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VAN DE VOORZITTER
De viering en herdenking van het 65-jarig bestaan
van het Regiment Van Heutsz. Wat was dat een
geweldige bijeenkomst op 17 juni in Bronbeek!
Natuurlijk, het was niet alleen een feest voor de
Koreagangers, maar ook voor diegenen die in
Indië zijn geweest. Daaronder ook vele veteranen
die beide oorlogen hebben meegemaakt.
Neemt u mij niet kwalijk dat enige melancholiek
van mijn kant ook de kop opsteekt. Want is het nu
een viering of is het nu een herdenking?
Als we terugkijken naar het indrukwekkende
‘Dodenappel’ waar zelfs Zijne Majesteit Koning Willem Alexander bij
aanwezig was, dan kun je toch wel spreken van een bijzondere
herdenking. Zowel in Indië als in Korea zijn vele Nederlandse soldaten
omgekomen, ook al was het uitgangspunt van beide oorlogen totaal
verschillend.
In beide periodes is wederom aangetoond dat het beroep van militair
enorme risico’s met zich meebrengt. En ook in latere vredesmissies is dat
keihard weer boven tafel gekomen.
Wat drijft dan toch velen om zich, soms ten koste van het eigen leven, in te
zetten voor het verdedigen van de Nederlandse principes alsmede de
wereldvrede?
Ook ik heb in het verleden hier mijn gedachten over moeten laten gaan
tijdens mijn tijd in Korea. Ik kan u alleen zeggen dat ik er een bijzonder
gevoel aan heb overgehouden, nl. het gevoel er trots op te mogen zijn dat
ik deze bijdrage aan de wereldvrede heb mogen leveren.
Als uw voorzitter voer ik regelmatig gesprekken met medeveteranen en
ook daaruit concludeer ik dat deze trotsheid bij hun ook leeft.
Daarom mogen we niet alleen spreken over een herdenking, maar ook een
viering. In ‘ons’ regiment Van Heutsz vinden we immers deze trotse
gevoelens terug. En het feit dat dit regiment, nu 65 jaar later, nog altijd
nauw verbonden is aan de Vereniging van Oud Korea Strijders, is iets om
met z’n allen te mogen vieren. Samen met onze Koning!

C.P.G.J. Motshagen
Voorzitter VOKS
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IN MEMORIAM
Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat
in de periode maart 2015 – juni 2015,
bericht van overlijden van onderstaande leden
of donateurs is ontvangen:

C. van der Tas, 92 jaar, op 3 maart 2015 te Tilburg
(Evertsen)
Carl van der Tas is geboren in 1923 te Amsterdam.
Hij volgde de HBS-B, daarna de studie medicijnen te
Amsterdam. Deze studie werd afgerond na de
oorlog. In 1949 trouwde hij met Anneke Jacobs.
Van 1950 tot 1951 deed hij zijn dienstplicht in de
Korea oorlog als officier van Gezondheid op
de Evertsen.
Van 1952 tot 1955 was hij arts voor personeel van
Esso, te Sungai Gerong, bij Palembang, Indonesië.
Begin 1955 kwam Carl terug naar Amsterdam:
specialisatie radiologie. In 1960 begon hij als
radioloog in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg,
waar hij 27 jaar heeft gewerkt. Later als opleider en
hoofd van de afdeling.
In 1965 verhuisd Carl van Tilburg naar Moergestel. In
1969 promoveert hij met het proefschrift: Arterio veneuze misvormingen van de
hersenen.
Hij hield van klassieke muziek en had een passie voor het oude Egypte en
Orthodoxe kunst, wist hier veel vanaf. Tot het laatst toe woonde Carl zelfstandig in
Moergestel
Namens de VOKS was de heer Treffers aanwezig geweest bij de Crematie-dienst in
Tilburg en legde daar een bloemstuk namens de V.O.K.S.
Zijn aanwezigheid werd door de familie zeer op prijs gesteld.

P. Schaart, 86 jaar, op 7 maart 2015 te Den Helder
(J.M. van Nassau)
G. Kooijman, 82 jaar, op 9 maart 2015 te Berkum
(april 1953, Skaubryn)
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N.F. Wessels, 84 jaar, op 7 april 2015 te Bilthoven
(dec. 1952, Gen Muir)

Foto: 'Henk Warrink/NCO Photography'

Op 07 april 2015 overleed mijn man Nico Wessels op 84 jarige leeftijd.
Nico was er trots op dat hij heeft gediend bij de N.D.V.N. in Korea.
Korea heeft Nico nooit losgelaten en voor een groot deel zijn leven bepaald. In
2001 is Nico in het kader van een revisit en verwerking terug geweest naar Korea.
Daar heeft hij gezien dat zijn strijd niet voor niets is geweest en dat het goed gaat
met de Zuid-Koreanen. Dit heeft hem goed gedaan. De jaarlijkse herdenking in
Schaarsbergen was voor Nico een hoogtepunt, daar kon hij zijn oude strijdmakkers
ontmoeten.
De crematieplechtigheid op 14 april 2015 in Bilthoven was indrukwekkend. Met een
toespraak van mijn schoonzoon over Nico zijn leven, een erewacht aan beide zijden
van de kist gevormd door vier Korea veteranen, een toespraak van mijn zoon over
de tijd van Nico in Korea en het blazen van de Last Post door aooi KL Hans Simon.
Het is voor mij een grote steun te ervaren dat veteranen worden herdacht en
gewaardeerd.
Ik wil u langs deze weg bedanken voor het mooie bloemstuk en het verzorgen van
de erewacht door Korea veteranen.
Annie Wessels-de Borst,
kinderen, schoondochter en schoonzoon en kleinkinderen.
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J. Boers, 84 jaar, op 9 april 2015 te Hengelo
(febr. 1952, La Marseille)
C.J. Ducheine, 87 jaar, op 5 mei 2015 te Arnhem
(Juli 1952, Gen. Walker)
W. Moerman, 81 jaar, op 10 mei 2015 te Lelystad
(Dubois)
H.de Jonge, 87 jaar, op 19 mei 2015 te Haarlem
(Donateur)
A.G.A. Schuijers, in mei 2015 te Megen
(donateur)
F.A. van Cleemputte, 107 jaar, op 20 mei 2015 te Spijkenisse
(Evertsen)
In de VOX-VOKS van maart 2015 plaatsten wij een artikel over de oudste
mannelijke inwoner van Nederland, oud Korea veteraan Floor van Cleemputte.
Wij ontvingen helaas het bericht dat Floor onlangs is overleden.
Van de familie ontvingen wij via de redactie van ‘WO2Actueel’ de volgende tekst:
Op 20 mei 2015 overleed F.A. van Cleemputte op 107- jarige leeftijd in het
zorgcentrum. Tijdens zijn verblijf in het verzorgingshuis De Es van Argos Zorggroep
te Spijkenisse was hij nog altijd de charmeur die hij altijd is geweest. Het
(vrouwelijke) personeel liep weg met hem.
Donderdag 28 mei 2015 werd hij in Spijkenisse gecremeerd. Om met zijn woorden
te eindigen: "ik wacht al jaren op de laatste bus, maar hij komt maar niet".
Op 20 mei 2015 is de bus dan toch gekomen en is hij ingestapt.
Rust zacht zeeman, jouw hondenwacht zit erop!

D. Veltman, 88 jaar, op 28 mei 2015 te Zoetermeer
(Okt. 1950, Zuiderkruis)
Voor zover wij het bericht van overlijden tijdig ontvingen, is tijdens de
afscheidsdienst een bloemstuk met lint gelegd van de VOKS.
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VAN HET BESTUUR
Koning Willem Alexander op Bronbeek
Op 17 juni 2015 bezocht Z.M. Koning Willem Alexander het landgoed
Bronbeek in Arnhem.
Het bezoek was naar aanleiding van de herdenking van 65 jaar opheffing
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), 65 jaar Regiment Van Heutsz
(RvH) en 65 jaar oprichting Nederlands Detachement Verenigde Naties
(NDVN). Ter gelegenheid daarvan vonden vandaag twee ceremoniële
herdenkingsplechtigheden plaats voor gevallenen en vermisten van zowel
het KNIL als het NDVN.

Foto (Media Centrum Defensie):
Z.M. de koning tijdens het dodenappèl voor de gesneuvelde en vermiste
militairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties. Links van de
koning de heer Jonghyun Choe (buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur
van de Republiek Korea) en kolonel M.C. Dulfer (commandant KTOMM
Bronbeek); rechts van de koning mevrouw L. P.E. Redan (tijdelijk zaakgelastigde
van de Republiek Suriname) en luitenant-kolonel K. van Dreumel (commandant
Regiment van Heutsz).
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De koning woonde vanmiddag het ‘Dodenappèl’ bij voor de 124
gesneuvelde en 4 vermiste militairen van het Nederlands Detachement
Verenigde Naties (NDVN), dat in de periode 1950-1953 deelnam aan de
oorlog in Korea. Vervolgens onderhield hij zich met Koreaveteranen van de
Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) en de in het Tehuis Bronbeek
wonende Korea-veteranen. Tevens werd hem het eerste exemplaar
aangeboden van de catalogus bij de permanente expositie ‘Het verhaal
van Indië’ in Museum Bronbeek.
In deze VOX-VOKS treft u een uitgebreider verslag aan van de herdenking
op 17 juni 2015.
60 jaar getrouwd
Op 15 juni was het echtpaar Jan en Tilli Vissenberg 60 jaar getrouwd,
Zaterdag 13 juni was er de receptie waarbij namens de VOKS de
vicevoorzitter van de VOKS en de DC Zuid –Holland aanwezig waren om
het echtpaar te feliciteren.
Armand Koenen
Het museum in Schaarsbergen, waar
ook de Korea-collectie is
ondergebracht, ontving van ons lid
Armand Koenen uit de Verenigde
Staten verschillende artikelen.
De VOKS dankt de heer Koenen voor
deze bijdrage.
In de foto ziet u de heer Koenen bij zijn
auto die hij ‘De Protector’ noemt.
De heer Koenen brengt tevens zijn
hartelijke groeten over aan de overige
VOKS-leden.
Samilschool Sowun
Met Samilschool te Suwon heeft de VOKS een bijzondere band. Jarenlang
heeft onze vereniging een bijdrage geleverd om studenten van deze
school van zowel een beurs als een aanmoedigingsprijs te voorzien.
Omdat het Samilfonds inmiddels ‘leeg’ is en de speciale band met deze
bijzondere school niet verloren dient te gaan, doet het bestuur een nieuwe
oproep voor uw bijdrage. Binnenkort zult u hierover een brief ontvangen.
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Herdenking 70 jaar bevrijding Korea WO II
U wordt hierbij uitgenodigd om de herdenking bij te wonen van het
heuglijke feit, dat Korea 70 jaar geleden, nl. op 18 augustus 1945, van de
Japanse bezetter werd bevrijd.
Deze herdenking, die wordt opgeluisterd met diverse muzikale optredens,
zal plaatsvinden:

Zaterdag 15 augustus 2015
Yi Jun Memorial Church
Aanvang 11.00 uur
Prinsenhof 8
2263 EV Leidschendam
Telefoon 070 – 3177789

Het programma is als volgt:
1) Herdenkingsceremonie en muziek van
11.200 – 13.00 uur
Aansluitend de lunch
2) Bezoek aan het Yi Jun Peace Museum te
Den Haag
3) Bezoek aan het Yi Jun Monument op
begraafplaats Eykenduinen te Den Haag
U kunt zich opgeven bij:
Yi Jun Academy Foundation
Wagenstraat 124a
2512 BA Den Haag
Tel. 070-3562501
Email: yijunpeacemuseum@gmail.com
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Yi Jun Monument

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
K. Piëst
Pr. Margrietstraat 4, 8331 ET Steenwijk
Tel 0521-511066 e-mail: karelpiest@hetnet.nl
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
C. Kortlever
Alpen Rondweg 18, 1186 CZ 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 Witstraat 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. 043-3615621 e-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com
District Den Helder
G.L. de Leeuw
Wierbalg 2307, 1788 VE Julianadorp
Tel. 0223-646839 e-mail: gea.deleeuw@kpnplanet.nl
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DISTRICHT VI ZUID-HOLLAND
Reünie
Geachte leden en donateurs,
Het doet ons genoegen u te kunnen berichten, dat wij wederom een reünie
zullen houden en wel op:

Donderdag 8 september 2015
Gebouw 147
Frederikkazerne
Van der Burchlaan 31
Den Haag
Vanaf 11.00 uur
De kazerne is te bereiken met HTM buslijn 22 richting Duinzigt vanaf
Centraal station. Komt u met de auto dan kunt u op het kazerneterrein via
de ingang aan de Van der Burchlaan parkeren dichtbij de Multi Functionele
ruimte, gebouw 147 alwaar de bijeenkomst wordt gehouden Wij hopen u
en uw eventuele begeleider te mogen begroeten vanaf 11.00 uur in
gebouw 147.
Naast koffie en cake bij binnenkomst krijgt u om ca. 13.00 uur een
uitgebreide nasimaaltijd geserveerd. Tevens ontvangt u bij binnenkomst
twee consumptiebonnen per persoon. Extra drankjes kunt u per chipkaart
ter plaatse betalen.
U wordt vriendelijk verzocht het verschuldigd bedrag van € 10,00 per
persoon vóór 15 augustus over te maken op bankrekening
NL82 INGB 003 7183 97 tnv V.O.K.S. te Nunspeet onder vermelding
‘Reünie Den Haag 2015’ en het aantal personen.
Aanmeldingen die na 15 augustus 2015 bij ons binnenkomen, kunnen wij
helaas niet meer accepteren. Reageer daarom zo spoedig mogelijk, zodat
u van de partij kunt zijn.
Alle genodigden dienen een geldig legitimatie bewijs te tonen bij
binnenkomst aan de poort van de kazerne.
Uw D.C.
W. Roza
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Nationale Herdenking 4 mei 2015 te Goes
Als DC West-Brabant en Noord-Zeeland was ik op uitnodiging van het
gemeentebestuur van Goes aanwezig om op 4 mei een bloemstuk van
de Vereniging Oud Korea strijders bij het monument van de slachtoffers
van 40/45 en andere oorlogen te leggen.
De plechtigheid begon om 19.00 uur in de Grote of Maria Magdalena
kerk. Ik werd ontvangen door Mevrouw Dianne Waverijn van het bestuur
en naar mijn gereserveerde plaats gebracht. Er volgde een toespraak
door de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Goes, de
heer H.W. Hoogerland. Een deel ging over de oorlog en een ander deel
over de instabiele toestand in het Oosten. Hij eindigde met de woorden
van de voormalige Duitse Bondskanselier Von Weizsacker: "Wie de
ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst."
Daarna sprak de heer Schmid een herinnering aan Goese onderduikers
in Rotterdam in WO II uit, gevolgd door een gedicht door een leerling
van basisschool 't Noorderlicht.

Daarna vertrokken we te voet naar het monument bij het Stadhuis op de
Grote Markt. Daar werd de kleine klok van het Stadhuis geluid, werden
kransen gelegd namens het gemeentebestuur Goes,
vertegenwoordigers van 'Het Verzet’, de Vereniging Oud-Militairen en
Indiëgangers, de Vereniging Oud Korea Strijders, de Jong Veteranen
Nieuw Guinea
1960-1962, de Jongerenraad en leerlingen van basisschool
’t Noorderlicht uit Goes. Bij het afroepen van de VOKS heb ik een
bloemstuk van witte anjers en rozen met het VOKS-lint (het wit van
droefenis in Korea ) gelegd. Na de plechtigheid werden we uitgenodigd
voor een kop koffie. Het geheel was een waardige gebeurtenis
W.C. Roza
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HERDENKING EN REÜNIE BRONBEEK
Op woensdag 17 juni 2015 vond de jaarlijkse herdenking en reünie van
het Oud Korea Strijders NDVN (Nederlands Detachement Verenigde
Naties) plaats. Dit keer niet, zoals gebruikelijk, in Schaarsbergen,
maar in Bronbeek te Arnhem.
Maanden tevoren waren de organisatoren van het regiment Van Heutsz,
de leiding van het militair tehuis bronbeek en de VOKS bezig met de
voorbereiding van dit gebeuren dat in het teken stond van het 65-jarig
bestaan van het Regiment Van Heutsz.
Doordat ook Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander een deel
van de plechtigheid zou bijwonen, stond de organisatie extra onder druk
om alles voor elkaar te krijgen.
Het was op 17 juni een stralende dag.
Nadat de aanwezigen in ‘De Kumpulan’ een kopje koffie hadden genuttigd,
begon om 09.45 uur de herdenking KNIL/NDVN.

Nadat de aanwezigen op de tribune hadden plaatsgenomen, werden
onder strakke regie van kapitein De Winter de speciaal genodigden onder
begeleiding naar hun plaats gebracht. Daaronder Z.E. Jong-hyun Choe,
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Ambassadeur van de Koreaanse Ambassade, de militair Attaché te
Brussel, Kolonel Dulfer, Cdt Koninklijk militair tehuis Bronbeek, De
Defence-Attaché van de Amerikaanse Ambassade, de heer Motshagen,
voorzitter VOKS. In het bijzonder werd welkom geheten generaal-majoor
Van Uhm en twee detachementen van andere krijgsmachtdelen. Verder
brigade-generaal der Mariniers Swijgman en commodore De Bok van de
Luchtmacht.
Nadat de vaandeldragers met het Van Heutsz vaandel hun posities hadden
ingenomen, startte de herdenking. Luitenant-kolonel Van Dreumel
begroette als Cdt van het regiment Van Heutsz de aanwezigen met een
inspirerende en indrukwekkende toespraak, die luidde als volgt:
“Dames en heren,
Goedemorgen. Mede namens Commandant Bronbeek, de kolonel Dulfer,
van harte welkom op het heerlijke
landgoed Bronbeek, welkom bij het
Regiment Van Heutsz en welkom bij onze
jaarlijkse, maar voor deze gelegenheid
gecombineerde, herdenkingsceremonie
voor het Koninklijk Nederlands Indisch
Leger en het Nederlands Detachement
Verenigde Naties in Korea. Gecombineerd,
omdat we vandaag met het hele Regiment,
met de commandant en de bewoners van
Bronbeek en met onze gasten stil willen
staan bij het feit dat 65 jaar geleden het
Koninklijk Nederlands Indisch Leger werd
opgeheven, het Regiment Van Heutsz
werd opgericht en het Nederlands
Detachement Verenigde Naties in Korea
werd geformeerd en uitgezonden. Het
Luitenant-Kolonel Van Dreumel
Regiment kreeg de grote eer om de
en Kapitein De Winter
nalatenschap van het KNIL in de vorm van
zijn tradities en gebruiken te mogen
beschermen, hoog te houden en uit te dragen. Tegelijkertijd vond het
splinternieuwe NDVN zijn plek onder ons vaandel en werd ook hun eervolle
nalatenschap aan het Regiment toevertrouwd. Kortom een mijlpaal om bij
stil te staan, met naar wij hopen de zo letterlijk mogelijke bekroning van
deze dag door het bezoek van Zijne Majesteit de Koning begin van de
middag.
A special and sincere welcome to your excellencies, the ambassadors of
het Republic of Korea, the Republic Suriname and the representative of the
14

Republic Indonesia. We share a joint history which goes back sixty five or
even two hundred years. A history of good memories and happy days, but
also of war and suffering. A history of gains and losses, of heroism and
hardship. History of success and joy, but also a history of sacrifice and
lessons we learned the hard way. A history in which we participated,
gained and lost, each from our own separate perspectives. It gave us
things we don’t want to forget, things we don’t want to remember and
things that we shall forever feel in our hearts. Still it is not history that we
want to aim for today. History means nothing if it doesn’t help us to build
the future. It’s our future together we are aiming at. It’s the deeply felt hope
of the Regiment today (!) that we further expand our friendship and our
history into a truly active relationship. The Regiment would very much like
to be, and stay for many, many years, the bridge between our joint history
and the future. Your presence here today therefore is very precious to us
indeed.
Please, your excellencies, allow me to continue in Dutch.
Een speciaal welkom ook voor de generaal-majoor Van Uhm. Niet alleen
als vertegenwoordiger van C-LAS, maar heel in het bijzonder natuurlijk als
onze Regiment oudste. Voor het eerst staan bij deze ceremonie twee
detachementen van andere krijgsmachtdelen. Tot het NDVN in Korea
behoorde ook een Nederlandse oorlogsbodem, waarbij de toenmalige Hr
Ms Evertsen het spits afbeet. Ook zij horen tot onze Regimentstraditie en ik
ben daarom blij dat een delegatie van Zr Ms Evertsen en het Korps
Mariniers (waar vele Koreanen hun roots hadden liggen) vandaag bij ons is.
Natuurlijk ook brigade-generaal der Mariniers Swijgman namens C-ZSK
van harte welkom in ons midden. De Militaire Luchtvaart KNIL, ook
onderdeel van onze KNIL-traditie, wordt vandaag voor het eerst
vertegenwoordigd door een detachement van de Koninklijke Luchtmacht.
Namens C-LSK commodore De Bok een warm welkom. We hopen dat
beide detachementen de komende jaren met hun aanwezigheid onze
jaarlijkse ceremonies zullen sieren.
Natuurlijk boven alles een heel nadrukkelijk welkom voor de veteranen van
het KNIL, het NDVN in Korea en hun relaties, onze dragers
dapperheidsonderscheidingen en veteranen (ouder en jonger).
Nu ik ons hier zo verzameld zie, valt het mij op dat we uit verschillende
richtingen in onze 200 jaar geschiedenis samen gekomen zijn onder een
fier vaandel, één Regiment Van Heutsz. Wat bindt ons samen? Ik vond het
antwoord in een tekst van Hans Gerritsen:
We waren nog niet eerder in [deze] buurt geweest; wat was het hier mooi!
Wat een paradijselijke natuur met de verspreid liggende groene kampongs
en alang-alangvelden. Er viel evenwel geen sterveling te bekennen. Hoe
verder we kwamen, hoe meer die [beklemmende] stilte en verlatenheid op
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ons inwerkte. In de kampongs troffen we hooguit wat oude en zieke
mensen aan. Die achterblijvers […] lieten ons doodsbenauwd onmiddellijk
weten dat ze de enige waren.
Hoe verder we door die lege wereld trokken, hoe beklemmender we ons
voelden. In de verte blafte soms ergens een […] hond of kraaide een haan.
Maar dat waren dan ook de enige geluiden die we hoorden, afgezien van
zo nu en dan het ruisen van wat bladeren en de geluiden die we zelf
maakten. Zover het oog reikte viel er geen levend wezen te bespeuren.
Na verloop van tijd werd er door ons alleen nog maar zachtjes gefluisterd
of met gebaren gewerkt. We liepen nu in de grasbermen en vermeden de
harde weggedeelten […] Aan de kanten van het smalle, op sommige
plaatsen met keistenen verharde weggetje, waren plekken met hoog gras
waar hier en daar wat struiken en lage bomen groeiden. We kwamen uit
het noorden. […] Links van de weg lagen een paar kleine
maisaanplantingen met daarachter een kampong. Rechts van de weg
stonden wat kamponghuisjes een eindje van de weg af. Ik liep vrij vooraan
ergens in de spits in de linker berm. Voor mij rechts liepen een paar
verkenners […]. Zij liepen een paar meter van de weg af, door de kampong,
met het geweer in de aanslag. We waren allemaal zeer alert.
Op een gegeven ogenblik kwamen we bij een meer open terreingedeelte
met aan de linkerkant een alang-alangveld. […] Het was een heuvelig
terreingedeelte, doorsneden met droge, ondiepe greppels.
Bij het begin van het alan-alangveld barstte de hel ineens los. Van voren,
vanaf een bocht in de weg en van links over het gras heen daalde een
regen van kogels op ons neer. Mijn eerste reflex, plat voorover en
wegrollen, was iets wat me jarenlang was ingestampt en tot tweede natuur
was geworden. Van de weg af. Dekken kon niet!
Niet iedere patrouille, dames en heren, eindigde op deze manier, maar ik
ben er van overtuigd dat een marechausseeër in de vorige eeuw, die met
klewang en karabijn door de Indische jungle patrouilleerde het scherpe
contrast tussen de betoverend mooie omgeving en de aanwezige dreiging,
de verontrustende leegte en oorverdovende stilte, de intuïtieve alertheid en
de donderslag van de vijandelijke vuuroverval of in ieder geval de angst
daarvoor onmiddellijk herkent. Net zo goed als de Koreastrijder en de
KATUSA aan zijn zijde, de VN-soldaat in Bosnië, de Van Heutszer in Irak of
Afghanistan. Ook de overtuiging dat ons soldaat zijn onmiddellijke reflexen
in werking zet, moet ze bekend voorkomen.
We herkennen allemaal dat we er op uit trokken voor het avontuur en de
absolute behoefte om onze kracht in te zetten om goede dingen te doen
voor zowel Nederland als voor mensen, volkeren, ver van huis en haard.
Het bijkomende gevaar accepteren en bereid zijn tot het uiterste te gaan.
Wat we óók in elkaar herkennen is de hierop volgende drang om te leren,
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te trainen en steeds beter, de beste, te willen zijn. Zelfs als alles tegen zit.
Het moet, dus het kan. Diegenen van ons die deze ervaringen nog niet
hebben kunnen delen, kennen onze verhalen, kijken met bewondering naar
de verrichtingen, heldendaden en offers. Zij willen er volop klaar voor zijn
als zij geroepen worden en in onze voetsporen kunnen treden.
We herkennen ook dat er niets zo belangrijk is als de militair die voor,
achter of naast ons loopt, onze maten, ons kostbaarste bezit, onze enige
gegarandeerde veiligheid, onze stille troost, onze grootste zorg, de enige
die ons echt begrijpt, degene met wie we wél kunnen praten. De grootste
kracht van een Van Heutszer door alle jaren heen was, is en blijft de man
(of vrouw) naast hem.
Vandaag komen we samen om al die herkenning en herinnering te delen.
Om weer samen te praten, te lachen en weer even terug te reizen naar
toen. Tegelijkertijd – we kunnen, we willen er niet aan ontkomen – zien we
de gezichten weer van hen die er niet meer zijn, degenen die we in den
vreemden moesten achterlaten én degenen die na die tijd aan hun laatste
missie zijn begonnen. Ook daarom zijn we vandaag weer hier: om te vieren,
te herinneren, te herdenken. Laten we in de stilte die dadelijk volgt elkaar
herkennen en elkaar herinneren in de mooie en de lelijke momenten. Laten
we samen zijn. Laten we het zelfde zijn. Wij vandaag die hier zijn, samen
met de onzen die er niet meer kunnen zijn.
Dát bindt ons samen! Al 65 jaar één Regiment Van Heutsz. Ik ben er trots
op!”
Vervolgens werd overgegaan tot de kranslegging. Kapitein de Winter riep
hierbij beurtelings de namen af van de kransleggers die vervolgens naar
voren liepen, daar door kransdragers de krans uitgereikt kregen en
vervolgens de krans legden.
Er werden kransen
gelegd door luitenantkolonel Van Dreumel
samen met Kolonel
Dulfer namens het
Regiment Van Heutsz en
Militair Tehuis Bronbeek,
De Koreaanse
ambassadeur Z.E. Jonghyun Choe samen met
mevrouw L. P.E. Redan
(tijdelijk zaakgelastigde
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van de Republiek Suriname), generaal-majoor Van Uhm, brigade-generaal
der Mariniers Swijgman, commodore De Bok namens de krijgsmacht.
Daarna werd een krans gelegd door de voorzitter VOKS K. Motshagen, de
Defence-Attaché namens de Verenigde Staten, KLTZ, Mr Kee-Hang-Lee
van het Yi Jun Peace Museum te Den Haag en vertegenwoordigers van
diverse veteranenorganisaties en nabestaanden.

Voorzitter K. Motshagen plaatst namens de VOKS een krans

Na afloop van dit deel van de ceremonie werden de vlaggen gehesen, en
daarna de eregroet gebracht bij het spelen van het Wilhelmus.
Nadat de vaandelwacht zich bij de kransen had opgesteld werden de
ambassadeur, de voorzitter VOKS en alle aanwezigen uitgenodigd aan te
vangen met het defilé langs het monument en kransen.
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Een indrukwekkend moment volgde: meerdere keren werd een eregroet
gebracht door het overvliegen van een B25 Mitchell.
Om 11.30 uur begaf men zich naar ‘De Kumpalan’ waar de bekende
rijstmaaltijd werd geserveerd en herinneringen werden opgehaald.
Dodenappel
Om 12.30 uur begon het ‘Dodenappel’. Deze ceremonie maakt al jarenlang
deel uit van de herdenking en laat altijd een diepe indruk achter.
Dit jaar werd het dodenappel wel erg bijzonder, doordat Zijne Koninklijke
Hoogheid Koning Willem Alexander er bij aanwezig was.

Na het noemen van de naam van de in Korea gesneuvelde, werd uit de
rangen van de aangetreden militairen telkenmale "present" geroepen.
Bij het afroepen van de namen van de vermisten bleef het doodstil. Ieder
jaar weer een indrukwekkend moment, mede omdat wij ons weer
realiseren dat er zo velen uit onze gelederen destijds gesneuveld zijn.
Daarna werd, na drie slagen op de ‘Korea-bel’, een minuut stilte
gehouden; het is dan inderdaad dood en doodstil. Met nogmaals drie
slagen van de "Korea-bel" werd de minuut stilte beëindigd.
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Gebed
De heer P. Visschers, Krijgsmacht aalmoezenier van de School
Luchtmobiel KMS ging vervolgens voor in het volgende gebed:
“Vandaag nemen we onze pet af uit eerbied voor onze broeders die
gestorven zijn. Door het noemen van hun naam, verbinden we hemel en
aarde met elkaar. Een naam noemen is iemand tot leven brengen. Zijn ziel
present stellen tussen de onze.
Op verzoek van familie, collega’s en nabestaanden bidden we tot God in
wie velen van onze gesneuvelde collega’s geloofden. We bidden dat hun
ziel moge rusten in vrede, op een plek die wij niet kennen maar wel
vermoeden.
We bidden dat wij de moed vinden om in het voetspoor te treden van al die
mannen die stierven opdat wij kunnen leven.
We vragen om kracht zodat we onze taken opgewekt en met overtuiging
kunnen uitvoeren.
We hopen en bidden dat we het rechte spoor houden in ons leven en niet
struikelen over de machten van het kwaad. Dat we leven vanuit een
innerlijke overtuiging. Een geloof in elkaar en in het ware en het goede.
We bidden (de Almachtige) onze Schepper, die al het goede gemaakt
heeft, ons de volharding te geven om moedig voorwaarts te gaan. Om de
onderlinge band van onze eenheid sterk te maken, de waarden van het
regiment hoog te houden en het geloof in elkaar niet te verloochenen.
In verbondenheid met allen die ons zijn voorgegaan, bidden we voor een
wereld waarin vrede en gerechtigheid heerst. Een wereld waarin het voor
onze kinderen goed is om in te leven. Daarvoor strijden wij, geven wij ons
leven en zullen we overwinnen.
Met dankbaarheid noemen wij de namen van onze broeders in de strijd en
stellen hen vandaag present. Opdat zij voortleven in eeuwigheid.
Amen”
Na deze plechtigheid begaf een ieder zich wederom naar ‘De Kumpalan’
om bij te praten met collega-veteranen of een te gesprek voeren met de
genodigden.
Het VOKS-bestuur dankt het Regiment van Heutsz voor de voortreffelijke
organisatie en kolonel Dulfer, commandant van het Koninklijk Tehuis voor
Oud-Militairen en Museum Bronbeek voor de gastvrijheid en ziet terug op
een waardige herdenking en een geslaagde reünie.
Leo Schreuders
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HET YI JUN PEACEMUSEUM TE DEN HAAG
Het Yi Jun Peace Museum in Den Haag is gewijd aan de Koreaanse
rechter en diplomaat Yi Jun, die wordt herinnerd als een nationale held in
zowel Zuid- als Noord-Korea.
Het museum is een hommage aan de overleden Yi Jun
(1859-1907), een verzetsstrijder die tegen de Japanse
kolonisatie van Korea (1910-1945) was. In de zomer van
1907 reisde Yi Jun per trein naar Den Haag, als onderdeel
van de Koreaanse delegatie die zou deelnemen aan de
Tweede Haagse Vredesconferentie.
Hij kreeg de opdracht om de internationale gemeenschap
ervan te overtuigen dat Korea een onafhankelijke staat
was en dat de Japanse inval onrechtmatig
was. Yi Jun en twee andere afgezanten
werden echter uitgesloten van deelname aan
de conferentie. Yi Jun protesteerde en werd
enkele dagen later onder verdachte
omstandigheden dood aangetroffen in zijn
hotel.
Het Yi Jun Museum is ter nagedachtenis aan
deze held in 1995 opgericht door de ZuidKoreaanse zakenman Lee Kee – Hang. Hij
richtte dit museum op in het voormalige Hotel
De Jong waar Yi Jun is gestorven.
Het museum herbergt onder andere Yi's
handgeschreven documenten en
krantenknipsels.
Adres en telefoonnummer
Het museum in gevestigd in de
Wagenstraat 124a, 2512 BA te Den Haag
Telefoon: 070 - 070 356 2510
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 10.30 – 17.30 uur
Zaterdag:
11.00 – 16.00 uur
Zondag:
gesloten
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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.
Jacob Karel Vissel
Dear Sir or Madam,
I am seeking information relating to an armed service veteran of the
Royal Netherlands Anny. My birth father, Jacob Karel Vissel born
May 3, 1927, is believed to have served in the Regiment van
Heutsz of the Royal Netherlands Army, which was incorporated into
the Netherlands Detachment United Nations (Nederlands Detachement
Verenigde Naties - NDVN) during the Korean War.
I am conducting genealogical research of my family and would
appreciate any information relating to my father that would further
help the research.
Thank you for your consideration of my request.
Sincerely,
Stephen Bogni
7821 Melrose Lane SE
Snoqualmie
WA 98065
United States of America
(Naschrift redactie:
De gegevens die de VOKS bezit over de heer Vissel – regnr. 27.05.03.010 was dat hij op 26-10-1950 met de Zuiderkruis vertrok naar Korea.
De laatste adresgegevens die we uit het originele bestand nog hebben
kunnen achterhalen zijn een familielid, K. Vissel, die woont/woonde in de
Kibbutz Maabarot te Israël)

Transportschip
‘Zuiderkruis’
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Martinus Hendrikus ter Laak
Met deze mail wil ik uw advies vragen dan wel wilt u mijn vraag
beantwoorden. Het gaat om het volgende:
Mijn vader Martinus Hendrikus ter Laak, geboren 7 april 1928 en overleden
26 september 2014, heeft als soldaat in de jaren 1952-1954 de oorlog in
Korea meegemaakt. Tijdens zijn leven was hij weinig spraakzaam over die
periode. Nu na zijn overlijden zou ik graag een duidelijker beeld hebben
van zijn tijd in Korea.
Mijn vraag aan u is of er documentatie bekend is dan wel een boek
verschenen is waarin deze jaren/plaatsen/gebeurtenissen beschreven zijn
waarbij mijn vader betrokken was.
Extra informatie die ik heb is:
-

26 juni 1952 als soldaat der 1e klasse ingedeeld bij het Regiment
Van Heutsz en werkzaam gesteld bij het Detachement Verenigde
Naties Korea
28 augustus 1952 uit Nederland vertrokken per MS General S.D.
Sturgiss
15 september 1952 de keerkring gepasseerd (in)
24 september 1952 de keerkring gepasseerd (uit)
26 september 1952 in Poesan aangekomen
16 juni 1954 uit Yokohama vertrokken per MS La Marseillaise
21 juni 1954 de keerkring gepasseerd (in)
14 juli 1954 de keerkring gepasseerd (uit)
20 juli 1954 in Marseille aangekomen
21 juli 1954 per boottrein in Nederland aangekomen
21 juli 1954 onderscheiding toegekend
In de jaren 90-2002 mee geweest op een ‘Korea tour’ ( op
uitnodiging van regering Korea ?)

Het zou voor mij van grote waarde zijn als u mij verder kunt helpen!
Bij voorbaat mijn oprechte dank!
Met vriendelijke groet,
Guido ter Laak
Henri Dunantlaan 20
3223 MC Hellevoetsluis
g.laak5@upcmail.nl
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VAN SOLDAAT IN NOORD-KOREA TOT
PREDIKANT IN ZUID-KOREA
In 1968 werden 31 Noord-Koreaanse soldaten naar Zuid-Korea
gestuurd om president Park Chung-hee te doden. De missie mislukte,
en luitenant Kim Shin-jo werd opgepakt. Toen hij twee jaar later ZuidKoreaans burger werd, werd zijn familie geëxecuteerd.

In januari 1968 vlucht de Noord-Koreaanse elitesoldaat Kim
Shin-jo de bergen rond Seoel in. Zijn moordmissie is mislukt, en duizenden
Zuid-Koreaanse en Amerikaanse soldaten zijn naar hem op zoek. De 27jarige luitenant wordt uiteindelijk gevangen genomen en verhoord. Hij
vertelt dat hij naar Zuid-Korea kwam om president Park Chung-hee te
doden. Omdat Kim Shin-jo meewerkt met het leger, wordt hij niet gestraft.
Twee jaar later wordt Kim Shin-jo Zuid-Koreaans staatsburger. Hij is
geroerd over de goede behandeling die hij in het land krijgt. In NoordKorea wordt zijn familie echter in het openbaar terechtgesteld voor zijn
misdaden. Ziek van verdriet overweegt hij om zelfmoord te plegen, maar
hij vindt troost in het christendom. In 1997 wordt hij predikant bij een
protestantse kerk in Zuid-Korea.
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HET KOREA MUSEUM SCHAARSBERGEN
Uw vereniging van Oud Korea Strijders wil graag militair-historisch
materiaal zoals fotoalbums, dagboeken, foto’s, brieven, films en
onderdeelskrantjes van uw tijd in Korea opnemen in de collectie.
De bedoeling is dit materiaal te behouden voor het nageslacht.
De historische verzameling van het Regiment Van Heutsz (met daarin de
V.O.K.S. geschiedenis) is de meest aangewezen locatie om dit
waardevolle materiaal ‘voor de eeuwigheid’ te bewaren. De collectie wordt
inmiddels beheerd door de stichting Benteng.
De doelstelling van de afdeling Historische Verzameling is om de
voorwerpen, persoonlijke documenten en materialen te bewaren en zorg te
dragen om de geschiedenis van het Regiment Van Heutsz nog vele
generaties levend te houden.
Inmiddels bestaat de
verzameling al 46 jaar
en omdat er is
gekozen voor een
stichtingsvorm die
direct onder het
Regiment hangt, is de
toekomst
gegarandeerd.
Speciale aandacht is
er voor de eregalerij
van onderscheidingen.
Hierin worden de
medailles van de veteranen in geëxposeerd.
Naast de medailles is een foto aangebracht van de Veteraan met
daaronder de naam van de drager. Hiermee trachten wij alle veteranen
bijzonder te maken en onder de aandacht te brengen van de generaties na
ons. (indien gewenst kan er ook anoniem geëxposeerd worden)
U kunt contact opnemen met F. Titalepta (conservator) of Paul Gommers
(bestuurslid ) als u materiaal heeft waar u afstand van wilt doen en het een
plaats wil geven in de Historische Verzameling.
Uiteraard ontmoeten wij u en uw familie graag een keer op een donderdag
in Schaarsbergen. Van te voren een afspraak maken is wel verstandig.
U kunt het museum iedere donderdag bereiken op telefoon 026-3533752.
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MEMORIAL DAY MICHICAN USA
Op Memorial Day, dinsdagmorgen 26 mei, hebben wij met onze kinderen
en kleinkinderen de veteranen parade bekeken in de stad Holland
Michigan in de USA.
Deze parade eindigde op de historische begraafplaats, waar dominee van
Raalte met vele andere pelgrims uit Nederland sinds 1847 en emigranten
hun laatste rustplaats hebben.
Hier rusten ook mijn beide ouders en de vader van mijn vrouw Ann
Antoon.
De begraafplaats was opgetuigd met tientallen vlaggen en bij elke
grafsteen van een gesneuvelde militair was een klein vlaggetje gezet.
Op deze wijze herdenken de inwoners van alle grote steden tot en met de
kleinste dorpen in heel de VS hun gesneuvelde militairen.

Zoals u kunt zien, werden de veteranen vanaf de 1e Wereld Oorlog tot
heden eer bewezen, met parades en zinvolle bijeenkomsten.
Bijzonder was dat veteranen zoals die uit Korea meereden in auto's van
vroeger en in de nieuwste modellen.
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Voor mij was het een bijzondere ervaring om deze parade weer eens te
mogen meemaken en dan met de kleinkinderen en achterkleinkinderen
van mijn ouders.
Bij hun graven hebben wij eervol stil gestaan. Iemand zei, dat wij voor
groot opa best een Nederlands vlaggetje hadden kunnen plaatsen omdat
hij tijdens de mobilisatie in 1940 als dienstplicht bij de pontonniers in de
buurt van Dordrecht gelegerd was.
Ds. Peter 't Hoen

27

NIEUW GEDENKBOEK OVER HET NDVN IN KOREA
In de VOX-VOKS van juni 2014 schreven wij een artikel over Françoise
Appels. Zij is de dochter van Korea veteraan Gerhard Appels en besloot
twee jaar geleden om een bijzonder boek te maken over en voor de Korea
veteranen en hun families. Zij bracht o.a. uren door in het Korea Museum
te Schaarsbergen, interviewde Oud Korea Strijders en verzamelde foto’s
en verhalen.

Aan de hand van honderden foto’s, documenten, krantenknipsels,
dagboeken, brieven, citaten, souvenirs en kaarten, vertelt Françoise de
belevenissen van de Nederlandse Korea-vrijwilligers.
Na twee jaar voorbereiding toonde zij op 17 juni jl. tijdens de herdenking
en reünie in Bronbeek de eerste resultaten van een proefdruk.
Ook ik kon een blik werpen in de eerste pagina’s van dit rijk met foto’s en
kaarten geïllustreerde bijzondere werk.
Het boek is ruim 300 pagina’s dik en voorzien van 1500 illustraties en
uniek historisch beeldmateriaal dat grotendeels niet eerder is
gepubliceerd. Het bijzondere van dit boek is ook dat het meer dan
35 uitneembare reproducties van zeldzame documenten en
herinneringsstukken bevat.
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Het definitieve boek moet nu echter wel worden gedrukt. Om dit voor
elkaar te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen vooraf
intekenen.
Mijn vader, uw oud-voorzitter en erelid L.C. Schreuders, en ik waren zo
enthousiast, dat we beiden direct besloten een exemplaar te bestellen.
Françoise is nu met de volgende stap bezig, nl. om ook sponsoren te aan
te trekken om het boek voor de Oud Korea Strijders financieel zo
aantrekkelijk mogelijk te houden.
Verder is de prijs afhankelijk van het aantal veteranen dat zich voor dit
bijzondere NDVN Gedenkboek vooraf inschrijft.
U kunt uw interesse aangeven door een mail te sturen naar:
ndvngedenkboek@gmail.com
U kunt ook bellen met Françoise Appels:
06-19307976
0049-5921-7121898
Geef daarbij duidelijk aan:
• uw naam
• een eventueel emailadres
• het aantal exemplaren dat u zou willen bestellen.
Mocht u niet per email of telefoon
kunnen reageren, dan kunt u ook een
briefje sturen naar:
Redactie VOX-VOKS
Standaardmolen 88
6003 CK Weert.
Leo Schreuders
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HR. MS. ‘JOHAN MAURITS’ NAAR KOREA (deel 1)
Van VOKS-lid G. de Leeuw uit Julianadorp ontvingen wij het verslag
uit het blad ‘Alle Hens’ (uit 1954) van de ‘Johan Maurits’ tijdens de reis
naar en in Korea. In verschillende delen zullen wij dit verslag in de
VOX-VOKS publiceren.
(tekst en foto’s: Alle Hens)
Het is even moeilijk om zich -wanneer men op de Rijkswerf te Nieuwediep
Hr. Ms. “Johan Maurits” in het droge dok ziet liggen - in te denken, dat die
roestkleurige staalmassa met rode menieplekken straks een soepel door
de Koreaanse wateren klievend fregat zal zijn. Gestut door houten balken
staat het daar machteloos op het droge. Overal liggen kabels en slangen
en op alle denkbare en ondenkbare plaatsen zit men te schrapen, te
lassen, te boren en bovenal oorverdovend te hameren. Wij merken dit
laatste bijzonder goed wanneer wij in de hut van de
commandant, de KLTZ N. W. Sluijter zitten, om
alvast iets te vernemen over de komende reis. Maar
eer we daaraan toe zijn, krijgen we eerst een lofzang
op de Johan Maurits, het enigste schip dat de naam
draagt van een generaal. Niet dat het daarom zo'n
voortreffelijk schip is; als het een andere naam had
gedragen zou het even ideaal geweest zijn. Maar
het valt nu eenmaal zo. Toen het in 1943 werd
overgenomen en onder bevel kwam van de huidige
admiraal de Booy, begon men al die goede
hoedanigheden te ontdekken en allen die na hem
kwamen, deden dezelfde prettige ervaringen op.
Wanneer het op 1 oktober weer terugkeert in haar
eigen element, dan zal het allemaal nog beter zijn.
Dan is er een isolerende laag aangebracht om de warmte binnen en de kou
buiten te houden, wanneer straks in Korea de ijspegels aan de reling zullen
hangen. Dan zal men, dankzij de verwarmde voetplaten op de brug, de
situatie met warme voeten en een koel hoofd kunnen waarnemen. Er wordt
nog meer verbeterd, enige 20 mm. worden vervangen door 40 mm. wat
weer met zich meebrengt wijziging van de munitie-aanvoer en
munitieberging. Dan is het schip geknipt voor Korea, vindt de commandant.
Wij gaan er heen om een torpedobootjager af te lossen en zij krijgen er een
voortreffelijk fregat voor terug. Allereerst is dit een van onze beste
zeeschepen, ook qua accommodatie. Onderzeebootbestrijding kun je
alleen goed doen met een fregat. Patrouillevaren, infiltratiepogingen tegen
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gaan, bombardement afgeven, kunnen wij allemaal. Het enige wat we niet
kunnen is als volgschip achter een vliegkampschip aanvaren. So what! Daar
zijn meer torpedobootjagers daarginds. En dan een heel belangrijk ding,
wanneer men dan met alle geweld vergelijkingen wil treffen met een
torpedobootjager, dan zijn er alleen maar voordelen. Laten we dan geen
turbines hebben, maar een gewone tripleexpansie machine. Wij hebben
daardoor een actieradius van 8000 mijl bij meest economische vaart. En die
molen die draait wel, niks geen narigheid en geen ingewikkelde reparaties,
waardoor je wekenlang werkeloos op een werf ligt.
Als gevolg van het economisch brandstofverbruik, zullen wij weinig tijd
nodig hebben voor brandstof laden en daardoor meer zeedagen kunnen
maken. Ook onze grote koelruimte werkt dit in de hand. Die uitgebreide
koelruimte komt trouwens ook de voeding ten goede en u weet, de liefde
van een zeeman voor z'n schip gaat nog altijd door het kombuis.
Overigens, wij zijn niet het enige fregat daar, andere naties hebben ze ook
gestuurd, en bij de UNO is ieder schip welkom.
Een belangrijke taak daar is patrouilleren nabij de kust en dat is nu
uitgesproken werk voor een fregat. Maar voorlopig liggen we nog hier en
bereiden we ons op dat alles voor. Het schip wordt opgeknapt en de
bemanning (grotendeels afkomstig van Hr. Ms. “Evertsen”) wordt
geestelijk nog eens opgefrist, d.w.z. de
kanonniers zijn op fort Erfprins, de seiners op
het Wierhoofd, de Rapp's en Plotters maken
nog een cursus door in Rotterdam en dan 1
oktober gaan we als één geheel de zaak
afwerken. Oefeningen op de Noordzee,
degausing, kompasverificatie, een week met
Hr. Ms. “Marnix” onderzeebootbestrijding, een
weekje oefenen op de manche, etc. Dan komt
de 15e november alweer aardig dichtbij en
begint de grote reis. Eerste aanloophaven is La
Valetta op Malta en dan, iets heel aparts, een
bezoek aan de Yoegoslavische haven Split.
Dan Beyrouth door het kanaal van Korinthe en verder de gewone route
naar Aden, daar olieladen. Het St. Nicolaasfeest vieren we in Colombo en
de kerstdagen in Singapore en dan het eindpunt Hongkong, waar we de
Piet Hein aflossen. Een voordeel is dat we in de winter aankomen. Januari,
februari en maart, de koudste maanden hebben wij dan in het begin en
daarna gaan wij de zomer tegemoet. Maar hoofdzaak is, dat we gaan en
ook wij daardoor ons steentje kunnen bijdragen aan het grote bouwwerk,
dat ‘wereldvrede’ heet.
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61e NATIONALE TAPTOE – DRUMS OF LIBERATION
Aanbieding voor veteranen
Van donderdag 24 tot en met zondag 29 september
2015 is in AHOY Rotterdam de 61e editie van de
Nationale Taptoe.
Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid
en Veteranenzorg) biedt in samenwerking met het
Ministerie van Defensie onze veteranen en
dienstslachtoffers een prachtig arrangement aan voor
een bezoek aan een speciale voorstelling van de
Nationale Taptoe.
Donderdag 24 september 2015
U wordt uitgenodigd voor de voorstelling voor veteranen en
dienstslachtoffers op donderdagmiddag 24 september. Ook Politieveteranen, verenigd in het Politie Veteranen Platform worden uitgenodigd
deze voorstelling bij te wonen.
U bent met uw partner of begeleider vanaf 10.00 uur welkom in AHOY.
AHOY zet de deuren wijd open voor een ”Meet & Greet” met uw vrienden
en bekenden. U krijgt ook een Indisch buffet aangeboden.
De voorstelling begint om 14.00 uur met een officieel woord van welkom
door de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht tvs Inspecteur der
Veteranen.
Bevrijding en Vrijheid
De Nationale Taptoe 2015 heeft als hoofdthema ‘Bevrijding en Vrijheid’.
De inzet van slagwerk vormt de muzikale rode draad door de gehele
voorstelling. Niemand anders dan de bekende drummer Cesar Zuiderwijk
van de Golden Earring zal u samen met de inmiddels wereldvermaarde
slagwerkgroep Percossa, de Regiment fanfare ‘Garde Grenadiers en
Jagers’ en de Fanfare Bereden Wapens met de nodige passie langs de
Liberation route begeleiden.
Militaire Willems Orde
Het is dit jaar 70 jaar geleden dat we bevrijd zijn na WO II.
Tot op de dag van vandaag ervaren we dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Wederzijds respect voor elkaar is een absolute voorwaarde om in een
beschaafde wereld veilig te kunnen samenleven. Velen zetten zich daar
met heldenmoed voor in, dicht bij huis en overzee.
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Meervoudige uitzonderlijke inzet voor onze vrijheid heeft vorig jaar geleid
tot de benoeming van Majoor Gijs Tuinman tot Ridder Militaire Willems
Orde. De Militaire Willems Orde bestaat dit jaar 200 jaar. Reden om in de
Nationale Taptoe muzikale aandacht te schenken aan deze hoogste
dapperheidsonderscheiding.
Spectaculaire demonstratie
Het programma geeft ruimte aan traditie met een revival van historische
tamboer- en jachthoornkorpsen, een massaal optreden van 140
muzikanten.
Het 350 jarig bestaan van het Korps Mariniers staat muzikaal centraal in
het optreden van de Marinierskapel van de Koninklijke Marine. Samen met
de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers begeleidt de Kapel een
spectaculaire demonstratie van een amfibische operatie door de Mariniers.
Dit belooft een indrukwekkend beeld van militaire traditie en inzet van onze
moderne krijgsmacht te geven.
De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht zal zich weer van haar sterkste
kant laten zien met de Veteranen top 50; laat u verrassen! Aan de thema’s
vrede en veiligheid zal dit jaar aandacht worden besteed in een
gezamenlijk optreden van het Nederlands Politie Orkest, Douane Harmonie
Nederland en de Piece of Cake Jazzband in Brandweer-uniform.
En dit is nog maar de nationale militaire component.
Onze bevrijders sturen zeer gewaardeerde vertegenwoordigers. Uit Polen
de Representative Band of the Polish Borderguard. Canada wordt
vertegenwoordigd door de Delta Police Pipe Band.
Kosten
Wij vragen u hiervoor om een kleine bijdrage van € 10, - per persoon.
Per bestelling komen daar nog € 2,50 administratiekosten bij (aanbieding
geldt voor twee personen ). Parkeren bij AHOY tegen een sterk
gereduceerd tarief, af te rekenen bij aankomst AHOY (voordeligste optie).
Willen meer familieleden of bekenden met u mee komen, dan zijn zij ook
welkom. U kunt twee extra Taptoebezoekers meenemen naar het buffet en
de Nationale Taptoe. Kosten bedragen € 30, - per persoon. Deze extra
bestelling kunt u op uw bestelbon bijschrijven.
Aanmelden
Aanmelden kunt u onder vermelding van uw veteranen/
dienstslachtofferpasnummer met de bestelbon in Checkpoint en de
Kareoler. Deze kunt u insturen naar het Bureau van de Nationale Taptoe.
Op de bestelbon geeft u ons machtiging om het verschuldigde bedrag van
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uw rekening af te boeken. Bij bestelling van extra plaatsen gaarne ook
daarbij het totaalbedrag van de machtiging verhogen.
Voor dit arrangement is een gemaximeerd aantal plaatsen beschikbaar. De
plaatsen worden op volgorde van aanmelding toegekend. Na verificatie
van uw veteranen-/ dienstslachtofferpasnummer door de zorg van het VI
en BNMO en de incasso van het verschuldigde bedrag zullen uw
toegangsbewijzen door de Taptoe organisatie worden toegezonden.
De Nationale Taptoe verzorgt dit jaar zes voorstellingen.
Uw veteranenvoorstelling is op donderdagmiddag 24 september.
Deze aanbieding voor veteranen geldt uitsluitend voor die voorstelling.
De andere voorstellingen zijn op:
1. donderdag 24 en vrijdag 25 september, aanvang 20.00 uur
2. zaterdag 26 september 14.00 en 20.00 uur
3. zondagmiddag 27 september 14.00 uur.
Voorts is er op vrijdagmiddag 25 september om 14.00 uur de traditionele
Streetparade over de Coolsingel in Rotterdam met een finale voor het
Stadhuis.
www.nationaletaptoe.nl
De Nationale Taptoe ontwikkelt en vernieuwt zich verder met respect voor
de militaire traditie waar dit evenement uit voortkomt. Zie voor nadere
informatie over het programma, de kaartverkoop en bijzondere acties onze
website www.nationaletaptoe.nl
De Nationale Taptoe, met name de speciale
donderdagmiddagvoorstelling, wordt mogelijk gemaakt door het vfonds.
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