ik op 9 november de
Eerste en tweede Kamer in Den Haag,
De uitnodiging was voor gewonden militairen en ex militairen.
Alles was tot in de perfectie geregeld. Omdat ik met een taxi kwam kon
deze na een belletje tot voor de ingang komen.
Na een vrij scherpe controle werden we opgewacht door personeel dat
ons begeleidde naar de ontvangstruimte

Daar wemelde het van mensen, waaronder Kamerleden, de Minister van
Defensie, de Cdt. Landstrijdkrachten, fractie voorzitters enz enz.

In het korte welkomstwoord kon de minister de juiste toon treffen. Ze zei
onder andere dat ze de pijn en de bejegening die ons ten deel waren
gevallen niet kon weg nemen maar wel proberen die te verzachten.
Er was volop gelegenheid om privé met diverse leden van de Vaste
Kamercommissie te praten
Voor het gemak hadden alle Kamerleden een oranje band waaraan we ze
konden herkennen.
Ook met mede lotgenoten kwam het tot goede gesprekken; ik sprak met
een jonge man en vroeg hem waar hij had gediend. Dat was in Afghanistan
waar hij met een maatje ruilde voor een actie en ze op een trekbom reden.
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Van zijn lichaam was 50%verbrand. Later heb ik met zijn moeder een lid
van de Kamercommissie gesproken. Hij was tot zijn tevredenheid in dienst
bij een technische afdeling van de landmacht
Als er zich ooit problemen voor zouden doen konden ze contact opnemen
met deze heer van de Kamercommissie, die daarbij ook kaartje had
afgegeven

Onnodig te zeggen dat iedereen een goed gevoel aan de meeting heeft
over gehouden. Niemand had haast en een ieder bleef leven tot het
laatst.
Het geheel werd rijkelijk voorzien van drankjes en snacks
Kortom een zeer goede en open bijeenkomst waar iedereen zijn zegje kon
doen
Joop Aldewereld
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OPSPORING VERZOCHT

In deze rubriek kunnen VOKS-leden een oproep doen om via de leden
informatie in te winnen over hun familie, vrienden of bekenden.

Jerzy Georgi Horbowiec
Geachte lezer van dit bericht,
In de Volkskrant van zaterdag 27 juli 2013 heeft een artikel gestaan over
de herdenking van de Korea-oorlog. Met emotie heb ik dat artikel gelezen
en sindsdien loop ik met de gedachte rond contact met u op te nemen....
Vandaag trek ik de ´stoute schoenen´aan. Mijn vader, Jerzy Georgi
Horbowiec (geboren 6 oktober 1920, Nosov, Polen) was vanuit de
Verenigde Naties strijder in deze oorlog. Inmiddels 12 jaar geleden is hij
overleden.
Mijn vader had een intensief oorlogsverleden. Zijn verhaal in een notendop
ziet er als volgt uit. Als jongen van 18 jaar is hij door de Russen
krijgsgevangen genomen. Hij heeft het kamp in Siberië weten te
ontsnappen en is via Perzië in Engeland terecht gekomen, waar hij zich
heeft aangesloten bij de geallieerden. Van daaruit heeft hij de gevechten
in Italië (Montecasino) meegemaakt. Na de tweede wereldoorlog heeft hij
gehoor gegeven aan de oproep van de Verenigde Naties en kwam zo in
Korea terecht.
Tijdens zijn leven heeft hij weinig gesproken over zijn oorlogsverleden en
ervaringen in o.a. Korea, maar de pijn en het verdriet voelden wij wel. Mijn
vader is na de tweede wereldoorlog staatloos verklaard door Polen, is in
de jaren ´80 gerehabiliteerd en kon na zijn pensioen zijn vaderland weer
bezoeken. Ik heb voorgesteld om samen met hem zijn levensverhaal op te
schrijven, maar daar is het helaas nooit van gekomen. Mogelijk was het te
pijnlijk...mijn vader ´vierde´ het leven en was blij met elke dag die hij na te
oorlog heeft gekregen...dat was zijn motto. Een paar maanden voor zijn
dood heeft hij toch een stukje over zijn Korea-ervaringen verteld. Het zijn
flarden, maar die blijven door mijn hoofd spelen. Zo ook de gedachte om
zijn levensverhaal alsnog op te schrijven. Gewoon voor ons als zijn
kinderen, voor mijn neefjes en nichtje, omdat ik het belangrijk vindt dat zij
weten wie hij was en wat onze familiegeschiedenis is.
In tegenstelling tot de veteranen uit het artikel, die de reünies bezochten,
was mijn vader daar niet actief in. Hij wilde niet graag meer met het
oorlogsverleden geconfronteerd worden. Ik vraag me af of er nog
veteranen zijn die mijn vader hebben gekend en zou ik met hen in contact
kunnen komen? Ook als zij hem niet persoonlijk gekend hebben, zou ik
toch zo graag hun verhaal horen.
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Mogelijk kunt u mij een stukje verder op weg helpen, en als dat niet lukt,
wil ik u graag bedanken voor het lezen van dit berichtje.
Met vriendelijke groeten,

Francis Horbowiec (dochter)
telefoon 06 41 36 99 51
francis.horbowiec@planet.nl

Wie was ‘Danny’
Op 11 april 2001 overleed Korea-veteraan Sjeng van Wunnik.
Sjeng werd tijdens de inzet van het NDVN in Korea onderscheiden voor
zijn heldhaftig optreden in Hoensong.
Sjeng had in Korea een goede vriend, zijn medekameraad ‘Danny’.
Helaas overleed Danny in Korea waarna Sjeng bij zijn terugkeer het droeve
nieuws aan de ouders van Danny moest mededelen.
De weduwe van Sjeng, mevrouw Van Wunnik, zou via deze VOX-VOKS
graag meer informatie willen hebben over Koreaveteranen die Sjeng
hebben gekend.
Verder zou zij graag willen weten of iemand onder de Koreaveteranen deze
‘Danny’ heeft gekend en eventueel zijn achternaam nog weet.
U kunt contact opnemen met de redactie van de VOX-VOKS (email
lschreuders@gmail.com) of rechtstreeks met

Mevrouw Van Wunnik, Aureliushof 123D, 6215SP Maastricht
telefoon: 043- 3470737

Simon Abraham Breeman
Beste mensen,
Mijn naam is Johannes Marinus Breeman, geboren te St. Philipsland op
19-8-1940. Sinds enige jaren ben ik met een stamboom bezig van mijn
familie. Daarin komt ook Sergeant Simon Abraham Breeman voor die in
1951 in Korea gesneuveld is.
Graag zou ik willen weten of er nog iemand is die hem gekend heeft.
Ik zou graag willen weten wat voor man hij is geweest, maar ik begrijp wel
dat er mogelijk nog maar weinig mensen zijn die me dat kunnen vertellen.
Graag uw reactie,
Met vriendelijke groet,

Jo. M. Breeman
jm.breeman@tiscali.nl
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THEMADAGEN IN BRONBEEK

Themazondag ‘Vervoer in Nederlands-Indië’ – 19 januari 2014

Toerisme en vervoer in het voormalige Nederlands-Indië vormen het
onderwerp van de themazondag op 19 januari 2014 op het landgoed
Bronbeek.

Plaats en tijd
De themadag vindt plaats in het reünie- en congrescentrum Kumpulan op
het Landgoed Bronbeek, Velperweg 147 Arnhem. Ontvangst is vanaf 10.00
uur, zaal open 10.30 uur. Het programma duurt van 11.00 uur tot 15.00
uur, inclusief pauze met Indisch lunchbuffet. Honden zijn niet toegestaan.

Voorinschrijving
De toegangsprijs per dagprogramma is 26,50 (incl. koffie of thee met
spekkoek, Indisch buffet en een consumptie). Voorinschrijving is vereist; er
is geen kaartverkoop ter plaatse. Inschrijven voor het dagprogramma is
alleen mogelijk via een inschrijfformulier, dat kan worden aangevraagd
via Loket.KTOMM.Bronbeek@mindef.nl. Inschrijven kan tot 13 januari
2014. Annuleren leidt niet tot teruggave. Er zijn 250 plaatsen beschikbaar.

Volgende themazondagen
Deze themazondag is de tweede in een reeks, waarin historici,
wetenschappers, kunstenaars en schrijvers de historie, cultuur en literatuur
van het voormalige Nederlands-Indië en het huidige Indonesië belichten.
De overige data en geplande thema’s voor dit seizoen zijn:
16 februari 2014: ‘Atjeh’
23 maart 2014: ‘Nederlands-Indië in het koninkrijk’
13 april 2013: ‘Bandoeng/ Bandung’ - reprise van 17 november 2013
De themadagen worden georganiseerd door een samenwerkingsverband
van de Stichting Indisch Erfgoed (www.indischerfgoed.nl), Museum
Bronbeek (www.bronbeek.nl) en de Stichting Klein Bronbeek.

Determinatiemiddag foto’s Nederlands-Indië

Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdag 15 maart 2014
de fotodeterminatiemiddag ‘Mijn opa was een…’.
Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een team van experts 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).
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Voorouders
Veel Nederlanders hebben voorouders die in Nederlands-Indië woonden of
daar als militair gediend hebben. Bij het opruimen van de zolder of kast
vinden zij soms foto’s en documenten waarop hun familieleden in Indië

staan afgebeeld, al dan niet in uniform. Het belang en de betekenis van die
spullen is vaak niet duidelijk, maar met hulp van specialisten kan dit
materiaal veel vertellen over het leven van deze familieleden. Om mensen
gelegenheid te geven een antwoord op hun vragen te vinden organiseert
museum Bronbeek deze middag.

Expertise
De experts analyseren de foto’s aan de hand van kleding en uniformen,
wapens, voer- en vaartuigen en gebouwen. Behalve foto’s zijn ook
documenten, onderscheidingen en (delen van) uniformen welkom om te
laten bekijken. Indien gewenst kan men advies en informatie krijgen over
nader (genealogisch) onderzoek in het Nationaal Archief. De specialisten
zijn onder meer afkomstig uit museum Bronbeek en het Koninklijk Instituut
voor Taal- Land- en Volkenkunde (KITLV).

Reserveren
De fotomiddag wordt gehouden in museum Bronbeek. Voor deelname
geldt het toegangstarief van het museum (www.bronbeek.nl ). Reserveren
is noodzakelijk; belangstellenden kunnen zich opgeven
via nb.ravensbergen@mindef.nl of telefoon 026-3763555.
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Workshop genealogisch onderzoek KNIL-militairen -

Museum Bronbeek organiseert op woensdag 23 april 2014 van 13.30
tot 15.30 uur een workshop rond genealogisch onderzoek naar
militairen die dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(KNIL) o.l.v. Ingrid Koolhoven, oud-medewerker Nationaal Archief.

Wie genealogisch onderzoek doet naar zijn voorouders kan te maken
krijgen met KNIL-militairen. Voor specifieke informatie daarover kan men
uitstekend terecht in het Nationaal Archief (N.A.) in Den Haag. Ingrid
Koolhoven biedt in haar voordracht overzicht en inzicht aan mensen die
voor onderzoek naar KNIL-militairen het N.A. willen raadplegen. Zelf was
zij langdurig werkzaam bij dit archief als medewerker Dienstverlening en
Onderzoek.
Zij vertelt onder meer welke bronnen over de diverse categorieën KNIL-
militairen in het N.A. aanwezig zijn en hoe je daarin je weg het beste kunt
vinden voor een maximale opbrengst. Verder gaat zij in op vragen naar
welke gegevens men in het N.A. kan vinden, welke beperkingen er zijn op
grond van privacy-wetgeving en wat men online kan vinden op de website
van het N.A. (www.gahetna.nl). Na haar voordracht geeft zij haar
toehoorders ruim gelegenheid eigen vragen in te brengen.

Voor deelname aan de workshop geldt het entreetarief van Museum
Bronbeek. Reserveren is noodzakelijk via nb.ravensbergen@mindef.nl
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MAN OVERBOORD

Van ons lid de heer Polderman uit Roosendaal ontving de redactie
onderstaand verhaal.

Na mijn Indië diensttijd werd ik als marinier geplaatst op de K.S.K.
(Korpsschool Korporaal) te Doorn. Hier beschrijf ik een interessant verhaal
uit mijn autobiografie. Een indrukwekkend verhaal met een bizar slot.
Eerst enige uitleg. Ik was zojuist geslaagd op de korpsschool toen er een
dagorder uit kwam waarin men een verzoek kon indienen om geplaatst te
worden aan boord van een oorlogsbodem voor de strijd in Korea onder de
vlag van de Verenigde Naties
Ik diende een verzoek in en kreeg als uitslag dat ik me moest melden in de
Marine kazerne Kattenburg te Amsterdam. Ik moest voor een commissie
verschijnen, bestaande uit enkele marineofficieren die mij wat vragen
stelden. Daarna kon ik weer vertrekken echter zonder uitslag. Na enige tijd
moest ik mij melden in Den Helder
aan boord van Hr Ms Piet Hein, een
torpedojager. Het schip was
bestemd om de Hr Ms van Galen af
te lossen in de Koreaanse wateren
Toen ik aan boord arriveerde
meldde ik mij bij de Chef der
Equipage een Opperschipper. Hij
vroeg:”Ben jij kanonnier?” Waarop
ik ontkennend antwoordde. “Ben je
dan sportinstructeur?” “Ook dat
ben ik niet” Hij zei: “Wat kom je dan doen man?” Ik op mijn beurt: “Omdat
ik gestuurd word”. “Meld je maar bij de provoost voor een bed en een
kast”.
Het schip was op volle oorlogssterkte gebracht (245 man). Het schip had
vier geschutstorens van oud Engels model (kaliber 11,4 cm) gescheiden
munitie. Een van de kanonnen was bezet door mariniers met het brevet
kanonnier. Elf in getal met als stukscommandant een Konstabel. In totaal
waren 14 mariniers aan boord geplaatst. Een Sgt o.off.v.Pol, een Kpl
kaderlid, een Tamboer hoornblazer en elf ongegradueerde mariniers met
het brevet kanonnier.
Deze uitleg is van belang omdat de commandant Luit/kol. von Freytag
Drabbe een neef was van onze Korpscommandant en hij een eenheid
mariniers aan boord wilde hebben voor ceremoniële aangelegenheden in
buitenlandse havens (Als tweede taak) o.a. een gewapende wacht om
autoriteiten te kunnen ontvangen. Dat was de reden dat ik als kaderlid
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werd geplaatst. Ik had dus geen oorlogstaak. Ik werd aangewezen als
o.off. benedenschip. Dat betekent chefonderhoud schip benedendeks +
baksmeester en chef landingsdivisie.
Nadat de bemanning compleet was voeren we de Noordzee op voor een
oefenperiode van een paar weken. Toen begreep ik al dat dat geen
overbodige luxe was. Vrijdag 18 januari 1952 was het eindelijk zo ver.
Nadat een ieder afscheid had genomen van zijn familie onder het genot
van de nodige alcoholische dranken en onder de tonen van het volkslied,
ten gehore gebracht door de Mariniers Kapel, verliet de oorlogsbodem de
haven van Den Helder.
Er stond een zware storm, windkracht 11, bijna orkaan. Het schip was
voorzien van patrijspoorten welke men had verzuimd te sluiten, met als
gevolg dat de reeds gedekte tafels met borden en bestek, aardappels met
punten en strepen (erwten en wortelen) vermengd met het naar binnen
geslagen zeewater van stuur naar bakboord klotsten en terug. Aan dek
scheen ook niet alles zeevast te staan. Toen de kwartiermeester van der
Horst, die daarvoor verantwoordelijk was op controleging, sloeg hij met
een hoog overslaande golf over boord. Meteen seinde men van de brug
‘man overboord’. Het laatste wat men van de man zag was een
zwaaiende hand in de huizenhoge golven. Omdat het schip een zoekslag
moest maken naar het slachtoffer en van koers moest afwijken sloeg de
motorsloep aan diggelen en de davits knapten af als luciferhoutjes.
Drums met olie werden onder de torpedobuizen gefrommeld, zelfs de
pantserplaten van de kanonnen werden verwrongen. Passage over dek
werd verboden vanwege de zeegang en het dek was spekglad van de olie.
We kregen opdracht om de zoektocht te staken en onze vaart te
vervolgen. De zoektocht werd overgenomen door de MLD en diverse
schepen. Pas zes weken later hoorden we dat de kwartiermeester was
aangespoeld op een van de waddeneilanden. Nadat de schade was
gemeld kregen we opdracht vanuit de Golf van Biskaje terug te keren naar

den Helder. Het hele
weekend heeft de Rijkswerf
dag en nacht door gewerkt
om de schade te herstellen.
Er mocht geen verbinding
worden gemaakt met de wal.
Op maandag 21 januari 1952
was het schip weer gereed
voor vertrek
Om 08.00 uur verliet het
schip in het duister
geruisloos de haven
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Via de scheepsomroep werd mijn naam afgeroepen om mij te melden op
de brug bij de Commandant. Hij vroeg mij wat mijn oorlogstaak was. Die
had ik dus niet. Hij zei: “Kwartiermeester van der Horst is niet vervangen
dus krijg jij die functie toebedeeld. Je bent wel geen kanonnier maar als
marinier ben je gewend om met allerlei wapens om te gaan”.
De vaart naar Hongkong duurt ongeveer zes weken, gedurende die tijd
moest je je bekwamen in de functie van onderstukcommandant. Ik moest
al die functies bij het kanon onder de knie zien te krijgen. o.a. opzetsteller,
vluchter, bakser enz. En de taak kunnen overnemen van de stuks-
commandant, de sgt konstabel.
Aan het eind van de Koreaanse vaarperiode hadden we ongeveer 3.000
granaten afgevuurd en 45.000 zeemijlen afgelegd.

Wat nu volgt is het bizarre slot van dit verhaal, overgenomen uit mijn
autobiografie:

Slot
Een frappante gebeurtenis, jaren na mijn pensionering. Het zal zo half de
jaren '90 zijn geweest dat we met de auto naar de vlootdagen in Den
Helder waren geweest. Op de terugweg wilden we nog een bezoek
brengen aan mijn zuster in Voorschoten. We zochten een bloemenwinkel
maar op maandag zijn die gesloten.
Dan maar zoeken naar een winkel die open was en uiteindelijk vonden we
er een. Wij de auto geparkeerd in een parkeerhaven. Terwijl wij onze
boodschap deden had iemand zijn auto aan de andere zijde van de straat
geparkeerd. Toen we achteruit wegreden raakten we die auto, een oud
model vol butsen. Ik naar die winkel en deed navraag van wie die auto
was. Iemand riep: “Sta ik in de weg”? Ik zei: “Nee we hebben je auto
aangereden”. Een slonzige man op slippers van middelbare leeftijd kwam
met me mee en vroeg of we de schade niet onderling konden regelen.
Want op de sloop kon hij wel aan onderdelen komen. Ik zei: “Nee want ik
moet eerst contact opnemen met mijn verzekering”. Hij vroeg: “Komt u
hier vandaan”? Ik zei: “Nee. Ik kom nu uit Den Helder van de vlootdagen
en ik woon in Brabant”. Hij zei: “Mijn vader is ook bij de marine geweest
maar die is verdronken”.
Toen ik de verzekeringsformulieren invulde vroeg ik zijn naam. “Van
de/Horst”, zei hij. Vervolgens vroeg ik: “Is je vader verdronken toen hij
diende aan boord van de ‘Piet Hein’ op weg naar Korea”?
Hij weer: “Ja dat klopt. Mijn ouders lagen toen in echtscheiding en hij
kwam van mij afscheid nemen op de kleuterschool”. Ik zei: “Hoe bestaat
het. Ik heb de functie van je vader moeten overnemen”. Zo'n veertig jaar
later wordt je nog een keer geconfronteerd met deze bizarre situatie!
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Toen ik hem vroeg of het hem bekend was dat er een herdenkings~-
monument was op de Koning Willem 1 kazerne te ‘s Hertogenbosch zei

hij: “daar heb ik nooit iets
van vernomen”. Ik zei: “Er
staan twee namen op
vermeld: Kwartiermeester
van der Horst en Tlgl van
Vliet. Zij kwamen om het
leven tijdens de oorlog in
Korea”.
Ik vind het ronduit absurd
dat Defensie en in het
bijzonder de Kon. Marine
de familie bij de onthulling
niet heeft betrokken.
Aannemende dat die zoon
de waarheid sprak.

Jaarlijks kom ik met mijn
echtgenote op de reünie te
Schaarsbergen, maar ik
weet niet of het monument
is meeverhuisd.

Ook wil ik het volgende onder uw aandacht brengen. De laatste jaren mis
ik een officiële vertegenwoordiger van de Marine bij de kranslegging.
Hartelijke groet,
W. Polderman
Kapitein der Mariniers b.d.



51

AANMELDING VETERANENDAG ZATERDAG 28 JUNI 2014

 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 28 juni 2014

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 sturen naar de
voorzitter VOKS, Koninginnelaan 196, 7315 ED Apeldoorn

Aanmeldingsformulier dient vóór 1 maart 2014 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!


