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VAN DE VOORZITTER
Wat gaat de tijd toch snel! Diverse activiteiten
hebben dit jaar - zoals gebruikelijk - weer plaatsgevonden. Bijvoorbeeld de herdenking in
Roosendaal. De militaire ondersteuning aldaar vond
plaats door ons Regiment Van Heutsz. De
regimentscommandant, met zijn adjudant en een
aantal mannen van het 12e Infanterie Bataljon
Luchtmobiel waren er in de plaats van de
gebruikelijke ‘Commando’- steun.
Een ander moment was de aanwezigheid van twee
ambassadeurs tijdens onze jaarlijkse herdenking en
reünie in Schaarsbergen op 28 mei. Niet alleen de Zuid-Koreaanse
Ambassadeur, maar ook onze eigen Ambassadeur in Seoul, Z.E. Lody
Embrechts, was aanwezig.
En dan was er de komst van de twee Koreaanse Marine schepen in
oktober naar Rotterdam. Velen onder u hebben van de uitnodiging gebruik
gemaakt om bij de receptie van de admiraal aanwezig te zijn.
Wat ik persoonlijk bijzonder vond was de ontmoeting op 25 oktober met
de Koreaanse Minister van Veteranenzaken in ons museum. In maart jl. na
de bijzetting van de urn van overleden Korea veteraan W.C. de Buijzer in
Busan, hebben we hem nog ontmoet in het oorlogsmuseum in Seoul waar
hij toen nog de ‘baas’ was.
Op 29 november, drie weken eerder dan gepland, hebben we tijdens de
Veteranenreceptie in hotel Crowne Plaza afscheid genomen van
Z.E. Ambassadeur Yun Young LEE. Na twee jaar en acht maanden was
zijn termijn in Nederland voorbij. Op 30 november vloog hij terug naar
Korea met – zoals hij aangaf - een fijn gevoel over de VOKS, haar leden en
bestuur. Tot slot wil ik mijn medebestuursleden, de Dc’s, de leden waar
we een beroep op kunnen doen als erewacht, de vrijwilligers in ons
museum, de Cdt van ons Regiment met zijn staf en compagnieën
bedanken voor hun inzet en de steun die wij ook dit jaar weer hebben
ontvangen. Ik wens u en uw familie prettige Kerstdagen en een gezond
2020.

Paul P.G. Gommers
Voorzitter
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Het bestuur en de Dc’s van de
Vereniging Oud Korea Strijders
wenst haar leden, donateurs en vrienden
Prettige Kerstdagen
en een
gelukkig en gezond 2020 toe
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KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN
Beste vrienden,
We beginnen weer aan een nieuw jaar.
Ik spreek de hoop uit dat het een goed jaar mag worden. En daarom wens
ik jullie alle gezondheid en een gezegend 2020 toe.
Voor diegenen die het moeilijk hebben of ziek zijn, heel veel sterkte!
Ook is deze boodschap voor ons VOKS-bestuur bedoeld, met onze dank
voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan.
Ik groet jullie allen vanuit district VII West Brabant/Zeeland

DC Hendrik Mulder.
Zoals ook mijn ouders, Leen en Eileen Schreuders, in het verleden vanuit
deze plek u hun kerstboodschap meegaven, spreek ook ik, samen met
mijn familie, de wens uit dat u een gezegend Kerstfeest mag hebben.
Ik ben dankbaar voor de mooie herinneringen over 2019. Herinneringen
waarin ook u als VOKS-lid of donateur een bijdrage heeft geleverd.
Maar ook de herinneringen aan diegenen onder ons, die er niet meer zijn.
Ik wens u tevens een fijn, maar vooral gezond 2020 toe.
Leo Schreuders, secretaris en vicevoorzitter VOKS
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KERSTBOODSCHAP DS. PETER ’T HOEN
Hongerwinter 1944 – 1945
Ik heb de hongerwinter 1944/45 aangehaald, nu 75 geleden.
Laten wij even stilstaan bij deze hongerwinter waarin velen in het bezette
deel van ons land zijn doodgegaan zoals mijn oma van moeders kant in
Rotterdam, Hillegersberg. Zij werd ziek en voor haar was er geen optimale
zorg en noodzakelijk voedsel te krijgen.
Oorlog maakt niet alleen slachtoffers onder de combattanten, maar ook
onder de kwetsbare burgers van alle leeftijden.
Wij leven in een chaotische en gewelddadige tijd waarin we blijvend
aandacht besteden aan de Geneefse conventies en de VN Verklaringen
van de Rechten van de Mens en het Europese Verdrag van de
mensenrechten.
Wanneer wij de gevleugelde woorden ‘Nooit meer oorlog’ blijven herhalen,
dan doen wij dat als burgers van ons koninkrijk waarin u en ik het volste
recht hebben om gelukkig te zijn; gewaarborgd door de voornoemde VN
Verklaringen en ons aller Europees Verdrag.

De profeet Jesaja 2750 jaar geleden.
Wij zijn onderweg naar het Kerstfeest voorafgegaan door Advent, de tijd
van hoopvolle verwachtingen.
De eerste adventzondag was 1 december. Wij hebben op die zondag in
de PKN Gereformeerde kerk Harskamp gelezen over de beeldspraak van
de grote profeet Jesaja: over wapens omsmeden tot gereedschap. Wij
hebben het ‘Lied van de vrede’ gezongen:
Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem,
Sjaloom Jeruzalem.
Het profetisch visioen is, dat er geen scholen meer zijn waar men over
oorlog leert.
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Als Ideaal en in beeldtaal gesproken zou het Schietkamp Harskamp
veranderen in een nationaal park, gelijk aan het park ‘de Hoge Veluwe’ dat
ernaast ligt.
Het beeld van de krachtige smid staat bij het gebouw van de Verenigde
Naties in New York.
Ik wens u allen gezegende feestdagen toe als opmaat naar de vele
herdenkingen rondom oorlog en vrede in 2020

Ds. Peter ‘t Hoen

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot
snoeimessen.
Jesaja 2: 4
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IN MEMORIAM
Het bestuur van de VOKS maakt bekend
dat in de periode september 2019 – december 2019
bericht van overlijden is ontvangen van de
Korea-veteranen:
Nagekomen:
Dhr. F.N.M.L. Kemps, 90 jaar, op 25-01-2019 te Eaton (Australië)
(Marine, Hr.Ms. Van Galen)

Dhr. J.C. Engelchor, 87 jaar, op 29-8-2019 te Haarlem
(Landmacht, 12-02-1952, USS General C.H. Muir)

Dhr. P. Aalders, op 3-10-2019 te Nieuw Roden
(Donateur)
Piet Aalders was vele jaren veteranen-helper binnen district Noord van de VOKS.
Samen met Karel Piest en Bert Wolters gaf hij destijds vorm aan het bestuur van
dit district. Hij organiseerde jarenlang de jaarlijkse reünie in de JWF-kazerne te
Assen.
Het bestuur van de VOKS en de leden van District Noord zijn de heer Aalders zeer
erkentelijk voor zijn inzet. Moge hij ruste in vrede.

Dhr. P.J. Schilder, 86 jaar, op 6-10-2019 te Den Helder
(Landmacht, 03-03-1953, Ms. Skaubryn)

Op 6 oktober 2019 overleed Korea-veteraan Petrus Johannes (Piet) Schilder op de
leeftijd van 86 jaar. Hij maakte van april 1953 tot december 1953 deel uit van het
NDVN.
Op vrijdag 11 oktober 2019 vond het afscheid van Piet plaats in rouwcentrum de
Oleahof in Den Helder. Onder de talrijke familieleden en andere belangstellenden
waren de VOKS-leden George Bosma en Kees Kortlever aanwezig.
Uw verslaggever heeft, ook als DC, al heel wat uitvaarten meegemaakt, de
meesten daarvan min of meer traditioneel. Deze keer echter een geheel andere
gang van zaken, geheel naar wens van de kinderen van Piet. Bij binnenkomst van
het rouwcentrum werd ik begroet door de uitvaartleidster (zo langzamerhand een
oude bekende) en van haar vernam ik hoe het afscheid van Piet zou gaan verlopen.
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Om te beginnen waren er geen condoleance-registers waarin de belangstellenden
hun naam en adres konden noteren. Verder was het bedoeling dat voor een ieder
die dat wenste de mogelijkheid bestond afscheid te nemen van Piet bij de
geopende kist. Ook was er gelegenheid een persoonlijke boodschap op het
deksel, dat terzijde stond opgesteld, te schrijven.
Nadat George en ik de aula waren binnengegaan hebben we voor de kist de
houding aangenomen en de militaire groet gebracht.
Daarna konden we plaatsnemen bij een tafel waar koffie met een soesje
geserveerd werden. Van tijd tot tijd kwamen de beide zonen, een dochter, een
schoondochter en een broer van Piet ons beiden begroeten. Uit hun reacties bleek
wel dat onze aanwezigheid zeer gewaardeerd werd.
Tegen het einde werden de belangstellenden verzocht zich aan weerszijden in de
gang op te stellen, de familie gelegenheid gevend afscheid te nemen, waarna de
kist naar de uitgang werd gereden. Toen de kist langs de in de gang opgestelde
aanwezigen reed, hebben George en ik opnieuw de militaire groet gebracht. En
daarmee was het afscheid in de Oleahof ten einde.
C. Kortlever, DC District IV en V en Den Helder

Dhr. P.J.G. Peersman, 89 jaar, op 25-10-2019 te Roermond
(Marine, Hr.Ms. Van Zijll)

Dhr. F. van Solingen, 91 jaar, op 5-11-2019 te Rotterdam
(Marine, Hr.Ms. Evertsen)

Dhr. A.W. v.d. Lem, 87 jaar, op 22-11-2019 te Den Haag
(Marine, Hr.Ms. Dubois)
Dhr. J. van Stein, 90 jaar, in december 2019 te Nijkerk
(Landmacht, 08-06-53, Ms. Felix Roussel)

De heer Van Stein was jarenlang DC van District II Noord-Gelderland en
organiseerde samen met de veteranen Leijenaar en Van Pijkeren de succesvolle
reünies en vele herdenkingen in de districten Noord- en Zuid-Gelderland.
Met zijn overlijden is een actief en sociaal bewogen mens heengegaan.
Het VOKS-bestuur en de leden van de beide districten zijn hem dankbaar voor
alles wat hij voor de districten en daarmee voor de VOKS heeft betekent.
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EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Dankzij de inzet van deze mensen heeft onze vereniging de kans
gekregen om zich een positie te verwerven in onze samenleving.
De VOKS is zeer erkentelijk voor hun inzet om op te komen voor onze
vereniging en hun loyaliteit ten aanzien van de Oud Korea Strijders.
Wij zijn deze bijzondere mensen erkentelijk voor datgene dat zij voor
ons hebben gedaan en bereikt.

EREVOORZITTERS VOKS
C.P.G.J. Motshagen
L.C. Schreuders
N. Tack

(overleden 2018)
(overleden 2017)
(overleden 2007)

ERELIDEN VOKS
H. Mulder
F. Titalepta
J.A. Bor
A.A. Herweijer
H. de Jong
A. Rietdijk
JW. Scholten
M. Smits

(overleden 1995)
(overleden 2014)
(overleden 2015)
(overleden 2013)
(overleden 2010)
(overleden 2016)

LEDEN VAN VERDIENSTE VOKS
H.J. Bogaars
C.J. Graaf van Limburg Stirum
Ch. Mark
A.J. Leyenaar
W. Meinen
K. Piëst
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(overleden 2018)
(overleden 2006)
(overleden 2018)
(overleden 2014)
(overleden 2018)

VAN HET BESTUUR
National Foundation Day of the Republic of Korea
Ter gelegenheid van de ‘National Foundation Day of the Republic of
Korea’, hadden op woensdag 2 oktober 2019 een aantal VOKS-leden en
een delegatie van het VOKS-bestuur in Wassenaar gehoor gegeven en aan
de uitnodiging voor een receptie door de Zuid-Koreaanse ambassadeur,
Z.E. Yun Young LEE.
Elders in deze VOX-VOKS treft u een verslag van deze receptie aan.
Ambassadeur Z.E. Yun Young LEE beëindigd zijn termijn in Nederland.
Bij het ontvangen van deze VOX-VOKS
heeft ambassadeur Z.E. Yun Young LEE
inmiddels afscheid van ons genomen.
Zijn termijn in Nederland is beëindigd en
hij gaat in Zuid-Korea samen met zijn
vrouw genieten van een welverdiend
pensioen.
Tijdens de Veteranenreceptie in Den
Haag, op 29 november jl. nam hij
afscheid van de vele aanwezigen, onder
wie 38 Korea veteranen.
Namens de VOKS dankt het bestuur de
ambassadeur voor de vele mooie
momenten die we samen met hem
tijdens zijn ambtsperioden hebben
mogen meemaken.
De ambassadeur stuurde onze voorzitter de volgende brief:

Geachte meneer Gommers,
Nu mijn ambt als ambassadeur van de Republiek Korea in het Koninkrijk
der Nederlanden is beëindigd, wil ik u hierbij mijn diepe waardering voor
de onschatbare ondersteuning die u mij en mijn regering gedurende mijn
termijn in Nederland heeft gegeven, tot uitdrukking brengen.
Als ik terugkijk naar de afgelopen drie jaar, was het voor mij een grote eer
dat ik invulling mocht geven aan de uitwisselingen op hoog niveau tussen
de beide landen. Daaronder het bezoek van Z.E. Koning Willem Alexander
en Z.E. premier Mark Rutte in Korea vorig jaar, ter gelegenheid van de
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Olympische Winterspelen in Pyeongchang en het recente bezoek van uw
minister van Buitenlandse Zaken, Z.E. Stef Blok.
Het was voor mij ook een voorrecht om gastheer te zijn op de jaarlijkse
receptie voor de Korea Veteranen, heb Koreaanse kunstenaars
geïntroduceerd aan Nederlandse kunstliefhebbers en Koreaanse bedrijven
mogen promoten in Nederland. Ik dank u nogmaals voor uw bijdrage
waardoor deze prestaties mogelijk werden gemaakt.
Hoewel ik naar mijn land vertrek en mijn 34-jarige diplomatische carrière
zal afsluiten, zal ik als ‘informele ambassadeur’ de vriendschap tussen
Korea en Nederland verder verstevigen. De dierbare herinneringen aan dit
prachtige land en vriendelijke bevolking zullen gedurende een zeer lange
tijd in mijn hart blijven.
Terwijl ik uitkijk naar een voorspoedige toekomst voor de relatie KoreaNederland, vooral ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van
diplomatieke betrekkingen in 2021, wens ik u een goede gezondheid toe
en succes met uw inspanningen voor uw nobele doel.
Met vriendelijke groet,
Yun Young Lee
Nieuwe ambassadeur Zuid-Korea in Nederland
Als opvolger van ambassadeur Z.E. Yun Young Lee, is de heer Jeong
Yeon-doo, voormalig hoofd van het Noord-Koreaanse bureau voor
nucleaire zaken van het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse
Zaken, aangesteld als ambassadeur in Nederland.
Uw voorzitter en vicevoorzitter zullen over enkele dagen kennismaken met
de nieuwe ambassadeur. Wij wensen hem alvast een succesvolle periode
in Nederland en gaan er vanuit dat de uitstekende samenwerking, zoals wij
die tot nu toe hebben mogen ervaren, tussen de VOKS en de nieuwe
ambassadeur wordt gecontinueerd.
Belangrijke data in 2020
In 2020 zijn de volgende data belangrijk. Noteert u ze vast in uw agenda:
•
•
•
•
•
•

Woensdag 12 februari 2020: Herdenking en Reünie VOKS in Roosendaal
Vrijdag 27 maart 2020:
Jaarvergadering VOKS te Schaarsbergen
Maandag 4 mei 2020:
Dodenherdenking
Dinsdag 5 mei 2020:
Defilé Wageningen
Dinsdag 9 juni 2020:
Grote Herdenking en Reünie VOKS
Zaterdag 27 juni 2020:
Nationale Veteranendag Den Haag
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Geloofsbrieven nieuwe NL-ambassadeur in Zuid-Korea
Op 14 november 2019 heeft ambassadeur Joanne Doornewaard haar
geloofsbrieven aangeboden aan de Koreaanse president Moon Jae-in.

De president ontving de ambassadeur (op de foto links) tezamen met elf
andere ambassadeurs, afkomstig uit alle windstreken, in zijn paleis, The
Blue House. H.E. ambassadeur Doodewaard volgt hiermee Z.E. Lody
Embrechts op, die inmiddels is begonnen aan een nieuwe uitdaging, nl.
ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten.
Uw bestuur gaat er van uit dat de contacten met de nieuwe ambassadeur
in Zuid-Korea net zo goed zullen verlopen als met ambassadeur
Embrechts.
Herdenking en Reünie Roosendaal
In 2019 werd besloten voor de laatste keer de 12-Februari Herdenking bij
het monument in de kazerne van het KCT te Roosendaal te houden. Dit
besluit was genomen omdat de commandant van het KCT had besloten
geen verdere ondersteuning van het korps aan deze herdenking te
verlenen. Tijdens de laatste twee herdenkingen waren dan ook geen
commando’s meer opgesteld.
Uw bestuur en ook diverse VOKS-leden konden daarvoor geen begrip
opbrengen. Deze herdenking werd immers als sedert 1982 georganiseerd,
met aansluitend de reünie. Het KCT houdt echter zelf ook een herdenking
13

voor de in de Korea-Oorlog omgekomen militairen die – deels -afkomstig
waren van het korps. Om dit nu twee keer jaarlijks te doen vond men bij
het KCT nu opeens wat teveel.
Er is daarna gekeken of het mogelijk was het monument naar een andere
locatie te verplaatsen, maar dit heeft niet tot een aanvaardbare oplossing
geleid. Mede onder druk van onze leden en districtscommissaris Mulder
heeft uw bestuur besloten om alsnog in de kazerne van het KCT een
herdenking en reünie te organiseren op woensdag 12 februari 2020.
De commandant van het KCT heeft ons laten weten het terrein daarbij
gastvrij open te stellen en ons van de nodige faciliteiten te voorzien.
Waarvoor dank!
Elders in deze VOKS treft u de uitnodiging voor deze herdenking en reünie
aan.
Wageningen 2020
Ondanks het afnemend aantal Korea-veteranen dat meeloopt in het
bevrijdingsdefilé te Wageningen, is de belangstelling vanuit het publiek
voor diegenen die er aan meedoen erg groot. Het respect dat men
uitstraalt richting de Korea-veteranen maakt toch de nodige indruk.
Daarom zal uw bestuur u ook dit jaar oproepen om met uw deelname
aan deze indrukwekkende dag invulling te geven.
Elders in deze VOX-VOKS treft u de uitnodiging daarvoor aan.
Diamanten huwelijk
Op 4 november 2019 waren ons VOKS-lid G. Rieff en zijn
echtgenote
60 jaar getrouwd! Zij ontvingen voor dit diamanten huwelijk
de felicitaties van het VOKS-bestuur. En nu op naar 65 jaar
huwelijk!

Ledenbestand en e-mailadressen.
De VOKS telt momenteel 186 Korea veteranen als lid. Daarnaast heeft de
VOKS 160 donateurs. Samen dus 346 personen.
Het aantal bij ons bekende emailadressen stijgt. Van de veteranen zijn we
in het bezit van 64 e-mailadressen. Van de donateurs hebben we nu 88
emailadressen.
Waarom zijn emailadressen erg belangrijk? Met het gebruik ervan kan de
VOKS belangrijke berichten direct aan de leden en donateurs versturen. U
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heeft deze informatie binnen enkele seconden binnen. Bovendien is het
gebruik ervan gratis en spaart het uw vereniging veel kosten aan
briefpapier en verzendkosten.
Veel van de Korea veteranen hebben zelf geen e-mailadres, maar laten
deze berichten vaak via de e-mail van familieleden, vrienden en andere
bekenden ontvangen of versturen.
Wie stuurt eens een kaartje?
Ons VOKS-lid de heer Boogaars woont
tegenwoordig in Verzorgingstehuis
Droostaete in Duiven. De heer Boogaars
zullen velen onder u nog wel kennen. Hij
zette zich jarenlang in voor de
instandhouding van de Korea-collectie van
de Historische Collectie van het Regiment Van Heutsz.
In 2015 ontving de heer Boogaars voor zijn inzet uit handen van voorzitter
C. Motshagen en oud-voorzitter Kolonel L.C. Schreuders het Certificaat
van Verdienste van de VOKS.
De heer Boogaars zou het leuk vinden eens een kaartje van zijn maten te
ontvangen. Zeker met de Kerstdagen zou dat nog waardevoller voor hem
zijn.
Zijn adres:
Droostaete afdeling Korenbloem
De heer H.J. Boogaars
Fuutstraat 52
6921 WJ Duiven
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VAN DE DISTRICTEN
Hierbij treft u het overzicht aan van de districtscommissarissen.
Neemt u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw district contact
op met uw DC.
District I Noord-Nederland
Dhr. J. Krikke,
Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen
Tel. 0592-357140 e-mail: jaapvanale@veteranen.nl
District II Noord-Gelderland en III Zuid-Gelderland
Dhr. P.P.G. Gommers (waarnemend DC)
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
Tel.: 06-13134870 e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
District IV. Utrecht en District V. Noord-Holland en Den Helder
C.J. Kortlever
Laan van de Helende Meesters 510, 1186 DJ Amstelveen
Tel. 020-6410872 e-mail: cko2730@hotmail.com
District VI. Zuid-Holland
W.A.J.K. Roza
Heemraadstraat 9, 3131 VG Vlaardingen
Tel.: 010-4340970 e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl
District VII. West-Brabant/Zeeland
H. Mulder
Joh. De Wittstraat 139, 3135 RH Vlaardingen
Tel. 06-57220869 e-mail: mulder.h1@hotmail.com
District VIII. Oost-Brabant
A. Treffers
Kruiskampsingel 217, 5224 KH Den Bosch
Tel. 073-6235189 e-mail: arie.treffers@outlook.com
District IX. Limburg
L.G. Ghelen
Ellecuylgaard 42, 6227 EA Maastricht
Tel. 06-55930767 e-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com
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DISTRICT I NOORD-NDERLAND
Herdenking gesneuvelde stootroepers
Als donateur van “Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers” (BOSS)
werd ik, zoals voorgaande jaren, door het “Regiment Stoottroepen Prins
Bernhard” uitgenodigd voor de 74e herdenking gesneuvelde stoottroepers
in Beneden-Leeuwen.
Al op 13 oktober 1945 vond voor acht gesneuvelde stoters de eerste
herdenking plaats. Sinds 1946 worden, traditiegetrouw de tweede zondag
in oktober, alle stoters herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog en
daarna zijn gesneuveld. In 1947 werd een comité opgericht met als doel
een herdenkingsmonument op te
richten in de vorm van een kapel. In
deze op het ereveld gelegen kapel, de
‘Gedachteniskapel’ zijn op hardstenen
plaquettes de namen van alle
omgekomen Stoters gebeiteld.
De Openbare Basisschool “De Wijzer”
adopteerden het gehele monument en
de leerlingen en hun ouders en scouts
van “Scouting Don Bosco”
ondersteunen de organisatie.
Stoters, oud-stoters en donateurs van
BOSS-kring 8 verzamelden zich zondag
13 oktober in alle vroegte op het terrein
van de Johan Willem Frisokazerne in
Assen. Met militair vervoer richting het
verzamelpunt in Beneden-Leeuwen
waar uit alle delen van het land
deelnemers zullen zijn.
Na de koffie volgden filmfragmenten van de geschiedenis van het
Regiment en schoolkinderen toonden hun zelfgemaakte presentaties over
de relatie Stoottroepen en Beneden-Leeuwen.
Daarna startte de stille tocht naar het ereveld met (nog) een drietal graven,
een monument en de Gedachteniskerk.
Ook vertegenwoordigers van vele landen waren aanwezig en toonden
grote betrokkenheid.
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Het dodenappel werd gelezen door Regimentscommandant, Luitenantkolonel P. Grijpstra. In volgorde van uitzending werden de namen
genoemd waaronder Korea: J.T. van den Berg, P.J.
Boerrigter, H. Cleffken, L.C. Kemper, T.J. Leenders, J. Rijs, A. Talens, J.
Verheij en J.J. Zwart.
Voor deze Stoters, destijds ingedeeld bij Regiment van Heutz, is een
aparte plaquette te vinden in de ‘Gedachteniskapel’, opdat zij niet
vergeten worden.

Als niet-stoter heel bijzonder deze plechtige en mooie ceremonie mee te
maken.
Assen, oktober 2019,
Jaap Krikke, DC Noord-Nederland
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DISTRICT II NOORD-GELDERLAND EN III ZUID-GELDERLAND

Samenkomen en samenzijn.
Op woensdag 30 oktober was onze bijeenkomst op de Generaal
Winkelmankazerne van het Infanterie Schietkamp in Harskamp.
Ons samenzijn was van 10 uur ’s morgens tot 15 uur in de middag.

De bomen zaten nog vol kleurrijke bladeren, niet ongewoon voor deze tijd
van het jaar. Buiten was het best wel koud, maar binnen in ‘Het Trefpunt’
was het heerlijk warm en werden wij welkom geheten met koffie en cake
en kregen wij consumptiebonnen.
Het was weer gezellig als vanouds en de onderlinge ontmoetingen vonden
plaats. Bij elkaar waren wij met ca. 25 aanwezigen. Na het luisteren naar
het Koreaanse- en de Nederlandse volkslied vroeg de voorzitter Paul
Gommers om een moment stilte ter nagedachtenis van hen die tijdens de
oorlog gesneuveld zijn en onze overleden VOKS-leden.
Aansluitend hebben wij gekeken naar power point presentaties.
Paul had een presentie over de scheidende Koreaanse ambassadeur Yun
Young Lee en ik had samen met Marie-José Eberson een presentatie
gemaakt over de 75e luchtlanding op de Ginkelse Heide op 17 september,
onze aanwezigheid bij de Nationale feestdag (2 oktober) bij de Koreaanse
ambtswoning in Wassenaar en als laatste het bezoek aan de Koreaanse
marine opleidingsschepen in Rotterdam op 25 oktober.
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Opnieuw aangrijpend was de documentaire
‘de laatste Patrouille’ en wel het gedeelte
over de ontmoeting van de oud-strijders W.
de Buijzer en P. van Haarlem. Beiden hebben
niet van elkaars bestaan geweten totdat Pia
van de Molen van Pia Media voor haar
documentaire hen in 2001 bij elkaar bracht bij
het crematorium van Tilburg en waar zij
elkaar voor het eerst na 50 jaar ontmoetten.
Sergeant van Haarlem was één van de
mannen die, één dag voor de wapenstilstand
op 27 juli 1953, de door Chinees vuur
Willem de Buijzer
zwaargewonde soldaat Willem de Buijzer op
het slagveld van Heuvel 340 of ‘Stinky Hill’ in
veiligheid heeft gebracht en gered heeft.
Willem de Buijzer is in 2018 overleden en zijn urn in 2019 bijgezet op de
Internationale Begraafplaats te Busan, Zuid-Korea.
DISTRICT IV UTRECHT -V NOORD-HOLLAND EN DEN HELDER

De herdenking van de Royal Air force Association
De 11e november, de dag dat in 1918 de Eerste Wereldoorlog eindigde,
wordt ieder jaar nog steeds herdacht in de landen (Dominions) die ooit tot
het Britse Rijk behoorden.
Hierbij worden niet alleen de miljoenen gevallenen uit de Eerste
Wereldoorlog herdacht, maar ook hen die het uiterste offer brachten in de
oorlogen en gewapende conflicten daarna.
Dit jaar organiseerde de Amsterdam Branch van de Royal Air force
Association (RAFA), de herdenking op zaterdag 9 november 2019 op de
Nieuwe Ooster Begraafplaats te Amsterdam.
Onder de talloze aanwezigen was ook een delegatie van de VOKS
aanwezig, te weten VOKS-voorzitter Paul Gommers, vergezeld van zijn
echtgenote Joke en de leden Dick Hermans en DC Kees Kortlever.
Het weer werkte niet bepaald mee; het was koud en gedurende vrijwel de
gehele plechtigheid regende het.
De stoet belangstellenden, begeleid door een doedelzakspeler, liep naar
de plek waar meer dan 300 geallieerde militairen, Britten, Australiërs,
Canadezen en Polen, allen behoord hebbend tot omgekomen
vliegtuigbemanningen in de Tweede Wereldoorlog, begraven liggen.
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Bij het monument en de graven werd zoals ieder jaar een dienst gehouden
met als voorganger Chaplain dr. Lance Stone.

Foto: RAFA Amsterdam
Als erewacht fungeerden enkele leden van Wapenbroeders in uniform van
het Regiment Van Heutsz met klewang, terwijl er tevens een vaandelwacht
stond aangetreden met de vaandels van de RAFA en de Bond van
Wapenbroeders. De muzikale begeleiding werd uitgevoerd door een
trompettist. Na de dienst en het zingen van de volksliederen van
Nederland, Groot Brittannië en Polen, werd door verscheidene delegaties
een bloemstuk aan de voet van het monument gelegd, waaronder het
bloemstuk met lint van de VOKS.
Vanwege het slechte weer werd de herdenking enigszins bekort, waardoor
de aanwezigen iets eerder in het ontvangstgebouw onder het genot van
een kop koffie zich met elkaar konden onderhouden.

DC Kees Kortlever
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DISTRICT VI. ZUID-HOLLAND
Herdenking Rotterdam Crooswijk
Op vrijdag 4 oktober 2019 vond bij het Korea Monument op de
begraafplaats Crooswijk te Rotterdam de jaarlijkse herdenkingsdienst
plaats voor de acht omgekomen Rotterdamse Nederlandse militairen
tijdens de Korea-oorlog.
Voor deze herdenking was er speciaal uit Zuid-Korea Het Korean Military
Song Choir overgekomen. Onder de leden van dit koor bevond zich de
oud-minister van Defensie van Zuid-Korea, generaal Doo-Seung Hong.
Samen met Kolonel Kim, de militair attachée van de Republiek Zuid-Korea
te Brussel en de Zuid-Koreaanse Ambassade te Den Haag, werd in
overleg met de VOKS het programma samengesteld.

Tijdens deze herdenking waren, behoudens de 40 koorleden, 26 personen
van de VOKS aanwezig. Daaronder 14 Oud Korea Strijders, een deputatie
van het VOKS-bestuur, de districtscommissaris de heer W. Roza en de
plaatsvervangend commandant van het regiment Van Heutsz, majoor E.
Mustert.
Ook de Ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E. de heer Yun Young
LEE, was aanwezig om de gesneuvelden eer te bewijzen.

22

De gastspreker van de herdenking was de secretaris VOKS, de heer
L.C. Schreuders. Deze ging in zijn introductie kort in op de rol die
tegenwoordig de zonen van Korea veteranen hebben in de Vereniging Oud
Korea Strijders in Nederland.
De voorzitter VOKS, Paul Gommers, vertelde in zijn toespraak over de
betekenis van het Korea Monument te Rotterdam en gaf aan dat deze acht
gesneuvelde militairen uit de stad Rotterdam symbool stonden voor de in
totaal 123 omgekomen Nederlandse militairen tijdens de Korea oorlog.
Vervolgens legden de voorzitter van het koor, de oud-minister van
Defensie van Zuid-Korea, de militair Attachée Kolonel Kim, en de voorzitter
VOKS een krans.
Na de indrukwekkende herdenking, waarbij ook het Zuid-Koreaanse en
Nederlandse Volkslied ten gehore werd gebracht, volgde in Restaurant
‘Zalmhuis’ in Capelle aan den IJssel een luncheon.

Daarbij ontving o.a. de majoor Mustert, plaatsvervangend commandant
van het Regiment Van Heutsz, uit handen van de militair attaché van de
Republiek Korea te Brussel, Kolonel Kim, een aandenken.
De VOKS kijkt terug op een waardige herdenking.
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HOENGSONG HERDENKING ROOSENDAAL WOENSDAG
12 FEBRUARI 2020
In februari 2019 werd op de legerplaats van het Korps Commando
Troepen (KCT) de laatste herdenking gehouden ter nagedachtenis van
de in de Korea Oorlog omgekomen militairen van het KCT alsmede
commandant overste Den Ouden. De commandant van het KCT had in
2017 besloten, dat het KCT geen verdere medewerking zou verlenen
aan de herdenking van de VOKS. Reden was dat het KCT zelf ook een
jaarlijkse herdenking organiseert en dubbelop was overbodig.

De VOKS stond toen voor een dilemma: gaan wij stoppen met deze
herdenking, die vanaf 1982 ieder jaar was gehouden of gaan we het
monument verplaatsen naar een andere locatie.
Op de Jaarvergadering van 2019 besloten de VOKS-leden dat het
monument te Roosendaal moet blijven waar het nu staat. Een meer sobere
herdenking, aangevuld met een reünie, zou meer op zijn plaats zijn.
Daarom is besloten alsnog een herdenking met reünie te houden en wel
op woensdag 12 februari 2020.
De VOKS roept de leden daarom op om deze herdenking op bij te wonen.
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De plechtigheid vangt aan om 10.50 uur en zal korter zijn dan u in de
voorgaande jaren gewend was. Het aantal toespraken is beperkt
gehouden, evenals het aantal kransen en/of bloemstukken.
Tevens zullen er tijdens de plechtigheid geen commando’s zijn opgesteld.
Na afloop van de herdenking wordt na de kantine teruggekeerd.
Rond 12.30 uur wordt daar ook de lunch geserveerd waarna er nog tot
15.30 uur de gelegenheid is nog wat na te praten.
Aanmelding
U dient zich voor deze herdenking en reünie aan te melden. U kunt dat
doen door u, in verband met de controle bij binnenkomst en opgave voor
de lunch, vóór 1 februari 2020 bij uw districtscommissaris aan te melden
op één van de volgende manieren:
per post: Dhr. H. Mulder – Johan de Wittstraat 139 3135 RH Vlaardingen
per email: mulder.h1@hotmail.com
via het inschrijfformulier op onze website bij de nieuwspagina over
de herdenking Roosendaal (www.vox-voks.nl/nieuws)
Kosten
Uw inschrijving is pas definitief als u een bedrag van 10 euro p.p. heeft
overgemaakt naar rekeningnummer
NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. Vermeld daarbij ‘Herdenking
Roosendaal 2020’
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 groot modelonderscheidingen c.q. burgertenue.
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OPROEP WAGENINGEN 2020
Op 5 mei 2020 zal wederom het
bevrijdingsdefilé in Wageningen
plaatsvinden. Wij als uw bestuur,
vinden dat de VOKS vanzelfsprekend
‘acte de presente’ moet geven op
deze jaarlijks historische dag!
Daarom richt uw bestuur wederom het
verzoek tot u om u op te geven voor het bevrijdingsdefilé op 5 mei 2020 in
Wageningen. U kunt zich opgeven om mee te lopen in het defilé of om als
defilant op een militair voertuig mee te rijden en ook kunt zich opgeven
voor een tribuneplaats. De keuze is aan u.
Vrij vervoer
U heeft geen recht op VRIJ VERVOER van uw woonplaats naar station
‘Ede-Wageningen’ en terug. Dat is een eerder genomen besluit.
Mocht dat evenals vorig jaar toch anders worden dan krijgt u de vrijvervoer bewijzen toegestuurd door de voorzitter.
Aanmelden
Tot uiterlijk 25 januari 2020 kunt u zich aanmelden.
Geef daarbij duidelijk aan of u (één mogelijkheid aangeven):
Mee wilt lopen in het defilé
Wilt meerijden op een militair voertuig
Een plaats op de tribune wilt
Een vrij vervoer wilt (onder voorbehoud)
U kunt u zich alleen aanmelden:
 per post:
De heer P.P.G. Gommers, Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
 per e-mail:
ppg.gommers@kpnmail.nl
 per contactformulier:
op de website: https://vox-voks.nl/oproep-wageningen-2020
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HUGO TROOST EN DE HR.MS. VAN GALEN
Regelmatig wordt aan Korea veteranen om informatie over de KoreaOorlog gevraagd. Vaak leidt dit tot een artikel in een krant, zoals ook in
weekblad ‘De Heraut’ uit Berkel en Rodenrijs, gepubliceerd begin op 2
oktober 2019.
Over de ervaringen van Korea veteraan Hugo Troost werd een prachtig
verhaal gepubliceerd. Met toestemming van de krant en van Hugo
Troost, volgt hier het artikel. (De tekst is geschreven door Rien
Kuyvenhoven van De Heraut)

De replica van de Van Galen met de oud-strijders en veteranen
A. van Wakeren H. Repping Hugo Troost en bestuurslid Leo Schreuders.
Hugo Troost noemt de Koreaoorlog 'De vergeten oorlog' maar het was
wel een avontuur
Nog steeds zijn er de schermutselingen tussen zowel Noord- en ZuidKorea. Meningsverschillen die in de loop der jaren een hele geschiedenis
hebben die zijn oorsprong had in de jaren vijftig.
De Koreaanse Oorlog of Korea Oorlog is een in het Westen gebruikte
naam voor een tussen 1950 en 1953 uitgevochten oorlog tussen het
communistische Noord-Korea en het pro-westerse Zuid-Korea. NoordKorea werd in de oorlog militair ondersteund door de Volksrepubliek China
en de Sovjet-Unie. Zuid-Korea werd gesteund door de Verenigde Naties
en ontving militaire bijstand van diverse VN-landen, onder leiding van de
Verenigde Staten.
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Berkelaar Hugo Troost werd toen als beroeps Marineman op het schip de
'Van Galen' eveneens hiermee geconfronteerd. Zelf noemt Troost (89) het
'De Vergeten Oorlog'.
Het was niet de binnenkomer waar Hugo Troost toen hij voor zes jaar had
getekend als beroepsmilitair bij de Marine voor ogen had voor een verblijf
in Den Helder en op zee. Timmerman op De Van Galen en Eersteklas
duiker zou zijn roeping worden. Echter het verliep totaal anders.
De Nederlandse regering was in 1950 niet direct gemotiveerd gevolg te
geven aan de oproep van de VN-Veiligheidsraad om een bijdrage te
leveren aan de strijd in Korea. Minister-president Willem Drees was bang
dat een agressieve Amerikaanse reactie zou leiden tot een wereldwijd
conflict. Ook was de regering bevreesd dat de oplopende defensieinspanningen zwaar op de Nederlandse begroting zouden drukken,
waardoor de naoorlogse wederopbouw in eigen land in gevaar zou komen.
Een probleem was dat men ook niet de eigen internationale positie al te
zeer wilde belasten. Een oplossing vond men o.a. in een bijdrage van de
Koninklijke Marine en op 3 juli 1950 werd de torpedobootjager Hr.Ms.
Evertsen naar de Koreaanse wateren gestuurd. De Evertsen was het
eerste van in totaal zes Nederlandse marineschepen die aan het
Koreaanse conflict zouden deelnemen in de periode 1950-1955. Onder
bevel van de commandant van de Amerikaanse zeestrijdkrachten in het
Verre Oosten voerde de Nederlandse marine verschillende taken uit. Zij
escorteerden vliegkampschepen, voerden patrouilles uit en ondersteunden
grondtroepen met artillerievuur.
Golven
In de periode 1950-1954 werden 4748 Nederlandse militairen afkomstig
van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine en Korps Mariniers
ingezet bij de strijd in Korea, van wie er uiteindelijk toch nog 123 zouden
omkomen.
Hugo Troost kan het zich allemaal nog goed voor de geest halen; zijn
doop als beroepsmilitair bij de Marine want na vier weken opleiding als
duiker werd hij op het schip de 'Van Galen' geplaatst die de Hr. MS.
Evertsen moest gaan aflossen.
"Je was jong en zocht het avontuur. Spannend maar je zat ook wel
regelmatig in je rats. Het meest toen we met de tyfoon Ruth te maken
kregen. Daar zijn we ook niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Ons
schip met tweehonderdveertig bemanningsleden ging mee dan zestig
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graden op zijn kant. Op golven zo hoog die ik nooit meer gezien heb".
Aldus Troost die voor hij op missie ging toen al verkering had met zijn
huidige vrouw An met wie hij binnenkort vijfenzestig jaar getrouwd hoopt
te wezen.
Het werd voor de inwoner van Berkel dus een missie naar het voor hem en
zijn maten onbekende land. Veertien maanden zou het duren eer hij weer
voet op Nederlandse bodem kon zetten. " En vier dagen waren we thuis en
toen volgde al snel weer de melding voor een oefening van vier weken. En
wat die oorlog betreft daar noem ik dat 'de vergeten oorlog' omdat er toen
en nu nog weinig of geen aandacht aan besteed werd. Waren er jongens
die sneuvelden dan zag je een klein stukje in de krant. Dat heeft me wel
eens boos gemaakt.
Wij als oud militaire komen nu ieder jaar nog bijeen in Schaarsbergen.
Maar gezien onze leeftijd dunt dat ook uit. Indrukwekkend is altijd nog het
dodenappel waar alle namen van omgekomen militaire worden
opgelezen".

Hugo Troost als beginnend beroepsmilitair in
het uniform van toen in 1950.
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Trompetgeschal
Hugo Troost zegt het nog wel allemaal te volgen wat er nu gebeurt op
politiek terrein en zegt ook dat er nog niet veel ten goede is veranderd. En
noemt nog twee bekende zoals Koos Drogers uit Bleiswijk en op de Hr.Ms
Evertsen zat Koos Pannekoek uit Berkel. "De Evertsen kwamen wij
aflossen omdat die op een rif was gelopen. Dat deze missie niet goed
voorbereid was blijkt ook wel uit het feit dat mariniers met zomerkleding
hier naar toe werden gestuurd. Maar op het land vroor het soms dertig
graden. Die hebben daar wat geleden. Gewoon niet in de gaten gehad".
Haalt Troost hier nu zijn schouders over op.
Toch moet de Berkelaar toegeven dat het hem wel gevormd heeft voor de
rest van zijn leven. "Ik heb veel gezien ook op de terugreis met het schip
waar we verschillende havens hebben aangedaan. "Dingen waar je later in
je leven als uitvoerder in de bouw profijt van hebt gehad en vooral ook
discipline en dingen waarderen zoals eten. Dat was niet veel op de boot.
Alles was ingevroren en brood kreeg je met jam en gekleurde hagelslag.
Plus je kreeg per dag één fles zoet water. Je leert ook de rest van je leven
dingen anders zien. Je werd toen ook voor de rest aan je lot over gelaten.
Was wat anders dan nu. Nu zou je met trompetgeschal worden ingehaald.
Daarom noem ik het ook de vergeten oorlog. Of zoals een vriend van me
het wel eens noemde. "Een borst vol met onderscheidingen met een hoop
schuld en zo arm als een kerkrat want onderweg op de terugreis kon je
natuurlijk in grote steden best je soldij kwijt".
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UITNODIGING JAARVERGADERING VOKS

UITNODIGING
tot het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING V.O.K.S.
gevolgd door een herdenking van onze kameraden die,
in de periode van 1950 – 1955, om het leven zijn gekomen.
Deze vergadering wordt gehouden op
vrijdag 27 maart 2020
in de
Oranje Kazerne te Schaarsbergen
Clement van Maasdijklaan
Aanvang 11.00 uur

 Om misverstanden te voorkomen wordt erop gewezen dat deze
vergadering alleen toegankelijk is voor Korea veteranen die lid zijn,
tenzij de gezondheid van het deelnemend lid zodanig is dat hij niet
meer alleen kan reizen.
 Voor deze vergadering kunnen ook dit jaar geen gratis NSvervoerbewijzen worden verstrekt.
 Wanneer u per trein komt kunt u tegen betaling gebruik maken van
bus 9, die om 16 minuten vóór en 14 minuten ná het hele uur van het
busstation in de richting Deelen vertrekt. Uitstappen aan de Clement
van Maasdijklaan.
 Zowel diegenen die per bus als per auto komen dienen bij de aan het
eind van de Clement van Maasdijk gelegen ingang van de Oranje
Kazerne hun veteranenpas of paspoort te tonen.
Tenue
VOKS-tenue of een tenue passend bij de 's middags te houden
herdenking.
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Programma
10.30-11.00 uur -

Ontvangst met koffie en cake in FLY-INN,
gelegen naast het plein waar ons monument staat

11.00-12.30 uur -

Algemene Ledenvergadering in de FLY-INN

12.30-13.30 uur -

Lunch in de FLY- INN, bestaande uit een rijstmaaltijd
die u wordt aangeboden.

13.30 uur

-

Aantreden bij het Korea monument op het
exercitieterrein van het kazernecomplex
Groot Heidekamp

13.40 uur

-

Intreden vlaggenwacht Regiment van Heutsz
Cdt B-Wonju-cie en Vz Voks betreden het terrein
Welkomstwoord
Toespraak door voorzitter Voks
en de Commandant B-Wonju Compagnie
signaal ‘Taptoe’ gevolgd door een minuut stilte
signaal ‘Voorwaarts’ gevolgd door het Wilhelmus
kranslegging door de voorzitter namens de VOKS en
de Commandant B-Wonju Compagnie
Defilé langs het monument

14.10 uur

16.00 uur

-

Na afloop plechtigheid verzamelen in de FLY-INN
Bij binnenkomst worden de penningen voor gratis
consumpties uitgereikt
gelegenheid tot bezoek Korea- en KNIL-Museum

-

Sluiting en vertrek

Aanmelden
Als u deel wilt nemen aan de Algemene Ledenvergadering wordt u
verzocht u aan te melden bij de secretaris VOKS vóór 16 maart 2020,
dit is i.v.m. de inkoop van de rijstmaaltijd.
Agenda
De agenda van de vergadering wordt u op een later tijdstip toegezonden.
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ALSNOG KOREAN WAR SERVICE MEDALS TOEGEKEND
Aan vier Korea Veteranen is onlangs de Korean War Service Medal
toegekend. Het betreft Marine-vlieger Kapitein-ter-zee b.d. Guus Hagdorn,
Marine-vlieger luitenant-ter-zee der eerste klasse Jan Mulder, Marinevlieger luitenant-ter-zee der eerste klasse Ernst van Crugten en soldaat 1e
klas Nicolaas Frans Wessels.
De heer Hagdorn ontving op 25 oktober j.l. uit handen van de ZuidKoreaanse Ambassadeur Z.E. Yun Young Lee en in aanwezigheid van de
minister van Defensie Ank Bijleveld de onderscheiding.
De veteranen Mulder, Van Crugten en Wessels ontvingen de
onderscheiding via familieleden postuum, omdat deze inmiddels waren
overleden.

Marine-vlieger en Korea veteraan Guus Hagdorn ontvangt in aanwezigheid van vele
Korea veteranen op 25 oktober 2019 de Korean War Service Medal uit handen van
ambassadeur Yun Young Lee (Foto: Ministerie van Defensie)
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De door de President Syngman Rhee van Zuid-Korea in december 1950
als ‘Incident Participation Medal’ ingestelde Koreaanse Oorlogsmedaille, in
het Engels ‘Korean War Service Medal’ geheten, werd aan alle militairen
die tussen 25 juni 1950 en 27 juli 1953 in het kader van de vredesoperatie
van de Verenigde Naties dienstdeden in Korea, automatisch toegekend.
In eerste instantie was de onderscheiding bestemd voor die ZuidKoreaanse militairen die in juni 1950 verzet boden tegen de
communistische agressie uit het Noorden. Na 1951 werd de medaille ook
aan de VN militairen verleend. In 1954 besloot de Zuid-Koreaanse regering
dat alle veteranen van de Koreaanse Oorlog recht hadden op deze
medaille.
In de Koreaanse Oorlog vochten ook Nederlandse militairen. Ook zij
mochten deze eervolle medaille aannemen en dragen.

Peter Wessels, zoon van Korea veteraan Frans Wessels, ontvangt de postume
Korean War Medal uit handen van ambassadeur Z.E. Yun Young Lee.
(Foto: VOKS)
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STUDENTS PEACE CAMP IN KOREA 2019
Ieder jaar wordt in Zuid-Korea een Students Peace Camp gehouden
voor kleinkinderen van Korea veteranen.
Esmé Vink, kleindochter van Korea veteraan Sten Polak, mocht dit jaar
hier aan deelnemen. Hier haar verslag.
Op 29 juni was het zover. Ik had pas een paar weken geleden gehoord dat
ik naar Zuid-Korea zou gaan, en vandaag stap ik het vliegtuig in.
Op uitnodiging van het ministerie van ‘Patriots and Veterans affairs’ mocht
ik een week naar Korea komen.
Na een autorit, twee vluchten, een overstap, nog een autorit en 24 uur later
was ik aangekomen op het vliegveld Incheon.
Ik werd op het vliegveld meteen opgevangen door medewerkers van het
ministerie MPVA en in een hele luxe auto gezet, samen met een jongen uit
Colombia.
Allebei uitgeput van de lange reis die we beiden hadden gehad, hebben
we nog wat gepraat om zo allebei in slaap te vallen.
In het hotel waar we verbleven, 1½ uur in de bus vanaf Seoul, kreeg ik te
horen dat mijn kamergenootje uit Turkije kwam en kregen we eten in de
zaal van het hotel.
Die avond hadden we een kennismaking met de groep studenten
waarmee we de komende week alles zouden ondernemen.
Ik had het allerleukste groepje - al zeg ik het zelf - met vier Koreaanse
studenten (één jongen en drie meisjes), die elk een ‘buitenlandse’
kamergenoot hadden.
De enige andere jongen uit de groep was een Canadees en van de vier
andere meisjes waren er twee uit Turkije (waaronder mijn lieve
kamergenootje Alara), één uit Australië, en ik dan, de enige Nederlandse
aanwezig bij Peace Camp en met mijn 185 cm al snel bekend als ‘the tall
Dutch girl’.
Die avond doken we snel ons bed in want de volgende dag zou al vroeg
beginnen.
Dag 1
We moesten al om half 7 uur beneden klaar staan om te ontbijten want het
programma was vol. Echt propvol.
Als allereerste op het programma stond natuurlijk de nationale
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begraafplaats van Zuid-Korea; hier hebben we kransen gelegd en zijn we
doorgegaan naar het Nationaal Museum van Korea.
Onze busbegeleider (we waren allemaal verdeeld in groepen, deze
groepen werden per drie verdeeld over bussen waarin in elke bus een
Koreaanse begeleider was) heeft ons hier rondgeleid en hij wist heel veel
te vertellen over alle kunstwerken en over de geschiedenis.
Sowieso is het me opgevallen dat Koreanen heel veel weten over hun
geschiedenis en hier graag over vertellen, wat heel erg fijn was voor ons
omdat we op deze manier heel veel te weten zijn gekomen over de
geschiedenis van Korea!
Na het museum zijn we snel teruggegaan naar het hotel en hier kwam het
leukste van de dag: we mochten allemaal Hanboks aan.
Hanboks zijn de traditionele ‘jurken’ die gedragen worden bij speciale
gelegenheden. De Hanboks waren alleen zo kort dat ik er twee rokken
over elkaar moest dragen waarbij er een lager gedragen moest worden
dan de ander zodat hij nog enigszins in de buurt kwam van de grond.

Met deze traditionele kleding aan zijn er wel duizend foto’s gemaakt en
hebben we hierna de officiële openingsceremonie gehad met de minister
van de MPVA.
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Hierbij hebben we ook vlaggen overgedragen en was ik natuurlijk de
Nederlandse vlaggendrager.
Na de ceremonie hebben we ons weer omgekleed en zijn we heerlijk, maar
ècht heerlijk, gaan eten. Nadat we ons allemaal rond hadden gegeten aan
Koreaanse barbecue, hadden we een spellenavond.
Dag 2
De tweede dag zijn we naar de DMZ-zone geweest, een hele bijzondere
ervaring.
Ik had verwacht dat dit een soort zandvlakte zou zijn, wat er natuurlijk niet
was. Er waren zelfs dorpjes in de de-militaire zone.
Bij de DMZ werd ik opgehaald door – alweer - een hele chique auto om op
bezoek te gaan bij de Nederlandse ambassade. Ik was uitgenodigd door
ambassadeur Embrechts, omdat hij had gehoord dat ik als enige
Nederlandse meedeed aan het Peace Camp programma dit jaar.
Ik heb hier een half uurtje met hem gepraat en ben toen gebracht naar het
War Memorial Museum. Hier hebben we elk een bloem mogen leggen bij
de memorial van ‘ons’ land en hebben we rond kunnen kijken in het
museum.
Na het bezoek aan het museum werden we afgezet op de isadong-market.
Dit is een straatje met allerlei winkeltjes en marktkraampjes waar we een
uurtje vrije tijd hadden om lekker te winkelen.
Hierna hebben we met zijn allen in deze zelfde straat gegeten bij een
restaurant uit een grote schaal, heel erg lekker en gezellig!
Op de weg terug naar het hotel reden we langs het Deoksugung paleis,
een heel mooi paleis midden in de stad.
Dag 3
Op dag drie hadden we een ‘vrije dag’ volledig gepland door onze
Koreaanse studenten rondom een missie. Onze missie was het proberen
van Koreaans eten!
Niet verkeerd dus. Wij begonnen onze dag aan de Han-rivier waar we
gingen fietsen. We hebben langs de rivier gefietst met zijn allen, wat nog
best een opgave was aangezien één meisje niet kon fietsen en mijn knieën
ongeveer in mijn nek lagen.
Toen we terugkwamen op de plek waar we de fietsen hadden gehuurd
hadden de Koreaanse studenten allemaal eten gehaald: noedels,
Koreaanse pizza, kipstukjes en frisdrank. Dit hebben we met zijn allen op
een picknickkleedje opgegeten aan de rivier.
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Hierna hebben we de metro genomen naar het doel van onze missie:
Myung-dung. Hier hebben we een aantal uur geshopt, alle eetkraampjes
leeggegeten en rondgestruind.
Dag 4
Inmiddels zijn we al bij dag vier, de op een na-laatste dag van de week in
Korea. Vroeg stapten we in de bus (dat waren we inmiddels wel gewend)
en gingen we naar Seoul om de hoogste toren van Korea onveilig te
maken: Lotte World Tower.
Hier ook mijn eerste ervaring met de
volautomatische wc’s met snufjes,
een slappe lach gegarandeerd.
Het zicht vanaf 555 meter hoogte
was adembenemend en we hadden
heel veel geluk dat het zicht goed
was. De lift naar boven en beneden
deed er maar een minuut over! De lift
gaat ongeveer 10 meter per seconde
en is hiermee de snelste doubledecker lift van de wereld.
Na het bezoek aan de toren hadden
we tot het avondeten vrije tijd! Een
hele ervaring, omdat onze dagen
hiervoor tot de minuut volgepland
waren. We hebben deze tijd
doorgebracht in een ondergronds
markt voor eten, en hierna hebben
we rondgelopen in het winkelcentrum
en buiten in het park. Het avondeten was in het K-poprestaurant van de
Lotte Tower. Het eten hier was niet spectaculair, maar het entertainment
maakte dit helemaal goed. Er waren meerdere Koreaanse groepjes meiden
en jongens die dansten, zongen en er een hele show van maakten.
Meerdere groepjes van Peace Camp hadden ook dingen ingestudeerd dus
dit leidde tot een avond met heel veel plezier.
Dag 5
Op de allerlaatste dag begon onze dag in de Folk Villiage; dit is een
nagebouwde stad van hoe het vroeger was in Korea, heel erg interessant
om te zien. In dit museum hadden ze ook een hele mooie show met
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waaiers, trommelaars, dansers en een live fluit. Je kan je hier in woorden
niet veel bij voorstellen, maar iedereen zat met tranen in zijn ogen te kijken
naar deze prachtige voorstelling. Hier heb ik ook meteen het meest vieze
op wat ik in Korea heb geproefd: het was een soort soep met koude
noedels maar het was met ijs, en hierdoor bleven de noedels hangen in je
keel. Je kreeg er niet voor niets een schaar bij.
Dit kwartje viel voor mij helaas pas te laat. Op deze laatste avond hadden
we allemaal een poster gemaakt en presenteerde wij onze ‘vrije dag’ We
aten pizza en kip en hadden met zijn allen een heel gezellig afscheid.
Dag 6
Op de ochtend van het vertrek gingen we onze koffers inpakken (die dus
alleen dichtgingen met twee personen erop) en hebben we met heel veel
tranen ons afscheid genomen.

Deze reis blijft voor altijd een supergeweldige herinnering en ervaring.
Ik heb zoveel superleuke mensen ontmoet, en zoveel geleerd over het land
waar mijn opa heeft gevochten. Ik heb een vriendin voor het leven
gemaakt en ervaringen opgedaan die ik nooit meer ga vergeten!
Esmé Vink
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VETERANENRECEPTIE CROWNE PLAZA DEN HAAG
Het was weer gezellig druk op de jaarlijkse Veteranenreceptie in Crowne
Plaza te Den Haag. Ruim 39 Korea veteranen hadden gehoor gegeven aan
de uitnodiging van ambassadeur Z.E. Yun Young LEE.
Vele veteranen hadden zich laten begeleiden en daarnaast waren er door
de ambassadeur en het VOKS-bestuur ook anderen uitgenodigd. Mensen
die op een of andere wijze betrokken zijn met de veteranen en zich
daarvoor inzetten. Zoals de vrijwilligers van het museum in Schaarsbergen,
leden van het comité ‘De Vergeten Oorlog’ De Stichting Jan Janszn.
Weltevree, weduwes van ereleden van de VOKS, enz.
Na het ten gehore brengen van het Nederlandse- en Zuid-Koreaanse
volkslied, verwelkomde de ambassadeur de aanwezigen.
In zijn toespraak had de ambassadeur ook enkele zinnen in het
Nederlands gesproken. Nu is Koreaans voor ons een moeilijke taal, en dit
moet Nederlands voor een Koreaan ook zijn! Maar hij bracht het er goed
vanaf, waarvan akte.

Hij gaf in zijn toespraak aan zich vereerd te voelen dat hij de veteranen
mocht toespreken en dankte ze voor hun inzet en opoffering.
Maar ook gaf hij aan dat zijn hart uitging naar de families van de zo vele
veteranen die inmiddels overleden zijn.
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Hij keek terug op drie jaar Nederland, waarbij hij vereerd was zoveel mooie
momenten te hebben mogen meemaken en waarmee de nauwe banden
tussen onze twee landen nog sterker zijn geworden.
Als hoogtepunten noemde de ambassadeur de onthulling van de Korea
Plaquette in Roermond, de opening van een speciaal gedeelte over de
Korea Oorlog in het Nationaal Museum te Soesterberg en het bezoek van
de twee Koreaanse Marineschepen in Rotterdam.
Hij eindigde met de volgende woorden, deels in het Nederlands:
“Honorable Veterans,
Ik wil jullie bedanken voor jullie vriendelijkheid en gastvrijheid.
Ik zal dit nooit vergeten. Ik hoop u allen in de toekomst nogmaals te
mogen ontmoeten.
I wish all your health and happiness. Thank you”.
Daarna volgde een mooie toespraak door de plaatsvervangend
commandant van het Regiment Van Heutsz, de majoor Ed Mustert. Deze
vertelde o.a. over de overweldigende dankbaarheid van Zuid-Korea voor
de inzet van de veteranen en de
nooit aflatende gastvrijheid van
dat land.
Zelf mocht hij dit vorig jaar
ondervinden tijdens een bezoek
aan Zuid-Korea met enkele
veteranen en onlangs tijdens de
receptie aan boord van de
Zuid-Koreaanse marineschepen
in Rotterdam.
Op 24 oktober jongstleden
kreeg het museum te
Schaarsbergen bezoek van de
Commandant van de beide
schepen. De Zuid-Koreaanse
commandant was zeer vereerd
te horen dat twee compagnieën
van het Regiment Van Heutsz de namen dragen van twee Zuid-Koreaanse
steden: Wonju en Nudea.
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Majoor Mustert richtte zich in zijn toespraak ook tot de veteranen. Hij
vertelde daarbij dat vandaag de dag vele gebruiken en namen herinneren
aan de Korea-periode en oud Korea-strijders die aanwezig zijn aanwezig
bij vele gelegenheden binnen het bataljon en het regiment.
De strijd in Korea en het Regiment van Heutsz zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
De mannen van het bataljon, 12 Infanteriebataljon Air Assault Regiment
van Heutsz, van 11 Luchtmobiele Brigade, onderdeel van de Koninklijke
Landmacht halen trots en eer uit de koppeling naar het verleden, en de
contacten met de veteranen.
Dat gebeurt onder meer in praktische zaken. Zoals de Indianhead, het
embleem van de Amerikaanse 2e Divisie waar het NDVN onder viel. Hij zei:
“Dit zit als borstzakhanger op mijn uniform, en de Indianhead sticker zit bij
uitzendingen ook op al onze voertuigen.
Maar nog belangrijker is dat de huidige militairen van het Regiment weten
dat moedige mannen hun voorgingen”.
Majoor Mustert vervolgde: “uw strijd in Korea is een verhaal over moed,
kameraadschap en opofferingsgezindheid, maar ook over ontberingen,
pijn en verlies. Het is een verhaal over militaire waarden en de dingen doen
waarvan je denkt dat het goed is. “De Koreanen en hun regering tonen
zich vandaag opnieuw en voor eeuwig dankbaar voor de gebrachte offers
en de vrijheid die daaruit voortkwam. Wij, het Regiment Van Heutsz, zijn er
trots op dat u onder ons vaandel diende en nog altijd één van ons bent,
zoals wij voor altijd één van u hopen te zijn”.
Daarna was het de beurt van de voorzitter VOKS. Deze had een korte
introductie, die toegespitst was op het aanstaande vertrek van de
ambassadeur naar Zuid-Korea. De voorzitter toonde diverse
geprojecteerde foto’s over de ambassadeur in Nederland en vertelde er
kort er iets bij.
De presentatie werd afgesloten met het overhandigen van een typisch
Nederlands cadeau aan de ambassadeur, een prachtig bord van Delfts
Blauw.
De heer Lee was erg aangenaam verrast door deze bijzondere presentatie
met zo vele herinneringen aan zijn inzet en het passende cadeau, een
mooie herinnering aan Nederland.
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Vervolgens ontvingen vijf trotse veteranen uit handen van de ambassadeur
de ‘Korean Ambassador for Peace Medal’, als herinnering aan hun inzet
gedurende de Korea Oorlog.

Voorgaande aan de lunch werden er door een Zuid-Koreaanse zangeres
enkele prachtige liederen ten gehore gebracht, waaronder het
overbekende ‘Arirang’ dat door vele aanwezige veteranen uit volle borst
werd meegezongen.
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De lunch daarna was weer heerlijk, en de sfeer zat er - zoals gebruikelijk –
goed in.
Wij danken de ambassadeur, Z.E. Lee Yun Young en de medewerkers van
de ambassade voor de uitnodiging en inzet tijdens deze dag.
We wensen ambassadeur Yun Young Lee en echtgenote een veilige
thuisreis. We zullen elkaar vast nog eens ontmoeten.
Tekst en foto’s: Leo Schreuders
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RECEPTIE NATIONALE DAG VAN KOREA
Op 2 oktober 2019 was een groot aantal genodigden naar de residentie
van de Ambassadeur van de Republiek Korea in Wassenaar gekomen.
Onder de genodigden bestuursleden van de VOKS, Paul Gommers, Wim
Kramer, Ferry Titalepta en Peter Wessels. Daarnaast geestelijk verzorger
Peter 't Hoen en de Dc’s Hendrik Mulder en Kees Kortlever. Allen, m.u.v.
Hendrik Mulder, met partner/begeleider.
Bij binnenkomst in de hal werden we begroet door Z.E. de Ambassadeur,
de heer Yun Young Lee en zijn echtgenote en door de Koreaanse Militair
Attaché, kolonel Yong Sun Kim en diens echtgenote.
Onder de vele genodigden zagen we weer enkele bekende gezichten,
onder wie Fré Harmsen, Karin Ossebaar en Jan Prins van de Stichting Jan
Janszn Weltevree uit De Rijp, Evert Sprakelaar van de Stichting Hendrick
Hamel uit Gorinchem, alsmede vertegenwoordigers van het comité ‘De
Vergeten Oorlog’
In de tuin van de residentie waren een grote en twee kleinere tenten
opgesteld en die stonden daar niet voor niets, want tijdens de receptie viel
er een forse regenbui.

De aanwezigen werden achtereenvolgens toegesproken door
Ambassadeur Lee en de voorzitter van de Eerste Kamer der StatenGeneraal, de heer J.A. Bruijn. Heel bijzonder was het dat een koortje van in
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nationale dracht geklede Koreaanse kinderen, de volksliederen van
Nederland en van Korea zong. Onwillekeurig kwam de gedachte naar
voren: Hier zingen Koreaanse kinderen het Wilhelmus, maar als het aan
het onderwijs in Nederland ligt, kennen Nederlandse kinderen binnen
afzienbare tijd de tekst van ons eigen volkslied niet meer.

Na de officiële kant van de receptie was er voldoende gelegenheid om te
genieten van een rijkelijk Koreaans buffet en onder het eten van de hapjes
en drankjes met deze en gene een babbeltje te maken. Als je regelmatig
bijeenkomsten verband houdende met Korea bezoekt leer je steeds meer
mensen kennen.
Dankbaar voor de uitnodiging gingen we na afloop van deze geanimeerde
bijeenkomst weer naar huis.
C. Kortlever
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BEGRAAFPLAATS LOENEN
Regelmatig ontvangt het secretariaat vragen over de begraafplaats
Loenen. In deze pagina’s wordt meer verteld over vragen en
antwoorden.
Op 18 oktober 1949 opende Prinses Wilhelmina het ereveld waar nu bijna
4.000 Nederlanders begraven liggen. Regelmatig vinden hier nog
herbegravingen plaats.
Het ereveld Loenen geeft een goed beeld van de verscheidenheid aan
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Onder hen bevinden zich
gesneuvelde militairen, maar ook veel burgers: verzetsstrijders, politieke
gevangenen, Engelandvaarders en slachtoffers van de gedwongen
tewerkstelling (Arbeitseinsatz) in Duitsland.
Sinds de jaren tachtig vormt het ereveld niet alleen de laatste rustplaats
voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Ook militairen en burgers
die zijn omkomen tijdens humanitaire en/of vredesmissies worden er
(her)begraven
VRAGEN:
Hoelang is de duur van het grafrecht?
Er zullen door de NVBL algemene grafrechten worden uitgegeven voor in
eerste instantie 20 jaar voor de graven en voor bijzetting in de urnenmuur 5
jaren. Na 20, respectievelijk 5 jaar is het mogelijk om het grafrecht te
verlengen. Voor welke periode en de kosten daarvan wordt in het
begraafplaatsreglement beschreven.
Kan ik een graf reserveren?
Het is mogelijk om een gewoon graf, urnengraf of ruimte in de urnenmuur
te reserveren. In het begraafplaatsreglement dat wordt opgesteld wordt
aangegeven hoe en tegen welke kosten een reservering plaats kan vinden.
Kan ik een plek uitzoeken?
Het is niet mogelijk om een specifieke plek uit te zoeken en te reserveren.
Wat is het verschil met een burgerbegraafplaats?
De NVBL biedt een laatste rustplaats voor militairen met veteranenstatus
en hun eventuele partners. De grafinrichting (de steen) is uniform.
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Wat zijn de voorwaarden om er te mogen liggen?
De overledene moet de status van veteraan, volgens de veteranenwet,
bezitten of moet een geregistreerd partner van een veteraan zijn. De
partner kan pas begraven c.q. bijgezet worden na het overlijden en
begraven/de bijzetting van de veteraan. Voor urnbijzetting of
asverstrooiing geldt een zelfde beleid.
Is er een aula of rouwcentrum?
Er is een multifunctioneel informatie- en herinneringscentrum dat tevens
dienst zal doen als aula voor een uitvaart. Het gebouw beschikt over onder
andere een familiekamer waar de familie op het moment van uitvaart
gescheiden van de overige aanwezigen ontvangen kan worden en
afscheid kan nemen.
Regel ik de uitvaart zelf?
De uitvaart kan het beste samen met een uitvaartondernemer voorbereid
en verzorgd worden. Deze uitvaartondernemer zal dan me de
Oorlogsgravenstichting en NVBL afspraken maken zodat de uitvaart naar
wens verloopt.
Wat kost het?
De tarieven inzake de grafrechten/het recht om de begraafplaats als
laatste rustplaats te gebruiken, moeten nog worden vastgesteld. Deze
zullen in lijn liggen met de tarieven van openbare begraafplaatsen in de
omgeving van Loenen (Arnhem/Ede/Apeldoorn). De kosten van een
uitvaart zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke invulling. Voor een
indicatie van de kosten kunt u het beste contact opnemen met uw
uitvaartondernemer of uitvaartverzekeraar. De tarieven worden te zijner tijd
in het begraafplaatsreglement gepubliceerd.
Wordt het graf onderhouden?
Het graf wordt gedurende de looptijd van het graf onderhouden door de
Oorlogsgravenstichting in opdracht van de NVBL.
Mogen er persoonlijke spullen bij het graf liggen? (bijvoorbeeld een
teddybeer)
Persoonlijke uitingen of herinneringen mogen niet op of om het graf
neergelegd worden. Natuurlijke bloemen mogen wel. Kleine kiezelsteentjes
zoals in de Joodse traditie zijn uiteraard toegestaan. Een en ander zal in
het begraafplaatsreglement verder worden vastgelegd.
Hoe wordt omgegaan met geloofsuitingen?
Op de grafsteen is ruimte voor het tonen van een geloofsuiting.
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Wat mag er op de steen staan?
Op de steen zal naast een geüniformeerde tekst ook (beperkt) ruimte zijn
voor een persoonlijke boodschap. De partner kan, indien in het zelfde graf
begraven, ook op de steen vermeld worden. De details zullen nader
omschreven worden in het begraafplaatsreglement.
Partner bovenop of ernaast? Op welke manier kan de partner worden
begraven/bijgezet?
Een geregistreerd partner die niet veteraan is kan in zelfde graf begraven
worden boven. Logischerwijs wordt de partner boven de veteraan ter
aarde besteld. Een geregistreerd partner tevens veteraan is heeft de keuze
om in het graf van zijn/haar partner bijgezet te worden of een apart graf in
te nemen.
Wat als je partner eerst komt te overlijden? Mag die eerst?
Het is een veteranenbegraafplaats, de veteraan dient als eerste de laatste
rustplaats in gebruik te nemen. De geregistreerde partner van de veteraan
kan nadien worden herbegraven of bijgeplaatst worden in een urn.
Wat gebeurt er als graf wordt geruimd?
Als termijn van het grafrecht afloopt, krijgen nabestaanden de mogelijkheid
om het grafrecht te verlengen. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan
zal het graf geruimd worden. Als het graf wordt geruimd zullen de
restanten in een verzamelgraf worden geplaatst.
Wat is de capaciteit van de aula?
De aula heeft een capaciteit van 80 personen, maar dit is uit te breiden tot
200. Met de eventuele voorzieningen buiten kunnen tot 500 personen een
uitvaart bijwonen.
Mag de urn van de partner in het graf?
Een urn van een geregistreerd partner mag bijgeplaatst worden in het graf
of in de urnenmuur.
Betaal je eenmalig/jaarlijks of maandelijks voor de grafrechten?
Er is de keuze tussen een eenmalige betaling of jaarlijks. De hoogte van
het grafrecht: per jaar of eenmalig wordt vastgelegd in het
begraafplaatsreglement.

49

EVENEMENTEN IN MUSEUM BRONBEEK

Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdagmiddag 7 maart
2020 de fotodeterminatiemiddag ‘Mijn opa was een…’.
Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een expertteam terecht met
vragen over zijn eigen (familie)foto’s, die betrekking hebben op het
voormalige Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands-Indisch
Leger (KNIL).
Veel Nederlanders hebben familieleden die destijds in Nederlands-Indië
woonden, werkten of er als militair dienden, en in de decennia na de
Tweede Wereldoorlog per schip naar Nederland terugkeerden. In een
nalatenschap of bij het opruimen van de zolder of kast vind je dan soms
foto’s en documenten waarop je familieleden in Indië of op een
passagiersschip staan afgebeeld. Het belang en de betekenis ervan is
vaak niet meteen duidelijk. Maar met hulp van specialisten kan dergelijk
materiaal veel vertellen over het leven van je familielid. Museum Bronbeek
organiseert deze middag om mensen gelegenheid te geven een antwoord
te vinden op hun vragen.
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De experts analyseren de foto’s aan de hand van kleding, uniformen,
wapens, voertuigen en gebouwen, maar ook door determinatie van staden landschappen. Behalve foto’s kan men ook documenten,
onderscheidingen en delen van uniformen voorleggen. Men kan ook
nagaan of een familielid op een passagierslijst voorkomt. Indien gewenst
kan men advies en informatie krijgen over nader (genealogisch) onderzoek.
De fotomiddag wordt gehouden in museum Bronbeek. Voor deelname
geldt het toegangstarief van het museum. Reserveren is noodzakelijk,
uitsluitend via nb.ravensbergen@mindef.nl.

Foto: Een typische diensttijdfoto van enige Europese militairen van het
KNIL in grijsgroen uniform, omstreeks 1930. De bewapening is het
repeteergeweer M.95 (collectie Museum Bronbeek)
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Verkoop VOKS artikelen

NDVN Herdenkingsboek
VOKS schild op hout
Stropdas met Indian Head
VOKS vereniging badge
.PVXFNCMFFN*OEJBOIFBE
Stropdasschuif VN embleem / VOKS
Stropdasklem 50 jaar Korea
Reversspeld vlag Nederland / Korea
Reverspeld VN embleem / VOKS
Christanspeldjes

€ 49,95
€ 20,-€ 11,-€ 6,-€ ,-€ 3,-€ 3,-€ 3,-€ 3,-€ 3,--

Als artikelen uitverkocht zijn, worden er geen nieuwe meer
aangeschaft.
Kopen of bestellen
Deze artikelen zijn te koop in het museum van het Regiment
Van Heutsz, Oranjekazerne te Schaarsbergen, dat elke donderdag
van 10.00 tot 16.00 uur geopend is.
Contactgegevens:
Telefoon: 026-3533752 (donderdag)
Email: museum.rvh@mindef.nl
__________________________________________________________
U kunt ze ook bestellen bij de secretaris van de V.O.K.S.:
Dhr. L.C. Schreuders, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
e-mail: voks1951@gmail.com - telefonisch: 06-51903177
of via de website: https://vox-voks.nl/VOKS artikelen
Verzendkosten
Als u een bestelling heeft gedaan wordt er contact met u
opgenomen om aan te geven hoe hoog de verzendkosten zijn.
Zodra de betaling inclusief verzendkosten binnen is, worden
de bestelde artikelen naar u verstuurd.

