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VAN DE VOORZITTER 

In dit voorwoord wil ik graag mijn gedachten met 
u delen over het woord ‘respect’. 
Als we lezen wat de ‘Dikke van Dale’ hierover 
schrijft, treffen we twee belangrijke woorden aan: 
‘Eerbied’ en ‘Ontzag’. 
Als we ons verder hierin verdiepen, komen we in 
diverse encyclopedia de volgende omschrijving 
tegen: ‘Respect is een gevoel van bewondering, 
ontzag of eerbied. Dit kan respect zijn voor 
mensen al of niet op grond van iemands 
kwaliteiten of prestaties’ 

In het verleden hebben velen, waaronder ook 124 Nederlandse Korea 
Strijders, zich opgeofferd voor de vrijheid van anderen.  
Zíj zijn het die respect en ontzag voor hun kwaliteiten en prestaties 
verdienen. Ik was dan ook furieus toen een jong iemand via de website 
‘GeenStijl’ de tekst schreef: “voor mij geen 4 mei herdenking”.  
De reacties via ditzelfde medium lieten – gelukkig -grotendeels geen 
spaan heel van de bewering van deze jonge persoon.  
Uit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei blijkt echter wel dat 
het tijdens Dodenherdenking en Bevrijdingsdag blijkbaar niet lukt een 
nieuwe invulling en impuls aan deze dagen te geven.  
Een voorbeeld daarvan is het uithangen van onze nationale vlag tijdens de 
4 mei herdenking en 5 mei viering. In sommige straten is nog maar een 
enkele vlag waar te nemen. Waar zijn dan de vlaggen van al die andere 
Nederlanders die op deze wijze kunnen aantonen dat zij bewondering, 
ontzag en eerbied hebben voor die jonge mensen die gesneuveld zijn voor 
onze vrijheid en die van anderen?  
Wellicht iets om eens over na te denken. 

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 2016 – juni 2016,  
bericht van overlijden van onderstaande  
Oud Korea Strijders of donateurs is ontvangen: 

Nagekomen: 

D.A. Huigen, 87 jaar, op 2 november 2015 te Apeldoorn
(dec. 1953, Blatchford)

Th. Teunissen, 91 jaar, in maart 2016 te Den Haag 
(okt. 1950, Zuiderkruis) 

D.A. Hendriks, 85 jaar, op 24 maart 2016 te Arnhem
(juli 1951, Gen. MacRae)

A. van Zanten, 88 jaar, op 23 maart 2016 te Leeuwarden
(okt. 1950, Zuiderkruis)

W. van Sonsbeek, 83 jaar, op 4 juni 2016 te IJsselstein
(april 1952, vliegtuig)

I. Gerards overleden
Op 9 juni 2016 overleed Ivan Gerards te Leopoldsburg, België.
Dhr. Gerards was een Belgische Oud Korea Strijder en de drijvende kracht
achter het contact met de Belgische Limburgers en de Nederlandse
Limburgers Korea-vrijwilligers. Hij was jarenlang de penningmeester van
het verbroedering vrijwilligerskorps voor Korea.
Namens de VOKS legde DC G. Ghelen tijdens de afscheidsdienst een
bloemstuk met lint bij de baar.
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VAN HET BESTUUR 

Certificaat van Verdienste  
Het bestuur van de V.O.K.S. heeft aan de leden K. Piëst en C.J. graaf Van 
Limburg-Stirum het Certificaat van Verdienste uitgereikt. Beiden hebben 
zich jarenlang ingezet als District Commissaris voor District I Noord-
Nederland respectievelijk district VI Zuid-Holland.  
De heer Piëst kreeg het certificaat aangeboden tijdens de jaarvergadering 
van de VOKS op 18 maart 2016. De heer graaf Van Limburg-Stirum 
ontving deze eervolle onderscheiding op zijn huisadres uit handen van de 
voorzitter VOKS, de heer C. Motshagen. 

Benoeming bestuursleden 
Tijdens de Jaarvergadering van de VOKS op 18 maart jl. is de heer 
W. Kramer door de leden benoemd tot bestuurslid van de VOKS, in de
functie van Marine vertegenwoordiger.
De heer P.P.G. Gommers is door de leden herbenoemd voor een tweede
termijn. Hij zal wederom de functie van vicevoorzitter en penningmeester
bekleden.

De voorzitter VOKS, dhr. C. Motshagen, overhandigt oud-DC  
dhr. C.J. graaf Van Limburg-Stirum het Certificaat van Verdienste 
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Lunch met de Militair Attaché 
Van kolonel Lee, de nieuwe Militair Attaché 
van de Republiek Zuid-Korea, ontvingen uw 
bestuur en de DC’s een uitnodiging voor een 
lunch. Deze vond plaats op 19 oktober 2016 
te Den Haag.  
Tijdens deze lunch konden het bestuur/DC’s 
en de kolonel nader met elkaar kennismaken. 
Ook de vrouw van kolonel Lee was aanwezig. 
Wederzijds werden enkele geschenken 
uitgewisseld en ervaringen gedeeld.  
Het bestuur dankt Kolonel Lee en diens 
echtgenote voor de plezierige en leerzame 
lunchbijeenkomst. 

Wederom een negatieve melding over Nationaal Militair Museum  
Van een donateur van onze vereniging ontvingen wij de mededeling dat bij 
een bezoek aan het Nationaal Militair Museum te Soesterberg over de 
gehele Korea oorlog slechts een enkele onderscheiding werd aangetroffen. 
Verder totaal niets! 
Toen daarover bij de officemanager schriftelijk om uitleg werd gevraagd 
kwam het volgende antwoord binnen:   

“Hartelijk dank voor uw feedback. 
Wij stellen het altijd zeer op prijs wanneer wij reacties van bezoekers terug 
ontvangen. Uw input kunnen wij gebruiken ter verdere verbetering van ons 
museum en/of onze dienstverlening. 
Uw opmerking(en) zullen wij dan ook doorsturen naar onze collega’s die 
verantwoordelijk zijn voor het collectiebeleid en tentoonstellingen.”   

Het is ons inmiddels bekend dat het NMM geen enkele vorm van aandacht 
besteedt aan de Korea oorlog. De ‘vergeten Oorlog’ wordt ook hier 
‘vergeten’. Uw bestuur heeft deze zaak onder de aandacht en zal niet 
stilzitten tot e.e.a. op respectvolle wijze is gerevancheerd, zodat ook onze 
Korea veteranen trots op dit museum kunnen zijn. 
Gelukkig hebben wij nog ons ‘eigen’ Korea Museum in Schaarsbergen! 

Bijzetting VN-begraafplaats Busan, de UNMCK. 
Naar aanleiding van de bijzetting van oud Korea Veteraan N.F. Wessels op 
de United Nations Memorial Cemetery in Korea (Zie het artikel in deze 
VOX-VOKS over de bijzetting) wil het bestuur u graag op het volgende 
attent maken: Vlak bij Busan aan de zuidkust van Zuid-Korea, ligt het 
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ereveld Tanggok. Het is een ereveld van de Verenigde Naties (UNMCK) en 
het wordt dan ook door deze organisatie en de Republiek Zuid-Korea 
onderhouden. Er namen 21 landen namen deel aan de bevrijding van Zuid-
Korea, waaronder Nederland. Velen sneuvelden hierbij, waaronder 124 
Nederlanders. Om de slachtoffers een waardige rustplaats te kunnen 
geven werd het ereveld Tanggok aangelegd. In totaal rusten hier 2.300 
slachtoffers van 10 lidstaten. Van de 124 gesneuvelde Nederlanders 
rustten hier 117 militairen.  
Vele jaren later kwam van Oud Korea Strijders uit meerdere landen de 
wens naar voren om na hun overlijden ook op deze begraafplaats een plek 
te mogen krijgen. Daarom is op een apart deel van de UNMCK ruimte 
gemaakt om aan deze wens gevolg te kunnen geven. 

De heer Wessels is de eerste Nederlander aan wie deze eervolle bijzetting 
is toegekend en is uitgevoerd. Mocht u, als Oud Korea Strijder, na uw 
overlijden in aanmerking willen komen voor bijzetting op dit ereveld, neemt 
u dan nu al vast contact op met vicevoorzitter P. Gommers van de VOKS. 
Voor de nadere uitwerking zal deze u dan verder informeren. 
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Revisit Zuid-Korea
In november 2016 kunnen twee Oud Korea Strijders zich aanmelden 
voor een herbezoek aan Zuid-Korea, ook wel bekend onder de naam 
‘Revisit’. Voor deze revisit, die bestemd is voor Oud Korea Strijders, 
komen in aanmerking:

1. zij die nooit eerder op revisit zijn geweest;
2. zij die al eens eerder zijn geweest, maar dan wel langer dan vijf jaar

geleden.

U kunt zich tijdens deze reis door één familielid laten begeleiden.  
De regering van Zuid-Korea neemt een groot deel van de kosten van zowel 
de Oud Korea Strijder als diens begeleider voor haar rekening. 
Houdt u er rekening mee dat Oud Korea Strijders uit meerdere landen 
gelijktijdig deze revisit meemaken. Enige kennis van de Engelse taal van u 
of uw begeleider is dan wel een voordeel.Wilt u deze reis graag een keer 
meemaken, neemt u dan z.s.m. contact op met vicevoorzitter P. Gommers 
van de VOKS. Deze zal u informeren over het verdere verloop hiervan.  
Verdere informatie kunt u lezen op de website van de VOKS: www.vox-
voks.nl /nieuws/revisit-2016.html 

Correctie op het verslag ‘Hoengsong Herdenking Roosendaal’ 
Door onze donateur dhr. J. Simmer werden wij geattendeerd op een 
onjuistheid in het verslag van de Hoengsong Herdenking Roosendaal, dat 
in het maartnummer van de VOX-VOKS werd gepubliceerd. 
In dit verslag stond geschreven dat de bakermat van de Commando’s is 
gevestigd in de Engelbrecht van Nassau kazerne te Roosendaal. 
Dit is echter niet correct. Weliswaar is in deze kazerne het Korps 
Commandotroepen ondergebracht, maar de oorsprong van de 
Commando's ligt in Schotland, nl het Commando Basic Training Centre in 
Achnacarry.  

Angela Merkel ontvangt de International Four Freedoms Award 
Aan de Duitse Bondskanselier Angela Merkel werd op 21 april 2016 de 
internationale Four Freedoms Award uitgereikt. Deze award wordt jaarlijks 
toegekend aan mensen die zich sterk maken voor de vier vrijheden, zoals 
de Amerikaanse President Roosevelt die in januari 1941 verkondigde: 
meningsuiting, godsdienst en gevrijwaard zijn van gebrek en vrees.  
Merkel krijgt de prijs voor haar 'moreel leiderschap, niet alleen in Duitsland 
zelf, maar ook als voortrekker in de Europese vluchtelingencrisis en 
financiële crisis'.  
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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 
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

mailto:jaapvanale@veteranen.nl?subject=&body=
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Huwelijksjubileum 
Op zaterdag 9 april 2016 vierden ons lid de heer H. Walthie en diens 
echtgenote het heuglijke feit dat zij 60 jaar geleden in het huwelijksbootje 
stapten. 

In huiselijke kring werd dit huwelijksfeest gevierd met hun kinderen en 
kleinkinderen. Namens de VOKS ontving het paar van District 
Commissaris dhr. G. Ghelen de bekende envelop en in een brief werd een 
persoonlijk schrijven gedaan voor de Jubilarissen. Tevens werd er door 
de DC een bloemenruiker overhandigd aan mevrouw Walthie.  
Ook erevoorzitter L.C. Schreuders stuurde het paar een felicitatiekaart en 
een feestelijke ballon.  
Het echtpaar ontving daarnaast ook een felicitatiebrief van zowel de 
Provincie als van het Koninklijk Huis. Verder kwam de wethouder namens 
de gemeente Maastricht op bezoek met een prachtig boeket bloemen. 
De feeststemming was opperbest! 
Wij wensen dit paar nog vele jaren toe in goede gezondheid. 

Uitnodiging Veteranendag Brunssum 1 oktober 2016 
Van de Stichting Veteranen Brunssum ontvingen wij een uitnodiging om 
deel om deel te nemen aan de 1e internationale Veteranendag Brunssum. 
Deze vindt plaats op 1 oktober 2016. 
De dag staat in het teken om alle veteranen, nationaal en internationaal, 
jong en oud de waardering en erkenning te geven die zij verdienen. 
De Veteranendag Brunssum wordt ondersteund door de gemeente 
Brunssum en het Joint Force Command (NATO) en is onder meer 
toegankelijk voor verenigingen en individuele veteranen.  
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Wij willen u daarom ook van harte uitnodigen om de 1e Veteranendag in 
Brunssum mee te vieren en willen u vragen om met uw mede veteranen 
deel te nemen aan de parade. Dus ook VOKS-leden zijn van harte 
welkom. 

Het programma is als volgt: 
10.00 - 11.00 Verzamelen aan de oude markt in Brunssum (Dorpstraat). 
11.30 - 12.00 Korte herdenking bij het monument aan de Dorpstraat. 
12.00 - 12.30 Opstellen voor parade/defilé route. 

(Dorpstraat – Kerkstraat – Centrum - Lindeplein) 
12.30 - 13.15 Parade/defilé. 
13.15 - 16.00 Verbroederen Lindeplein met standjes, muziek, eten, 

drinken, activiteiten voor de kinderen en een tentoonstelling 
in de Brikke Oave. 

Er worden pendelbussen ingezet vanaf het station in Heerlen naar 
Brunssum. Zij zullen vanaf 09.00 uur, om de (plusminus 20 minuten) van 
het station in Heerlen naar Brunssum rijden. 
De laatste pendelbus zal vertrekken rond 11.00 uur. 
Vanaf 15.30 zullen de pendelbussen terugrijden naar Heerlen station.  
De laatste pendelbus vertrekt om 16.30 uur. 

Tenue: Militair dagelijks tenue (DT2) of verenigingstenue beide met 
modelonderscheidingstekens. 
Parkeren: In en rond het centrum van Brunssum kunt u gratis parkeren. In 
verband met de organisatie is aanmelden voor deelname gewenst. 
Of per mail naar info@veteranenbrunssum.nl 
Meer informatie is te lezen op www.facebook.com/veteranenbrunssum. 
Wilt u een inschrijfformulier ontvangen, stuur dan een email naar: 
info@veteranenbrunssum.nl 

Dodenherdenking Weert 
Op 4 mei 2016, om 20.00 uur, vond de Nationale Herdenking plaats. 
Dan worden twee minuten stilte in acht genomen om de Nederlandse 
oorlogsslachtoffers te herdenken. Het draagvlak voor de Nationale 
Herdenking is onverminderd groot. Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 
blijkt dat 86% van de Nederlanders het nog steeds belangrijk vindt om op 
4 mei twee minuten stil te zijn. 
Ook in Weert werden op 4 mei 2016 bij de Rumolduskapel de Nederlandse 
oorlogsslachtoffers herdacht. In zijn welkomstwoord zij de heer L. Spee, 
voorzitter van het 4 en 5 mei Comité o.a.: “In 2016 viert Nederland dat het 
eenenzeventig jaar geleden werd bevrijd van de Duitse en Japanse 
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onderdrukking. Tegelijkertijd is er veel aan de hand in onze wereld, zijn 
oorlog en grootschalig geweld aan de orde van de dag. Het aantal mensen 
op de vlucht is sinds de Tweede Wereldoorlog voor het eerst weer boven 
de vijftig miljoen. Afgelopen jaar zijn we ook in Weert geconfronteerd met 
mensen die moesten vluchten voor oorlogsgeweld. Het komt allemaal 
dichterbij hoorde ik laatst iemand zeggen. Zou er daarom steeds meer 
belangstelling voor ons oorlogsverleden ontstaan? Eenenzeventig jaar na 
de bevrijding zijn kinderen en kleinkinderen van oorlogsslachtoffers in 
binnen- en buitenland op zoek naar het verleden van hun ouders of 
grootouders. Conclusie: de impact van oorlogsgeweld is enorm. De 
vanzelfsprekendheid van vrijheid lijkt meer dan ooit verdwenen. We zullen 
er vaker en intenser aan moeten werken. We moeten blijven uitleggen 
waarom het belangrijk is om een vrij land te kunnen leven. Een land waar 
je mag zijn wie je bent, denken wat je wil en zeggen wat je vindt. We zullen 
er vaker en intenser aan moeten werken.”  

Burgemeester Heijmans vertelde o.a. het volgende: "Als de vrijheid op de 
proef wordt gesteld moeten we haar steviger omarmen. Dat is niet altijd 
even makkelijk. Na de Tweede Wereldoorlog besloot de internationale 
gemeenschap om de inherente menselijke waardigheid en de 
fundamentele rechten van de mens, die in die oorlog zo gruwelijk met 
voeten werden getreden, vast te leggen in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. Daarnaast kwamen er in de eerste jaren na de 
oorlog het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en het 
Vluchtelingenverdrag. Stuk voor stuk belangrijke mijlpalen van onze 
beschaving. We hoeven maar een krant open te slaan om te zien dat deze 
verdragen niets aan belang hebben ingeboet. Op dit moment zijn er 60 
miljoen mensen op de vlucht voor geweld, vervolging en oorlog. Daarvan 
is 51% jonger dan achttien jaar.” 

Na de speech van de burgemeester werden o.a. gedichten voorgelezen 
door leerlingen van de Montessorischool Weert. Sophie Hillebrand van 
deze school noemde haar gedicht ‘Vluchten voor de oorlog’. 
Hoe toepasselijk is dit gedicht in deze tijd, gemaakt en voorgelezen door 
een meisje van 11 jaar! 
Op de muur van de Rumolduskapel staan de namen van Weertenaren die 
in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. 
Twee nabestaanden vertelden over hun zoektocht naar hun familieleden 
waarvan de namen op de herdenkingsplaquette zijn aangebracht. 
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Nadat het signaal “taptoe” werd geblazen en de eregroet werd gebracht, 
volgden om 20.00 uur twee minuten stilte ter nagedachtenis van de 
slachtoffers van de oorlog. 
Daarna werden diverse kransen gelegd. Namens de Vereniging Oud Korea 
Strijders legden oud Korea Strijder dhr. Heijmans en de heer L.C. 
Schreuders jr., bestuurslid VOKS, een bloemstuk met krans. 
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VERSLAG JAARVERGADERING EN HERDENKING 2016 

Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging Oud Korea Strijders 
(VOKS) gehouden op vrijdag 18 maart 2016 in de Oranjekazerne te 
Schaarsbergen, aanvang 11.00 uur. 

Aanwezig: 
Dhr. F. Titalepta Adjunct 
Dhr. Ds. P. ‘t Hoen Geestelijk verzorger 
Dhr. P.P.G. Gommers Vicevoorzitter/Penningmeester 
Dhr. W. Kramer ad-interim Marine vertegenwoordiger 
Dhr. L.C. Schreuders jr. Eindredacteur VOX-VOKS, Notulist 

Aantal overig aanwezige 
leden en donateurs  20 

Afwezig m.k. 
Dhr. C. Motshagen Voorzitter VOKS 
Dhr. R. Rehmann Secretaris VOKS 
Dhr. L.C. Schreuders ere-voorzitter VOKS 
Mevr. F. Tack-Vroemen Donateur 
Dhr. G.L. de Leeuw DC Den Helder 

1. LUIDEN VOKS-BEL
De heer Titalepta opent de vergadering met het luiden van de
VOKS-bel.

2. OPENING
Vicevoorzitter P. Gommers opent de vergadering en heet een ieder
welkom. Hij excuseert de voorzitter VOKS, de heer Motshagen, die
wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. De heer Gommers wenst
namens een ieder de heer Motshagen beterschap toe.

3. DODENAPPEL VAN OVERLEDEN LEDEN EN DONATEURS
De Vicevoorzitter verzoekt de aanwezigen te gaan staan en een
moment stilte te bewaren na het voorlezen door Ds. ‘t Hoen van de
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namen van de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden en 
donateurs van onze vereniging: 

Overleden in 2015 

4. TELEGRAM AAN Z.M. DE KONING
Evenals voorgaande jaren is een telegram gestuurd aan Z.M. de
Koning met de volgende tekst:

“Majesteit, Op 18 maart 2016 komen het bestuur en de leden van de
Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS), bijeen ter gelegenheid van de
algemene ledenvergadering en de jaarlijkse ‘kleine herdenking’ van de
gevallenen en vermisten van het Nederlands Detachement Verenigde
Naties in Korea en de bemanningen van Zijner Majesteit schepen in de
Koreaanse wateren in de periode 1950-1954. Middels deze brief
betuigen het bestuur van de VOKS en haar leden aan Zijne Majesteit
hun gevoelens van diepe eerbied en aanhankelijkheid.”

J.P. Bergefurth H. de Jong 
M.J. van Blitterswijk H. de Jonge 
C.J. Blom G. Kooijman
J. Boers W. Moerman
W. Bouman A.S. Muskita 
I. Bruinsma S. Polak
F.A. van der Cleemputte F.M.R. Roose
L. van Deenen P. Schaart
W. Dilg G.C. Schimmel
D.H.K. van Dirven A.G.A. Schuijers
C.J. Ducheine J. Spijker
P.A. van Deursen C. van der Tas
W.C. van Engelenburg D. Veltman
J.G. Groenewold J.M. Verheijen
A. Hartman Th. A. Waasdorp
J.M. den Hartog J.A. van Weelden
J.M. Hendriks N.F. Wessels
B. Th. van der Horst L.F. Zwart
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Van de Chef van het Militaire Huis van de Koning, Generaal-majoor 
J.A. van der Louw, kwam volgend antwoord binnen:  

Zijne Majesteit de Koning heeft mij verzocht U, het bestuur en de 
leden van de Vereniging Oud Korea Strijders, op 18 maart 2016 bijeen 
ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering en de jaarlijkse 
‘kleine 
herdenking’ van de gevallenen en vermisten van het Nederlands 
Detachement Verenigde Naties in Korea en de bemanningen van 
Zijner Majesteit schepen in de Koreaanse wateren in de periode 1950-
1954, zijn hartelijke dank over te brengen voor Uw vriendelijke bericht 
en de 
gevoelens van verbondenheid met hem zoals daarin verwoord. 
Namens de Koning wens ik U allen een geslaagde ledenvergadering 
en een waardige herdenking toe. 

5. VASTSTELLEN AGENDA
De Vicevoorzitter verzoek agendapunt 9 van de vergadering te
verplaatsen achter punt 15. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.

6. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 JANUARI 2015
Dit verslag was opgenomen in het maartnummer 2015 van de VOX-
VOKS. De Vicevoorzitter attendeert de aanwezigen op het bestaan
van de Hamelstichting. Aangezien er geen verdere opmerkingen zijn,
wordt het verslag aangenomen.

7. JAARVERSLAG 1 JANUARI 2015– 31 DECEMBER 2015
Het jaarverslag was opgenomen in de VOX-VOKS van maart 2016.
Er wordt gevraagd of het mogelijk is te vermelden hoe vaak er bij
overlijden van een lid van de VOKS een erewacht bij de baar heeft
gestaan. Dit zal in het volgende jaarverslag worden meegenomen.

8. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
De penningmeester doet verslag over de financiën van het afgelopen
verenigingsjaar. Met gebruik van een projector laat hij zien hoe het
bestuur de financiën heeft beheerd. Aangezien het aantal leden van
de vereniging door overlijden blijft afnemen, en de kransen bij
afscheidsdiensten door de VOKS worden betaald, blijven de uitgaven
de inkomsten overstijgen. Daarom is er besloten om de kransen te
vervangen door bloemstukken. Er zullen nog wel kransen worden
gelegd bij grote herdenkingen, zoals Roosendaal, Roermond en de
‘grote’ VOKS. Bij de herdenking van Margraten wordt door de VOKS
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geen krans meer gelegd. 
Het huidige tekort kan worden gedekt door de spaarrekening, maar 
de spaarrekening zal zo binnen vijf jaar leeg zijn. Dankzij de vrijwillige 
stortingen van enkele leden zullen de aanmoedigingsprijzen voor 
studenten van de Samilschool de komende vijf jaar kunnen worden 
bekostigd. 

9. BEANTWOORDEN VRAGEN FINANCIEEL VERSLAG
Er zijn geen vragen over het verslag.

10. VERSLAG KASCOMMISSIE
Namens de kascommissie, bestaande uit de heren Kortlever en Piëst,
doet de heer Kortlever verslag van de controle. Vastgesteld is dat het
afgelopen verenigingsjaar de ontvangsten en uitgaven deugdelijk door
bewijzen zijn gedekt en het geheel er zeer verzorgd en compleet uit
ziet.
De heer Piëst treedt als lid van de kascommissie af; de heer
Hazeleger stelt zich als nieuw lid beschikbaar. Er meldt zich helaas
niemand als reserve lid van de kascommissie.

11. GOEDKEURING GEVOERDE FINANCIËLE BELEID
Namens de kascommissie concludeert de heer Kortlever dat de
boekhouding in orde is en complimenteert hij het werk van de
penningmeester. De penningmeester ontvangt van de aanwezigen
een applaus voor de verzorging van de begroting. De Vicevoorzitter
bedankt de leden van de kascommissie voor hun werkzaamheden.

12. VERLENEN DECHARGE BESTUUR, BENOEMING
KASCOMMISSIE

BESLUIT: De ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur
voor het financiële beleid van het verenigingsjaar 2015.

De kascommissie voor het komende jaar zal bestaan uit de heren
Kortlever en Hazeleger.

13. BESTUURSVERKIEZING
Bestuurslid L.C. Schreuders neemt tijdelijk de voorzittershamer van
de Vicevoorzitter over i.v.m. de bestuursverkiezing.
De eerste termijn van de heer P.P.G. Gommers als Vicevoorzitter en
penningmeester is beëindigd. Hij heeft zich opnieuw voor een tweede
termijn beschikbaar gesteld.
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Aangezien zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, wordt de heer 
Gommers per acclamatie met applaus benoemd. 

BESLUIT: De heer P.P.G. Gommers wordt door de Algemene 
Ledenvergadering herbenoemd als bestuurslid van de VOKS voor een 
periode van vier jaren, conform het vastgestelde in de Statuten van de 
VOKS. Hij zal de functie van Vicevoorzitter en penningmeester van de 
VOKS voortzetten.  

In verband met het overlijden van de heer H. de Jong als Marine 
vertegenwoordiger heeft de heer W. Kramer zich destijds als ad 
interim Marine vertegenwoordiger in 2015 beschikbaar gesteld.  
Hij heeft zich nu definitief beschikbaar gesteld voor een periode van 
vier jaar. Aangezien zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, 
wordt de heer Kramer per acclamatie met applaus benoemd. 

BESLUIT: De heer W. Kramer wordt door de Algemene 
Ledenvergadering benoemd als bestuurslid van de VOKS voor een 
periode van vier jaren, conform het vastgestelde in de Statuten van de 
VOKS. Hij zal de functie van Marine vertegenwoordiger van de VOKS 
uitoefenen. 

14. LOPENDE ZAKEN VOOR 2016
Dodenherdenking 4 mei Amsterdam
Gemeld wordt dat de VOKS geen medewerking meer kan verlenen
aan het erecouloir. Dit vanwege de hoge leeftijd van onze leden.
In het decembernummer van onze VOX-VOKS is de informatie
hierover opgenomen.

Memorial Church Leidschendam 3 juli
Deze dienst staat in het teken van het tienjarig bestaan van deze kerk.
Tevens wordt aandacht besteed aan de inzet en opofferingen van de
Koreastrijders tijdens de oorlog 1951-1954.
De Vicevoorzitter doet een pleidooi aan de aanwezigen om zich voor
deze dienst op te geven.

Herdenking en Reünie van de VOKS 5 juli
In het maartnummer van de VOX-VOKS is de oproep van de
Herdenking en Reünie op 5 juli opgenomen. De Vicevoorzitter meldt al
vast dat de herdenking en reünie in 2017 vervroegd zal worden,
omdat deze anders moeilijk te combineren is met het Regiment Van
Heutsz.
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Nationale Indië Herdenking Roermond 
De herdenking vindt jaarlijks plaats in Roermond bij het 'Nationale 
Indië Monument' in wandelpark Hattem op 3 september 2016 

Herdenking dominee Timens 10 september  
De herdenking van het sneuvelen van Ds. Timens in de Korea oorlog 
zal op zaterdag 10 september 2016 in Apeldoorn plaatsvinden. 

December uitnodiging Ambassadeur 
In december 2016 zal op uitnodiging van de Ambassadeur van de 
Republiek Korea de veteranenlunch in Den Haag plaatsvinden. 
De leden van de VOKS zullen t.z.t. daarover een uitnodiging 
ontvangen. 

Koreareis 2017 
Het bestuur overweegt een reis naar Zuid-Korea te doen 
plaatsvinden, bestemd voor kinderen van Oud Korea Strijders. 
Bestuurslid L.C. Schreuders zal de organisatie op zich nemen. 

15. INGEDIENDE VRAGEN EN VOORSTELLEN
Wageningen en Nationale Veteranendag
Gevraagd wordt naar de organisatie van Wageningen en de Nationale
Veteranen Dag. Geantwoord wordt dat de organisatie van deze dagen
niet meer in de handen van de VOKS ligt. Op de website van de
VOKS en in de VOX-VOKS is en wordt hier aandacht aan besteed.
De Vicevoorzitter verzoek t.z.t. aan het secretariaat van de VOKS
bekend te maken wie van de leden aan deze dagen zal deelnemen.
Het is tot nu toe bekend dat zich drie Oud Korea Strijders voor
Wageningen hebben aangemeld.
Veteraneninstituut
Gevraagd wordt wat te doen als leden vragen aan het Veteranen
Instituut hebben terwijl ze geen internet hebben. Verder kunnen de
leden vanwege hun hoge leeftijd niet altijd verstaan wat er aan de
telefoon wordt gezegd. De Vicevoorzitter adviseert dan de hulp van
anderen in te roepen, zoals kinderen, kleinkinderen, buren, enz.
De heer Schuitemaker meldt dat hij al jaren meeloopt tijdens de NVD.
De vlaggendrager van het VOKS-vaandel hoeft geen veteraan te zijn;
de heer Gommers van het bestuur stelt voor dat hij deze taak
eventueel ook op zich zou kunnen nemen.
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16. INGELAST AGENDAPUNT: CERTIFICAAT VAN VERDIENSTE
De heer K. Piëst, DC van District I Noord-Nederland, heeft te kennen
gegeven te stoppen met zijn werkzaamheden als District
Commissaris. De Vicevoorzitter last daarom een extra feestelijk
agendapunt in.
Hij meldt dat de heer Piëst zich jarenlang heeft ingezet voor de leiding
van District I en ondersteuning van de aangesloten leden. De heer
Piëst ontvangt daarom onder luid applaus een door voorzitter
C.P.G.J. Motshagen en erevoorzitter L.C. Schreuders ondertekende
oorkonde met de tekst:

“Dit Certificaat van Verdienste is op vrijdag 18 maart 2016 
toegekend aan de heer K. Piëst voor zijn jarenlange inzet voor het 

behartigen van de van de leden van District I Noord-Nederland van de 
Vereniging Oud Korea Strijders en zijn onuitputtelijke energie bij de 

organisatie van de District reünies” 

Tevens meldt de Vicevoorzitter dat eveneens de heer C.J. graaf van 
Limburg Stirum, het Certificaat van Verdienste zal ontvangen. Deze 
heeft zich jarenlang ingezet voor District VI Zuid-Holland, totdat hij 
wegens privé omstandigheden zijn taak als DC moest neerleggen. 
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Een delegatie van de VOKS zal hem thuis het certificaat persoonlijk 
overhandigen. 
De aanwezigen bekrachtigen deze eervolle onderscheiding voor de 
heer Graaf van Limburg Stirum met applaus. 

17. SLUITING
De Vicevoorzitter nodigt de leden en donateurs uit voor de
kranslegging en herdenking en dankt een ieder voor hun
aanwezigheid. De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.

Aansluitend aan de vergadering werd een film over Korea vertoond. 
De lunch, bestaande uit een uitgebreide rijstmaaltijd was uitstekend 
verzorgd en men liet het zich dan ook goed smaken. 

Om 13.45 uur begaf men zich naar het plein voor het stafgebouw van  
12 Infbat. waar men plaats kon nemen in de daar opgezette tent. Hier 
stond ook een deel van de BCie, de ‘Wonju’- compagnie opgesteld 
evenals het VOKS-vaandel en de Vlaggewacht.  
Nadat een ieder welkom was geheten door de paradecommandant, de 
luitenant Van de Water, marcheerden de Vicevoorzitter VOKS, dhr. 
Gommers, begeleid door de kapitein Ruijters, commandant Bravo Wonju 
Compagnie 12 Infanteriebataljon Air Assault van het Regiment van Heutsz 
de appelplaats op. Nadat de troepen gemeld waren en vervolgens ‘op de 
plaats rust’ waren gecommandeerd nam kapitein Ruijters plaats achter 
de lessenaar en heette de aanwezigen als volgt welkom: 

“Geachte PBC, BA, zeer gewaardeerde Korea veteranen, Wonju’s… 

Als Commandant van de Bravo-Wonju-Compagnie, 12 Infanteriebataljon 
Air Assault en namens het Regiment van Heutsz, heet ik u van harte 
welkom bij de herdenking van de gevallenen van het Nederlands 
Detachement Verenigde Naties in Korea op de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering van de Vereniging Oud Korea Strijders.  
Het is mij een genoegen en vooral een grote eer om vandaag kort uw 
gastheer te zijn. Het verheugt mij dat ik u hier vandaag zie en ik hoop dat u 
allen in goede gezondheid verkeert.  
Na de toespraak van de heer Gommers en mij zal het signaal taptoe 
geblazen worden, waarna er een minuut stilte gehouden wordt, ter 
nagedachtenis aan de gesneuvelde, gewonde en vermiste kameraden, die 
hebben gevochten voor vrede en veiligheid in Korea. Vervolgens zal het 
Wilhelmus ten gehore gebracht worden, waarna we de vlaggen in top 



hijsen. Tenslotte brengen de heer Gommers en ik een biedermeier naar het 
monument en sluiten we af met een defilé. 

Graag geef ik nu het woord aan de heer Gommers, Vicevoorzitter van de 
Vereniging Oud Korea Strijders.” 

Vervolgens richtte de Vicevoorzitter VOKS, de heer Gommers, zich tot de 
aanwezigen: 

Korea veteranen, Commandant en mannen van de Bravo-Wonju-
Compagnie, 12 Infanteriebataljon Air Assault van het Regiment van Heutsz, 
donateurs van de V.O.K.S. en belangstellenden. 
Onze voorzitter de heer Motshagen groet u allen. I.v.m. een 
ziekenhuisopname kan hij hier niet aanwezig zijn. 

Geachte aanwezigen. 

Fijn dat u er allemaal bent en dat geldt zeker voor de Wonju compagnie. 
Tijdens de algemene ledenvergadering deze ochtend hebben we 37 leden 
van de Vereniging Oud Korea Strijders herdacht die ons in 2015 zijn 
ontvallen. 

22 



23 

Nu staan wij hier, bij dit monument, om 123 Korea-veteranen te 
herdenken, die zijn gesneuveld dan wel vermist zijn in Korea.  
Kapitein Ruijters, ik wil daar ook bij betrekken jullie collega Mark Weijdt 
die is omgekomen tijdens een van jullie missies in Afghanistan. Jullie 
hebben op 19 december hem herdacht bij zijn graf. Wij gaan hier bij ons 
monument bloemen leggen ter nagedachtenis aan hen die gesneuveld en 
omgekomen zijn.  
Toen in augustus1950 door het kabinet de beslissing werd genomen om 
ook een infanteriebataljon naar Korea te sturen, was het - met de ogen van 
nu - droevig gesteld met het detachement dat in oktober 1950 vertrok.  Ze 
waren onderbezet, ze mistten een volledige compagnie, en hadden geen 
adequate wapens en uitrusting.  
Bij aankomst in Busan werd men eerst voorzien van uitrusting, wapens en 
voertuigen. Men moest in een sneltreinvaart daarmee leren omgaan.  

Nu is dat gelukkig anders.  
Na een periode van sterke bezuinigingen heeft de huidige politiek ingezien 
dat als je een krijgsmacht wilt hebben, je er ook voor moet zorgen dat je 
mensen voor hun taak zijn getraind en uitgerust.  
Voorzitter Motshagen sprak in januari 2015 vanaf deze plek als volgt: 
Ik citeer: “De situatie in Korea is langzaam aan het veranderen. Het ziet er 
naar uit dat er een voorzichtige poging wordt gedaan tot toenadering 
tussen Noord- en Zuid-Korea en men vraagt zich af of een samengaan 
voor beide naties voordelig is. 
Een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse zaken van Zuid- 
Korea noemde bij een toespraak dat een gezamenlijk Korea oneindig veel 
meer mogelijkheden biedt.  
Wij en niet alleen wij, maar de hele wereld vindt dat het nu na 70 jaar 
wapenstilstand maar eens moet gebeuren.“  
Einde citaat. 

Helaas is de situatie sinds eind januari 2015 verslechterd en gevaarlijker 
geworden. Wordt de wapenstilstand in Korea bedreigd door de 
spierballentaal die nu gebezigd wordt, zoals de dreiging om raketten met 
atoomkoppen af te schieten?  
Als ondanks de sancties, die na elke raketlancering of nucleaire proef 
worden opgelegd, Noord-Korea kans ziet om toch door te gaan met het 
ontwikkelen van nucleaire wapens, dan is het duidelijk dat een gezamenlijk 
Korea niet wordt bereikt. 
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Moeten de leiders van het zeslandenoverleg, Verenigde Staten, Rusland, 
China, Japan en de beide Korea’s, zoals dat in de negentiger jaren heeft 
plaatsgevonden, die aanpak van toenadering en dialoog toch maar weer 
oppakken, in plaats van de Noord-Koreaanse regering steeds verder in het 
nauw te drijven met opeenvolgende sancties? 
Is er een oplossing?  
Er zijn tijden geweest dat men met de Noord-Koreanen om de tafel kon 
zitten. Waarom zou dat nu niet meer kunnen? 
Een vooralsnog succesvol voorbeeld is de onlangs gesloten nucleaire deal 
met Iran. De Iran deal laat zien dat met dialoog meer kan worden bereikt 
dan met veroordelingen en sancties.  Het weer organiseren van een 
zeslandenoverleg zal een enorme kunnen vooruitgang zijn.  

Door de dialoog met Noord-Korea aan te gaan worden de wederzijdse 
belangen in kaart gebracht. Dat zal ervoor zorgen dat het regime veel te 
verliezen heeft en zich daardoor sneller aan de regels zal houden. 
Laten we hopen dat men tot inkeer komt en dat de spierballentaal niet zal 
leiden tot nieuwe gewapende conflicten, omdat men bang is voor 
gezichtsverlies. Laat de offers van de duizenden gesneuvelde militairen en 
honderd duizenden burgers niet voor niets zijn geweest.  

Ten opzichte van 1950 is er veel veranderd.  
Als nu het van Heutsz bataljon ergens ter wereld moet worden ingezet, dan 
heeft het een goede bewapening, heeft het een goede uitrusting en is het 
bataljon goed getraind en berekend voor haar taken. 

Wat de geoefendheid betreft, u kunt dit volgen op de facebookpagina van 
de B-compagnie Wonju. 
Gesterkt door de steun van het Regiment van Heutsz zullen wij onze doden 
blijven gedenken.  
Hartelijke dank voor uw betrokkenheid en de Wonju-ers gefeliciteerd met 
het behalen van de INDIAN CUP.” 
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Na de toespraak van de Vicevoorzitter nam de kapitein Ruijters het woord: 

“Geachte aanwezigen, 

Vanmiddag staat op uw flanken een trotse Bravo Wonju cie opgesteld en 
gedenken wij de dappere kameraden die in Korea vochten, vielen en 
achterbleven. ‘De grootste kracht van een van Heutszer is de man naast 
hem’ zo luidt de spreuk van het regiment. Vandaag staan wij, actief dienende 
van Heutszers, naast onze veteranen en naast hen die het hoogste offer 
hebben gebracht. 
Gisteren precies een jaar geleden was ik waarnemend commandant van het 
helikopterdetachement tijdens de VN- missie in Mali toen twee 
apachevliegers, Ernst en René, zijn omgekomen door een noodlottig 
ongeval met een apache. Gisteren was ik ter nagedachtenis aan hen in Gilze 
Rijen. Vandaag sta ik hier in front van u. Behalve dat deze missie onder 
dezelfde VN-vlag uitgevoerd wordt, is deze missie geenszins te vergelijken 
met uw missie in 1950. Uw missie was een gevechtsmissie, u hebt 123 
goede, jonge collega’s verloren, u hebt in barre, koude omstandigheden, 
onderbemand en met vele ontberingen hard moeten vechten voor de maten, 
de opdracht, uw eigen leven en voor vrede en veiligheid. Ook vocht u tegen 
een sterke, vastberaden en niets ontziende tegenstander. Bovendien hebt u 
geen enkele vorm van aandacht gehad voor uw heldhaftige optreden. In 
tegenstelling tot uw situatie toen wordt elke handeling van de militair nu op 
de voet door de media 
gevolgd. Ook in de 
opvang van militairen 
was toentertijd niets 
geregeld na de harde 
gevechten in Korea. U 
hebt niet de hulp, het 
respect en de 
waardering gekregen 
die u heeft verdiend. 

Toch is er een aantal 
zaken onveranderd 
gebleven: daar waar u 
zich vrijwillig aanbood, ondanks de zogenaamde oorlogsmoeheid na de 
Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Nederlands-Indië, staan ook wij te 
springen om waar dan ook ingezet te worden. Ook nu lijkt Nederland nog 
steeds te moeten bezwijken onder de druk van andere landen, zoals Amerika 
om ingezet te worden, ook nu zijn we onderbemand en ook nu biedt 
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Defensie ons weinig toekomstperspectief. Waarom doen we dan nog steeds 
dit werk? En waarom bent u vrijwillig naar Korea gegaan? Het antwoord is 
voor een ieder persoonlijk, maar het merendeel zal de kameraadschap, 
saamhorigheid en het vechten voor een goede zaak als argument gebruiken. 
Deze kameraadschap bindt ons, jong en oud. En zoals ik mijn verhaal begon 
brengen we helaas offers. We zijn bereid om offers te brengen, risico’s te 
nemen, die niemand durft en wil nemen. Zeker in de huidige maatschappij, 
waarin het individualisme hoogtij viert. Met ons samenzijn op dit 
exercitieterrein bekrachtigen we vandaag onze kameraadschap. 
De sterke vergroeiing tussen jonge en oude veteranen, nergens zo sterk in 
de krijgsmacht als bij ons regiment, garandeert aandachtigheid voor de 
gevallenen, waardering voor de veteranen en een besef van verplichting bij 
ons actieve van Heutszers.  

Korea veteranen, toen de wereld daarom vroeg, stond u op, u verliet uw 
thuisfront en vocht schouder aan schouder op een weg van bloed, afzien, 
ellende en verlies. U heeft oorlog meegemaakt in zijn meest brute 
verschijningen. 
De prijs voor vrede en vrijheid is desalniettemin groot. In Korea lieten veel 
van jullie wapenbroeders het leven. Ter gedachtenis aan die dappere 
kameraden die in Korea vochten, vielen en achterbleven, buigen wij vandaag 
wederom ons hoofd. Wij geven u ons respect en vragen dat u, ondanks dat 
uw aantallen kleiner worden met het verstrijken der jaren, ons blijft vertellen 
over de weg die u samen ging.  
Onze gedachten of gebeden gaan nu uit naar hen die vielen in de strijd 
voor een vrije wereld.´ 

Na deze indrukwekkende toespraak werd een eregroet gebracht, volgde 
het signaal ‘Taptoe’ en werden de gesneuvelden herdacht met 1 minuut 
stilte. 
Daarna werd het signaal ‘voorwaarts’ geblazen en werd onder het brengen 
van de eregroet het Wilhelmus geblazen onder het hijsen van de 
Nederlandse en Zuid-Koreaanse vlag, eerst halfstok, vervolgend geheel in 
de top. 

Vervolgens was het tijd voor de kranslegging. 
Namens de VOKS en het regiment Van Heutsz werden bloemstukken 
gelegd door de heer Gommers en kapitein Ruijters die vervolgens de 
eregroet brachten. 
Daarna meldde de paradecommandant de aangetreden troepen af waarna 
de Vicevoorzitter VOKS en de kapitein Ruijters de paradeplaats verlieten. 



27 

Na het uittreden van de vlaggewacht werden de VOKS-leden en overige 
aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid waarna dezen zich na het 
brengen van een groet bij de bloemstukken naar de ‘Fly-inn’ begaven om 
onder het genot van een drankje na te praten. 
Bijzonder moment was dat militairen van de Wonju Cie eveneens daarbij 
aanwezig waren om met de aanwezige veteranen te kunnen praten over 
hun deelname aan de oorlog in Korea.  
Wij danken het Regiment Van Heutsz voor de goede organisatie, de 
heerlijke lunch en eervolle herdenking. 
LCS  
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NEDERLANDSE KOREA VETERAAN BIJGEZET IN BUSAN 
 
Onder grote belangstelling van vele genodigden, waaronder de Zuid-
Koreaanse minister van Veteranenzaken, is de Nederlandse Oud 
Korea Strijder en voormalig lid van de VOKS, de heer N.F. Wessels, op 
donderdag 12 mei 2016 op de Internationale Begraafplaats van de VN 
in Busan, bijgezet. 

 
Vlak bij Busan aan de zuidkust van Zuid-Korea, ligt het ereveld Tanggok. 
Het is een ereveld van de Verenigde Naties (UNMCK) en het wordt dan 
ook door deze organisatie en de Republiek Zuid-Korea onderhouden. Er 
namen 21 landen deel aan de bevrijding van Zuid-Korea, waaronder 
Nederland. Velen sneuvelden hierbij, waaronder 124 Nederlanders. Om de 
slachtoffers een waardige rustplaats te kunnen geven, werd het ereveld 
Tanggok aangelegd. In totaal rusten hier 2.300 slachtoffers van 10 landen. 
Van de 124 gesneuvelde Nederlanders rustten hier 117 militairen.  

 
Vele jaren later kwam van Oud Korea Strijders uit meerdere landen de 
wens naar voren om na hun overlijden ook op deze begraafplaats een plek 
te mogen krijgen. Daarom is op een apart deel van de UNMCK ruimte 
gemaakt om aan deze wens gevolg te kunnen geven. 
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De heer Nico Wessels overleed op 7 april 2015 te Bilthoven. Hij bezocht 
Zuid-Korea voor het laatst in 2001 en was onder de indruk van datgene 
wat Zuid-Korea had bereikt, toen al 48 jaar na de wapenstilstand. 
Ook het respect van de Koreaanse bevolking voor de Nederlandse Korea 
Veteranen maakte op hem diepe indruk. Het was dan voor zijn familie geen 
verrassing dat Nico aangaf na diens overlijden te worden gecremeerd en 
diens urn zou worden bijgezet in Busan. 
Op deze VN begraafplaats is de heer Wessels de vierde oud Korea Strijder 
en de eerste Nederlander die op een speciaal daarvoor ingericht gedeelte 
is bijgezet. 

 
Op uitnodiging van Minister van Veteranenzaken, zijne excellentie 
Sungchoon Park, vertrokken de zoon en schoondochter van de heer 
Wessels, P. Wessels en echtgenote, vier Nederlandse Oud Korea Strijders 
met begeleiders en twee bestuursleden van de VOKS, Vice-voorzitter  
P. P.G. Gommers en bestuurslid L.C. Schreuders jr, op zondag 8 mei naar 
Seoul. 
Bij aankomst werden zij ontvangen door de minister, een erewacht, de 
pers, televisie en vele Zuid-Koreaanse inwoners die de moeite hadden 
genomen om de Nederlanders welkom te heten. 
Tijdens de vijf dagen in Zuid-Korea werd de Nederlandse delegatie met 
open armen ontvangen en werden kosten noch moeite gespaard om de 
gasten een indruk te geven van een van de meest moderne landen ter 
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wereld. Het verblijf in het vijfsterren Grand Ambassador Hotel Seoel was 
hartverwarmend. Waar ter wereld wordt je bij aankomst in een hotel door 
het personeel in een opgestelde erehaag met applaus ontvangen? 

In het programma werd o.a. opgenomen een bezoek aan het Nationale 
erekerkhof in Seoul, het monument 'De Molen' bij Hoengsong, het 
monument ter nagedachtenis van Luitenant-kolonel Van Ouden, de 
Internationale Begraafplaats van de Verenigde Naties in Busan, waar o.a. 
117 Nederlandse militairen zijn begraven, het Nieuwe Oorlogsmuseum in 
Seoul en het Gyeongbokgung Palace. 

Tijdens het bezoek kreeg de delegatie ook veel ondersteuning van de 
Nederlandse Ambassadeur in Zuid-Korea, Z.E. Lody Embrechts. 
Een bijzonder moment vond plaats tijdens de afscheidslunch op de laatste 
dag in Seoul waar Z.E. Sungchoon Park de vier Nederlandse Korea 
Veteranen de 'Korean Ambassador for Peace' medaille overhandigde.  

Het was een bijzondere reis, waarbij het respect van de Zuid-Koreanen 
voor de oud Korea Strijders, nu zo vele jaren later na de oorlog, nog 
steeds voor de volle 100% aanwezig is. Indrukwekkend!  
LCS 
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ANGELA MERKEL ONTVANGT FREEDOMS AWARD 

Angela Merkel heeft op 21 april 2016 in Middelburg, onder het toeziend 
oog van de Koninklijke familie, de Four Freedoms Award uitgereikt 
gekregen.  
Merkel krijgt de prijs voor haar 'moreel leiderschap, niet alleen in Duitsland 
zelf, maar ook als voortrekker in de Europese vluchtelingencrisis en 
financiële crisis'. Bij de uitreiking waren ook koning Willem-Alexander, 
koningin Máxima en prinses Beatrix aanwezig. 

In een toespraak refereerde Merkel ook aan de vluchtelingencrisis. "De 
overeenkomst met Turkije kwam geen dag te vroeg. Het biedt een reële 
kans de illegale immigratie terug te dringen." 
Merkel stond stil bij de Tweede Wereldoorlog die tot de deling van haar 
land leidde en noemde de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de Duitse 
eenwording de 'gelukkigste momenten van de Duitse en de Europese 
geschiedenis'. 

De internationale Four Freedoms Award wordt jaarlijks toegekend aan 
mensen die zich sterk maken voor de vier vrijheden, zoals de Amerikaanse 
President Roosevelt die in januari 1941 verkondigde: meningsuiting, 
godsdienst en gevrijwaard zijn van gebrek en vrees.  

Dr. Angela Merkel krijgt de International Four Freedoms Award 
omgehangen door Elliot Roosevelt, kleinzoon van president 
Franklin D. Roosevelt.   
Foto: ANP, foto: Remko de Waal 
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KOREAREIS 2017 VOOR KINDEREN VAN OUD KOREA STRIJDERS

Naar aanleiding van de suggestie voor een extra Koreareis voor kinderen 
van Oud Korea Strijders in het maartnummer van de VOX-VOKS hebben 
zich op dit moment van schrijven al 16 deelnemers definitief aangemeld. 
Dit aantal is voldoende om de reis te laten doorgaan. 

Programma 

Zondag 7 mei 2017 
Vertrek met Korean Air 326 vanaf Amsterdam, Vertrektijd 21.20 uur 

Maandag 8 mei 2017 
Aankomst in Seoul 15.05 uur. Transfer naar Hotel, diner in Hotel 

Dinsdag 9 mei 2017 
Bezoek aan het ‘National Militair Cemetery’ te Seoul,  
Aansluitend lunch in- en bezoek aan het National War Museum, diner in Hotel 

Woensdag 10 mei 2017 
Bezoek aan het Nederlandse monument ‘De Molen’ te Hoengsong.  
Hier wordt een krans gelegd. Aansluitend lunch en rondrit langs Wonju 
met o.a. bezoek aan Heuvel 325. Na terugkeer diner in het Hotel 

Donderdag 11 mei 2017 
Bezoek aan de DMZ, de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. 
Lunch in Paju, aansluitend retour en diner in het hotel 

Vrijdag 12 mei 2017 
Met de ‘Bullet Train’ (290 km/u) naar Busan. Bezoek aan de Internationale 
begraafplaats van de Verenigde Naties, waar ook 117 gesneuvelde Nederlandse 
militairen van het NDVN liggen begraven. 
Aansluitend lunch, daarna retour. Diner in het Hotel 

Zaterdag 13 mei 2017 
Rondrit door Seoul, bezoek aan de ‘N Seoul Tower’. Lunch in het Hotel. 
’s Middags vrij of naar keuze bezoek aan het Gyeongbokgung Palace 

Zondag 14 mei 2017 
Vertrek om 10.00 uur naar het vliegveld, retourvlucht met Korean Air 325 naar 
Amsterdam. De vlucht vertrekt om 14.05 uur, aankomst in Amsterdam zondag om 
18.55 uur 
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De kosten 
Zuid-Korea heeft een Revisit programma, dat bedoeld is voor 
Oud Korea Strijders, nabestaanden van in Korea gesneuvelde 
militairen en een apart Youth Programm voor studenten. 
Hoewel voor deze personen een groot deel van de kosten door  
Zuid-Korea wordt betaald, geldt dit helaas niet voor onze groep. 
Wel krijgen wij een iets gereduceerd tarief in Hotel Ibis Ambassador 
Meyong-Dong (4 sterren) en touringcar met gids. 

 
De prijs voor deze reis bedraagt tussen 1.800 – 1.900 euro per 
persoon, afhankelijk van het definitieve aantal deelnemers. 

 
In de prijs zit inbegrepen: 

• Vliegticket retour Amsterdam – Seoul met Korean Air 
• Hotelkosten (4-sterren) op basis van een 2-persoonskamer, 

incl. ontbijt, lunch en diner 
• Een eigen touringcar met Engelstalige gids 
• De reis per  KTX Bullet trein naar Busan retour 
• Toegang tot musea e.d. 

 
Wilt u mee, maar heeft u zich nog niet aangemeld? 
Tot 20 juli 2016 heeft de VOKS een optie op 20 stoelen in het 
vliegtuig. Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u alsnog 
mee? Neem dan contact op met bestuurslid L.C. Schreuders 
Email: Lschreuders@gmail.com, telefoon 06-51903177 
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WAGENINGEN 5 MEI 2016 
 
Vooraf aan de herdenking in Wageningen op 4 mei en het bevrijdingsfeest 
op 5 mei heb ik drie van de vier bijeenkomsten over de vier vrijheden 
bijgewoond. Het waren de vier vrijheden waarover president Franklin 
Delano Roosevelt op 6 januari 1941 in het congres van de VS heeft 
gesproken. Op 5 mei was de lezing in de bibliotheek van Wageningen over 
‘de vrijheid van godsdienst’. Deze vier vrijheden zijn actueel en ik merk op 
dat het nationaal comité 4/5 mei decennia lang de vier als kernuitspraken 
heeft. De vier vrijheden zijn: 
 
De eerste:  de vrijheid van meningsuiting - overal ter wereld. 
De tweede: de vrijheid voor iedereen om God op zijn eigen wijze te 

aanbidden - overal ter wereld. 
De derde: de vrijheid van behoeftigheid – die vertaald in wereldtermen, 

economische overeenkomsten inhoudt die ervoor zullen 
zorgen dat elk land zijn burgers een veilig, vreedzaam bestaan 
kan bieden – overal ter wereld. 

De vierde: de vrijheid van angst – en dat betekent op wereldniveau een 
wereldwijde terugdringing van bewapening, zo grondig dat we 
het punt zullen bereiken waarop geen land de mogelijkheid 
meer heeft om een daad van fysieke agressie te stellen tegen 
een buurland – waar ook ter wereld. 
 

(Overgenomen uit ‘ I HAVE A DREAM’  Belangrijke en bijzondere 
redevoeringen uit de wereldgeschiedenis. ) 
 
’s Middags heb ik mij gevoegd bij onze Korea veteranen en hebben wij 
met z’n drieën, de heren D. Hermans en  A. Nagelkerken en ik tijdens het 
defilé meegelopen. Bestuurslid Wim Kramer liet zich rijden en 
vicevoorzitter Paul Gommers bevond zich onder de enthousiaste 
toeschouwers. Tegenover de eretribune stond tegen het dranghek onze 
veteraan de heer E. Krijgsman. 
Voor en na het defilé heb ik Françoise Appels en de Living History groep 
de American Patrol ontmoet. Onderweg ben ik bekenden tegengekomen. 
Voor de twee dagen heeft men meer dan 100.000 bezoekers in 
Wageningen geschat. Het was prachtig zonnig weer met een waardig en 
eervol defilé van, voor en door oude en jonge veteranen langs kilometers 
van dankbaar publiek. 
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DE NEDERLANDSE MARINE IN DE KOREA OORLOG 
 
In de vroege morgen van zondag 25 juni 1950 overschreden Noord-
Koreaanse troepen de grens met hun zuiderbuur en begon de 
Koreaanse oorlog. De Nederlandse Marine zou in dit conclict een 
belangrijke rol spelen. (uit: Nederlands Instituut voor Militaire Historie) 
 
Hr. Ms. Evertsen 

Het eerste Nederlandse 
schip bij Task Force 95, de 
torpedobootjager Evertsen, 
vertrok op 7 juli 1950 uit de 
haven van Soerabaja en 
arriveerde op 16 juli in 
Sasebo, een vervallen 
marinebasis op het eiland 
Kiusju in het zuiden van 
Japan.  
 
 

De Evertsen verliet op 20 juli met 238 opvarenden de haven van Sasebo 
voor zijn eerste patrouille. Kort daarop, op 9 augustus, raakte de Evertsen 
met de voorsteven een rif en liep zodanige averij op dat reparatie in de 
Naval Dockyards te Hong Kong nodig bleek. 
Pas vanaf 2 december 1950 was de jager weer inzetbaar in de Koreaanse 
wateren. 
 
Hr.Ms. Van Galen 

De torpedobootjager Hr.Ms. Van 
Galen met 246 opvarenden 
loste de Evertsen op 18 april 
1951 af. De aflossing van de 
Evertsen en volgende  
schepen had, zolang de 
oorlogshandelingen 
voortduurden, plaats in de 
veilige haven van Hong Kong, 
hoewel de Nederlandse 
schepen weinig te vrezen 
hadden van de zwakke Noord-

Koreaanse en Chinese marines.  
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Veel meer dreiging ging uit van het grote aantal tyfoons dat jaarlijks 
de Koreaanse wateren teisterde. Zo ook op 12 oktober 1951, toen de 
tyfoon Ruth de Van Galen dwong Sasebo te verlaten en op open zee beter 
weer af te wachten. 
 
Hr.Ms Piet Hein 

De aflossing van de 
Van Galen door de 
torpedobootjager 
Hr.Ms. Piet Hein liep 
enige vertraging op 
doordat juist na het 
verlaten van de 
thuishaven Den 
Helder 
kwartiermeester  
F. van der Horst 
tijdens een zware 
storm overboord 
sloeg en verdronk. 

Van alle Nederlandse schepen die ingezet werden in de Koreaanse 
wateren was de Piet Hein de enige die zich lid mocht noemen van de Train 
Busters Club van Task Force 95.  
Schepen van deze Task Force voerden regelmatig package sweeps langs 
de Koreaanse kust uit. Dit waren patrouilles langs tussen twee tunnels 
gelegen spoorwegtrajecten, de zogenoemde packages. Tijdens zo’n 
sweep slaagde de Piet Hein er in de nacht van 14 op 15 november 1952 in 
een Noord-Koreaanse trein met gericht vuur uit te schakelen. 
Sinds 25 augustus 1952 moest de Piet Hein het stellen zonder zijn 
commandant, kapitein-luitenant ter zee A.H.W. von Freijtag Drabbe, die 
die dag met een ernstige longontsteking aan boord van het Britse  
hospitaalschip Maine werd opgenomen. Gedurende de resterende 
maanden nam luitenant ter zee der eerste klasse jhr. H. de Jonge van 
Ellemeet het commando waar. De Piet Hein was het enige schip dat naast 
zijn vaste bemanning van 229 personen een detachement van 14 mariniers 
aan boord had. 
 
Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau 
Niet een andere torpedobootjager, maar een fregat, en wel Hr.Ms. Johan 
Maurits van Nassau, loste op 18 januari 1953 de Piet Hein af. Een fregat 
als de Maurits had minder opvarenden (183) dan de grotere jagers.  
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De Maurits was het enige Nederlandse schip dat tijdens de operationele 
inzet in Koreaanse wateren een bemanningslid van de rol moest 
schrappen. In een poging een zieke Zuid-Koreaanse militair te evacueren, 
sneuvelde op 26 februari 1953 de telegrafist C. van Vliet door eigen vuur 
van Zuid-Koreaanse troepen. 
Naast de gebruikelijk taken kreeg de Maurits eind juni 1953 een bijzondere 
opdracht. Het Nederlandse schip dirigeerde tijdens pogingen om de ter 
hoogte van de 38e breedtegraad gelegen eilanden Sunwi Do en Yuk To te 
heroveren, de vliegtuigen van het Britse vliegdekschip HMS Ocean naar 
doelen op de eilanden. Drie Nederlandse marinevliegers van Hawker Sea  

 
Fury jager/bommenwerpers bevonden zich van mei tot oktober 1953 in het  
kader van een uitwisselingsproject aan boord van de ‘Ocean’. 
Na het op 27 juli 1953 gesloten bestand kwam de Maurits in rustiger  
vaarwater terecht. Niet langer moest de bemanning er hard aan trekken 
om gedurende drie of vier weken op zee de oorlogswacht (zes uur op, zes 
uur af) en bij acute dreiging de gevechtswacht te leveren. Wel moest het 
schip na het bestand zorgdragen voor de ontruiming van het eiland Sokto 
(operatie Pandora), waar een grote hoeveelheid Zuid-Koreaanse wapens, 
munitie, voorraden en voertuigen was opgeslagen. 
 
Verdienstelijk 
Wegens buitengewoon verdienstelijk optreden ontvingen de vier 
Nederlandse schepen die in de periode juli 1950 tot juli 1953, als 
onderdeel van de Zevende Vloot, in de Koreaanse wateren hadden 
gediend de Koreaanse Distinguished Unit Citation.  
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Hr.Ms Dubois en Hr.Ms Van Zijll  
De twee fregatten die na de Maurits de Koninklijke Marine in Koreaanse 
wateren vertegenwoordigden, hadden in vergelijking met hun voorgangers 

een aanzienlijk minder spannend verblijf. Zij beperkten zich hoofdzakelijk 
tot patrouillegang. Hr.Ms. Dubois nam op 5 november 1953 in Yokosuka 
de plaats in van de Maurits.  
 
Op zijn beurt loste Hr.Ms. Van Zijll op 9 september 1954 de Dubois af.  
Het verblijf van de Van Zijll in Korea was van korte duur. Eind december 
1954 besloot minister van Oorlog en Marine C. Staf dat het schip op  

 
24 januari 1955 huiswaarts zou keren. Zowel de Dubois als de Van Zijll 
hadden 209 opvarenden, waarmee het totaal aan marinepersoneel 
dat in de Koreaanse wateren had gediend boven de 1.300 kwam.    
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MOET DE MG-M WEL OF NIET WORDEN GEBORGEN? 
 
10 september 1942 

Acht jonge mannen stegen donderdagavond 10 
september 1942 om 20.13 op vanuit Oakington 
in hun Short Stirling Mk.I met serienummer 
W7630 MG-M. Het toestel behoorde tot het 7e 
Squadron RAF en maakte deel uit van de 
Pathfinder Force, een groep squadrons 
gespecialiseerd in het markeren van doelen. De 
bommenlading bestond volgens de officiële 
verklaring van de RAF uit 6 x 1000 GP lbs 
Bombs en 36 Flares in 2 Bundles. 476 
vliegtuigen van Bomber Command 
bombardeerden die avond tussen 22.12 en 
23.55 uur de steden Düsseldorf en Neuss. Er 
keerden 33 vliegtuigen niet terug en twee 

vlogen met schade terug naar hun basis. Deze Stirling was een van die 33 
verloren geraakte vliegtuigen.  
 
Aangeschoten!  
De heenreis verliep vrij gemakkelijk totdat zij circa 5 minuten van het doel 
geraakt werden door Flak.  
Een van de bemanningsleden, P/O Freberg, wist uit handen van de 
Duitsers te blijven en in Engeland terug te keren. Daar verklaarde hij het 
volgende: “The outward flight was without incident until 15 minutes before 
reaching the target, when the intercom failed. The W/T operator managed 
to put it right again, but it failed again a few minutes later just as the aircraft 
was making a run on the target at 14.500 feet. Immediately after the 
intercom failed, the aircraft was engaged by intense flak, and the pilot, 
being out of touch with the rest of the crew, did not know what evasive 
action to take. There was one burst immediately below the belly of the 
aircraft which damaged the controls, and another burst in the wireless 
equipment. The pilot was heard to yell above the din to the bomb aimer to 
jettison the bombs, but I believe he was not successful in doing so.” 
 
In hetzelfde rapport vermeldde P/O Freberg verder dat ten tijde van zijn 
sprong, zich nog enkele crewleden aan boord van het vliegtuig bevonden. 
De bommenwerper werd op de terugweg naar Oakington weer 
aangeschoten, ditmaal door de Duitse nachtjagerpiloot Hauptmann 
Siegfried Wandam, Staffelkapitän van 3./ NJG 1 van Fliegerhorst Venlo.  
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De Stirling stortte neer naast Abdij Lilbosch in de gemeente Echt 
(momenteel Echt-Susteren) in de late avond van 10 september 1942. De 
crashplaats was destijds moerassig weiland waar koeien en paarden 
graasden. Het vliegtuig is in een diep gat verdwenen en nooit geborgen, 
ondanks een aantal pogingen hiertoe na de oorlog.  
Joep Jennissen, werkzaam als boerenknecht op de Abdij, moest de 
ochtend na de crash het resterende vee uit het weiland halen. Wat hij daar 
aantrof, heeft hij als 16-jarige nooit kunnen vergeten en werd de drijfveer 
achter zijn inzet om dit toestel en bemanning te bergen.  
 

 
 
 
Discussie over de berging 
Dat de plannen voor de berging moeilijk verlopen, is deels te wijten aan 
het standpunt van de gemeente Echt-Susteren. Enerzijds maakt de 
gemeente zich zorgen over de hoge kosten, anderzijds liggen er 
waarschijnlijk nog niet ontplofte bommen in de grond, waardoor er een 
gevaarlijke situatie bij de berging kan ontstaan. 
Dan loopt er nog de discussie of je het vliegtuig met daarin de stoffelijke 
resten moet respecteren als oorlogsgraf, of juist moet meegaan met het 
verzoek van de nabestaanden om hun dierbaren op een waardige locatie 
een waardig graf te kunnen geven. 
 
VOKS-lid Elie van Schilt schreef een brief aan de gemeente waarin hij zijn 
gevoelens en die van de nabestaanden omschrijft: 
 
“Geacht College van burgemeester en wethouders. 
Zoals bekend ligt er in uw gemeente nog steeds een vliegtuigwrak met 
daarin nog stoffelijke resten van militairen die kwamen om ons te vrijden. 
Helaas, hun vliegtuig is neergestort, nu reeds meer dan 70 jaar geleden. 
Niemand heeft daadwerkelijk moeite gedaan om die militairen een 
waardige rustplaats te bezorgen. 
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Momenteel wordt hierover gepraat en geschreven, terwijl het toch 
eenvoudig is; er zijn immers al veel meer vliegtuigwrakken geborgen. 
Een debat over kosten en andere bedenksels heeft geen zin, er leven nog 
familieleden van deze mensen en die willen heel graag zien dat er 
geborgen wordt. Dan moet een buitenstaander niet gaan proberen dat 
gaan te belemmeren. Ik heb zelfs een vaag vermoeden dat deze 
‘buitenstaanders’ de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt, ik 
wel. 
Voor wat betreft de kosten: dat vliegtuig van onze bevrijders heeft veel 
meer gekost dan wat een berging gaat kosten. Toch kregen wij daarvoor 
nooit een rekening gepresenteerd. 
Berging van stoffelijke resten: de familie, ook uw familie, stellen het heel 
erg op prijs als ze het graf van een overledene kunnen bezoeken, een 
bloemetje plaatsen, dus hun doden kunnen herdenken op de plaats waar 
ze thuishoren. En dat is niet op een weiland of een akker, maar op een 
begraafplaats. 
Deze militairen horen zelfs een plaats te krijgen op een erebegraafplaats. 
Wij oude veteranen hebben ons in het verleden ook ingezet voor het 
bergen van vliegtuigwrakken in Wilnis en Hank. Dat is gelukt, die jongens 
liggen nu waar ze horen te liggen als zijnde, een gesneuvelde bevrijder. 
Dus laat straks in de geschiedschrijving van Echt en Susteren niet de 
regels staan “ Wij deden zelfs geen moeite om onze gesneuvelde bevrijders 
een waardige begraafplaats te bezorgen.” 
Ook de landelijke dagbladen zullen belangstellend volgen hoe u reageert 
op “Eervol begraven of laten liggen in de bagger van een akker die jaarlijks 
bestrooid wordt met allerlei vreemde meststoffen.” 
In deze zie ik uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Vriendelijke groet. 
 
Elie van Schilt 
OVW Indie veteraan. 
OVW Korea veteraan 
 
 
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de internetsite van de 
Stichting berging Stirling W7630: www.stichtingbergingstirlingw7630.nl 
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LEZINGEN EN TENTOONSTELLINGEN IN BRONBEEK 
 
‘Sonsbeek’ SO 16 Transaction  
Museum Bronbeek is een der locaties van de hedendaagse 
kunsttentoonstelling ‘SONSBEEK’16 transACTION’.  
Deze tentoonstelling vindt plaats tijdens de ‘Sonsbeek SO 16 Transaction’, 
van 5 juni – 18 september 2016. 
Het Indonesische curatorencollectief Ruangrupa nodigde de beeldend 
kunstenaar Juul Sadée uit om een werk te maken in museum Bronbeek, 
waar een deel van de geschiedenis van Indonesië sinds 1863 tastbaar 
aanwezig is.  
  
Multimedia-installatie   
Juul Sadée bouwde de multimedia-
installatie ‘SO’, waarin zij het Molukse 
verhaal presenteert als drager voor de 
onderwerpen kolonisatie en immigratie. De 
naam ‘SO’ refereert aan de traditie, waarin 
vertellers hun verhaal altijd beëindigden 
met: “ZO is het aan mij doorgegeven”. De 
verteller treedt dus terug en geeft de 
luisteraar gelegenheid tot eigen 
interpretatie: beiden zijn in ‘transaction’. 
De kunstenaar bouwde een houten 
constructie, die de ruimte in twee lagen 
verdeelt. De grond is de laag van de 
geschiedenis van kolonisatie en de eerste 
generatie Molukkers. Op de vloer liggen kisten van Molukse KNIL-militairen 
tussen 19de -eeuwse kanonnen; hiertussen hangen handpoppen. De laag 
erboven bevat een 'soundscape' over de nazaten van KNIL-militairen. Hier 
wisselen gesprekken af met mantra’s van woorden, oneliners en een 
traditionele Molukse vertelling met gezang. Halverwege het platform bevindt 
zich de representatie van een Molukse vrouw. Zij verbindt beide lagen: de 
geschiedenis met de actualiteit. Met haar aanwezigheid legt zij tevens de 
nadruk op de positie van de Molukse vrouw en de nazaten van de KNIL-
militairen. 
SO is gebouwd in de ‘Djaga-Ragabaan’, een 38 meter lange voormalige 
boogschietbaan van de veteranen die op Bronbeek woonden. Djaga-Raga 
is een plaats op Bali, waar het KNIL in 1849 een overwinning behaalde. 
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Molukse gemeenschap  
Juul Sadée ontwikkelde SO in samenwerking met leden van de Molukse 
gemeenschap in en om Arnhem. In ontmoetingen kwamen onderwerpen 
aan bod als kolonisatie, immigratie in het algemeen en die van de 
Molukkers in het bijzonder, evenals de huidige positie van de Molukkers 
en de geringe zichtbaarheid van het Moluks erfgoed in de Nederlandse 
musea. Vooral de stem van de 2de generatie vrouwen ontbreekt. Met dit 
project wil Sadée deze vrouwen zichtbaar maken en een stem geven.  
 
Juul Sadée 
Juul Sadée is in de jaren ’70 opgeleid als beeldhouwer. In de jaren ‘80 
verbleef zij in de Jan van Eyck Academie op de beeldhouw- en 
mixedmedia-afdeling. Beide zijn als sporen in haar werk terug te vinden. 
Juul Sadée over haar werk: “Mijn werk verbindt het mondiale met het 
persoonlijke. Als beeldend kunstenaar ben ik geïnteresseerd in de manier 
waarop kunst en cultuur een betekenisvolle plek in onze samenleving kan 
innemen. Ik ben ervan overtuigd dat kunst een verbindende, reflecterende, 
informerende en uitdagende functie kan hebben en dat dit alleen mogelijk 
is vanuit een gerichte en persoonlijke empathie voor mens en omgeving.  
Mijn interesse voor de mens met al haar mogelijkheden en 
onmogelijkheden is een rode draad in mijn oeuvre van multimedia-
installaties, gecreëerde ‘situaties’ en performances.” 
 
Toegankelijkheid SO 
Het gedeelte van de soundscape kan alleen worden betreden via een 
trapje met zeven treden.  
  
Dia lezing & rondleiding over het landgoed Bronbeek  
Twee eeuwen geschiedenis van het Arnhemse landgoed Bronbeek staan 
centraal in de dia lezing met rondleiding ‘Landgoed Bronbeek: een 
koninklijk geschenk voor veteranen’ op donderdag 11 augustus 2016.  
  
Het landgoed Bronbeek wordt sinds 1863 bewoond door oud-militairen. 
Maar zijn geschiedenis gaat verder terug. De rentenier Hermen 
Steygerwalt begon in 1817 met de aanleg van een ‘buitengoed’ bij een 
natuurlijke bron en beek aan de Velperweg. Hij bouwde er een eenvoudig 
buitenhuis en noemde het terrein ‘Bronbeek’. Het huis werd in later tijd 
vervangen door een statige villa. Koning Willem III, die het landgoed vijf 
jaren bezat, liet deze villa uitbreiden met twee vleugels. In 1859 schonk hij 
zijn landgoed aan de Staat der Nederlanden. Hij stelde daarbij als 
voorwaarde dat de Staat er een tehuis zou bouwen voor militairen die 
gediend hadden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Dit 
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‘Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek’ werd ontworpen door de 
befaamde architect Willem Nicolaas Rose en ging open op 19 februari 
1863. De tehuisbewoners hielden sindsdien bijna een eeuw lang een 
gemengd agrarisch bedrijf op het landgoed in stand. Daarnaast 
onderhielden zij in hun tehuis een collectie militaire en volkenkundige 
voorwerpen uit Nederlands-Indië. In 1960 is het terrein getransformeerd in 
een park, met behoud van de historische structuur en gebouwen. Nog 
steeds wonen er oud-militairen in het tehuis op het landgoed, maar nu van 
alle delen van de Nederlandse krijgsmacht. Hun collectie is de basis van 
het huidige museum voor koloniale geschiedenis. 
  
De presentatie duurt van 14.00 tot 16.30 uur en bestaat uit twee delen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een rondleiding over het landgoed voert langs bijzondere bomen, de bron 
en de beek met zijn watervalletjes, beelden en de alom bekende 
‘plantenkalender’; ook de architectuur van de monumentale gebouwen en 
de gedenktekens voor de slachtoffers van de Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië worden belicht. Aansluitend brengt Niek Ravensbergen 
in een lezing met veel dia’s de ontwikkeling en het gebruik van het 
landgoed in beeld.   
De activiteit is onder meer interessant voor mensen met interesse in de 
Nederlandse koloniale geschiedenis en belangstelling voor groen erfgoed. 
Deelname met museumentreebewijs (Museumkaart, Veteranenpas en 
Donateurspas gratis).  
Reserveren is gewenst: (026) 376 35 55 of nb.ravensbergen@mindef.nl.   
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Kijk ook eens op onze website 

 
 www.vox-voks.nl 

 
 
 
 
 

Heeft u als lid of donateur al  
 

de inlogcodes voor de website? 
 

Aan te vragen via de website op ‘Inloggen’ 
 

 
 
  



48 
 

 


	00   pag 1             Adresgegevens.pdf
	KOPIJ

	04   pag 5-8        Van het Bestuur.pdf
	Naar aanleiding van de bijzetting van oud Korea Veteraan N.F. Wessels op de United Nations Memorial Cemetery in Korea (Zie het artikel in deze VOX-VOKS over de Koreareis)  wil het bestuur u graag op het volgende attent maken: Vlak bij Busan aan de zui...

	06   pag 14 - 27  Verslag Jaarvergadering en Herdenking 18 maart 2016.pdf
	Tevens meldt de Vicevoorzitter dat eveneens de heer C.J. graaf van Limburg Stirum, het Certificaat van Verdienste zal ontvangen. Deze heeft zich jarenlang ingezet voor District VI Zuid-Holland, totdat hij wegens privé omstandigheden zijn taak als DC m...

	07   pag 28 - 30  Nederlandse Oud Korea Strijder bijgezet in Busan.pdf
	Vlak bij Busan aan de zuidkust van Zuid-Korea, ligt het ereveld Tanggok. Het is een ereveld van de Verenigde Naties (UNMCK) en het wordt dan ook door deze organisatie en de Republiek Zuid-Korea onderhouden. Er namen 21 landen deel aan de bevrijding va...
	Vele jaren later kwam van Oud Korea Strijders uit meerdere landen de wens naar voren om na hun overlijden ook op deze begraafplaats een plek te mogen krijgen. Daarom is op een apart deel van de UNMCK ruimte gemaakt om aan deze wens gevolg te kunnen ge...

	08   pag 31         Angela Merkel ontvangt Four Freedoms Award.pdf
	ANGELA MERKEL ONTVANGT FREEDOMS AWARD

	09   pag 32 - 33 Koreareis 2017.pdf
	De kosten
	In de prijs zit inbegrepen:
	Wilt u mee, maar heeft u zich nog niet aangemeld?
	Tot 20 juli 2016 heeft de VOKS een optie op 20 stoelen in het vliegtuig. Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u alsnog mee? Neem dan contact op met bestuurslid L.C. Schreuders Email: Lschreuders@gmail.com, telefoon 06-51903177


