De VOX -VO.K.S. is een uitgave van de

VERENIGING VAN OUD KOREA STRIJDERS

door middel waarvan het bestuur de leden op de hoogte houdt van
gebeurtenissen en evenementen, die van belang kunnen zijn voor de leden
van de VO.K.S. De VOX - VO.K.S. verschijnt viermaal per jaar.

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING

De vereniging heeft ten doel:
- het behartigen van de belangen van de leden en van de
nabestaanden in de eerste graad van die Nederlanders, die direct
betrokken waren bij de oorlog in Korea;
- het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen onderling,
alsmede die met overeenkomstige verenigingen in het buitenland;
- het onderhouden van contacten met het Regiment van Heutsz en met
de 2 US Infantry Division (Indianhead).
-

ADVERTENTIES

Helpt uw V.O.K.S. door het plaatsen van een advertentie in de VOX en
stimuleer daarmede uw eigen omzet.
Advertentie van bladgrootte
€ 90,- per jaar
Advertentie van ½ bladgrootte
€ 55,- per jaar
Advertentie van ¼ bladgrootte
€ 30,- per jaar
Stuur ook uw advertentie naar de secretaris.

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt € 14,- per jaar.

ADRESVERANDERINGEN

Direct doorgeven aan de secretaris; alleen dán kunt u verzekerd zijn
van een regelmatige toezending van de VOX - VO.K.S.
WEBSITE
Meer informatie treft u aan op onze website: www.vox-voks.nl
Lay-out en eindredactie: L.C. Schreuders jr. te Weert
Druk: Goud PrintCenter te Alblasserdam
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VAN DE VOORZITTER
Net voor het ter perse gaan van deze VOX-VOKS,
werden wij opgeschrikt door het bericht dat de
grondlegger van onze vereniging, kolonel b.d.
L.C. Schreuders, op 12 juni j.l. was overleden.
Een bijzonder man is heengegaan. Met verdriet in
ons hart, maar met eerbied voor zijn inzet voor onze
vereniging en de veteranen in ons land, nemen wij
afscheid van hem.
Wat is er toch veel gebeurd en georganiseerd in dit
eerste halfjaar van 2017. Zoals door het comité ‘De
Vergeten Oorlog’ dat, samen met ons, alles op alles
heeft gezet om te bewerkstelligen dat er in het Museum te Soesterberg
permanent aandacht wordt geschonken aan de Korea oorlog.
Op 4 mei j.l. is er door uw bestuur op diverse plaatsen in Nederland
aandacht besteed aan de gevallenen. Zo heeft erevoorzitter Motshagen
met zijn zoon Dennis een krans gelegd bij het monument op de Dam.
Uw voorzitter en DC Kortlever waren bij het monument in Crooswijk te
Rotterdam, DC Mulder in Goes, bestuurslid Titalepta in Loenen en de
vicevoorzitter in Weert.
Van 7 tot en met 14 mei bezochten 21 kinderen, kleinkinderen en partners
díe locaties in Korea, waar hun (groot)vader had gevochten of was
gesneuveld. Het was een emotioneel gebeuren voor Arie en Michel van
Vlaanderen, die nu eindelijk een prachtige krans konden leggen op het graf
van hun in Korea gesneuvelde (groot)vader, sergeant A. van Vlaanderen.
En dan dat bijzondere moment op 15 mei, voorafgaand aan onze jaarlijkse
herdenking en reünie, dat aan de gesneuvelde Korea Strijder Pieter Slager
nu eindelijk, na 66 jaar, postuum de dapperheidsmedaille ‘Bronzen Kruis
kon worden uitgereikt. Hierbij gaat onze dank uit naar veteraan Ger
Achterhof uit Emmen, die zich 25 jaar lang heeft ingezet voor erkenning
van de heldendaad van Pieter Slager. Ook danken wij Veteranenombudsman Reinier van Zutphen voor zijn bemiddeling en de minister van
Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, die bereid was om gevolg te geven
aan de erkenning middels deze bijzonder medaille.
Bij al datgene dat hier is genoemd denk ik bij mijzelf: “wij moeten nog heel
lang door gaan, uit respect voor de Korea oorlog Veteranen.!”

Paul P.G. Gommers
Voorzitter
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IN MEMORIAM KOLONEL B.D. L.C. SCHREUDERS

Op maandag 12 juni 2017 is in zijn woonplaats Weert de oud-voorzitter
VOKS, kolonel b.d. L.C. Schreuders, overleden.
Kolonel Schreuders, bij velen beter bekend als 'Leen', richtte samen met
generaal b.d. Tack in 1977 de Vereniging Oud Korea Strijders op.
Zowel generaal Tack als kolonel Schreuders maakten in 1951 deel uit van
het 1e Nederlands Detachement Verenigde Naties, dat participeerde in de
Korea oorlog.
De kolonel was een organisator in hart en nieren. Onrecht kon hij niet
uitstaan en hij ging desnoods 'door de loopgraven' om bij de overheid
voor de Oud Korea Strijders en andere veteranen aandacht en respect te
vragen. Samen met wijlen generaal Ted Meines richtte hij het Veteranen
Platform op. Jarenlang was hij secretaris van de VOKS.
Na het overlijden van voorzitter Tack, had hij tijdelijk drie functies:
voorzitter, secretaris en redacteur van de VOX-VOKS.
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Zijn gezondheid nam echter steeds verder af. Hij besloot daarom te
stoppen met bestuursfuncties en droeg het voorzitterschap over aan de
heer C. Motshagen.
Tijdens de herdenking en Reünie van de VOKS, op 27 oktober 2010, nam
hij afscheid en ontving tot zijn verrassing uit handen van generaal De Kruijf
voor zijn inzet voor de Oud Korea Strijders in het bijzonder en overige
veteranen in het algemeen, de hoogste ministeriële onderscheiding, het
Ereteken van Verdienste in Goud. Tevens werd hij door de
Ledenvergadering benoemd tot erevoorzitter VOKS.

Na het overlijden van zijn geliefde vrouw Eileen in 2013, ging het met zijn
gezondheid verder bergafwaarts totdat hij, omringd door zijn familie, in zijn
eigen woning op 12 juni j.l. in de leeftijd van 93 jaar, overleed.

Op wens van de familie is de afscheidsdienst, die gehouden werd op
zaterdag 17 juni jl., op video opgenomen. U kunt deze afscheidsdienst
terugzien via internet: www.liveuitzendingen.nl.
Als code kunt u intoetsen: 7B71A692
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IN MEMORIAM
Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat
in de periode maart 2017 – juni 2017
bericht van overlijden is ontvangen van:
Dhr. L.J. Roomer, 87 jaar, op 6 april 2017 te Bussum
(Landmacht, 16-02-54 La Marseillaise)

Geachte Vereniging Oud Korea Strijders,

Bij deze mail ik u een foto
van oud Korea Strijders
die bij de uitvaart van
mijn vader,
dhr. L.J. Roomer, de
erewacht hielden.
Wij allen waren zeer
getroffen door dit mooie
laatste eerbetoon. Met
name mijn moeder was
zeer ontroerd door hun
aanwezigheid.
Dat VOKS de moeite had
genomen om bij de uitvaart van haar echtgenoot, erewacht te houden
vond zij een hele eer. Zij kijkt er met een warm en dierbaar gevoel op
terug. Zij heeft deze emotionele dag, mede door de erewacht, goed
kunnen afsluiten.
Mijn moeder wil met dit mailtje graag alle mannen die 15 april aanwezig
waren nogmaals hartelijk danken. Maar niet alleen wij, kinderen en mijn
moeder, waren geraakt door de erewacht. Van veel mensen hebben wij
gehoord dat ook zij het bijzonder vonden om dit zo te mogen meemaken.
Iedereen was vol lof over hoe de oud Korea Strijders erbij stonden!
Persoonlijk dank ik u voor wat de VOKS voor mijn vader heeft gedaan. Hij
las trouw uw blaadje en als het even kon ging hij naar een reünie. Hij was
trots lid te zijn van uw vereniging!
Met vriendelijke groet,
Patricia van Wiggen – Roomer
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Van districtscommissaris C. Kortlever, ontvingen wij volgend bericht:
De uitvaart van wijlen de heer L.J. Roomer had niet alleen een plechtig
karakter maar was ook een gebeuren waar warmte en dankbaarheid van
uitging. Bij aanvang van de plechtigheid werd door twee achterkleinkinderen de kaarsen achter de kist ontstoken. Voorts werd door de
kinderen, vier dochters en een zoon, persoonlijke herinneringen aan hun
vader uitgesproken. Datzelfde deden daarna twee van de kleinkinderen
met herinneringen aan hun grootvader.
Aan het einde van de plechtigheid werd door een aalmoezenier een schets
van het leven van de overledene gegeven, waarna het stoffelijk overschot
met water en wierook werd gezegend en een gebed werd uitgesproken.
De V.O.K.S. had een aandeel in de plechtigheid door middel van een
Erewacht, bestaande uit voorzitter P.P.G. Gommers en de Oud Korea
Strijders Th. Hazeleger en C.J. Kortlever
Dhr. J. Hartman, 83 jaar, te Naarden
(Landmacht, 08-06-53 Ms. Felix Roussel)
Dhr. H.Th. Willemsen, 86 jaar, op 18 april 2017
(Landmacht, 03-09-53 USS Blatchford)
Dhr. L. Smeets, 85 jaar, op 28 april 2017 te Geleen
(Landmacht, 02-12-52 USS. Gen. Muir)
Dhr. J. Groenendijk, 93 jaar, op 10 mei 2017 te Oosterhout
(Landmacht, 31-03-51 USS. Gen. McRae)
Naar aanleiding van het overlijden van ons VOKS-lid dhr. Leo
Smulders, die op 8 november 2016 te Arnhem overleed, is
onderstaande dankbetuiging ontvangen:

Een mooi afscheid was het!
Een mooi eerbetoon aan een markante man, vriend en vader!
De vele verhalen en de lieve kaarten die wij hebben mogen ontvangen
heeft ons Iaten zien hoezeer Leo gemist wordt.
Bedankt voor jullie steun.
Carolien & Roel

Monique & Marco
Anne
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Dhr. L.C. Schreuders, 93 jaar, op 12 juni 2017 te Weert
(Landmacht, 26-10-1950 SS Zuiderkruis)

Op 12 juni overleed onze vader, kolonel b.d. L.C. Schreuders.
De afscheidsdienst vond plaats op zaterdag 17 juni te Weert. Tijdens deze
indrukwekkende herdenking waren diverse bestuursleden, leden en
donateurs van de VOKS aanwezig alsmede militaire vertegenwoordigers
van het Regiment van Heutsz, het regiment Limburgse jagers en de ZuidKoreaanse ambassade.
Zes Oud Korea Strijders van de VOKS en vier militairen van het regiment
Van Heutsz vormden naast de kist van mijn vader een erewacht, hetgeen
op ons als familie diepe indruk heeft gemaakt.
Wij willen een ieder bedanken voor uw medeleven, bloemen, aanwezigheid
en opbeurende woorden. De leden van de erewachten spreken zij in het
bijzonder onze dank uit U heeft er mede voor gezorgd dat onze vader een
waardig afscheid heeft gehad.
8
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VAN HET BESTUUR
Oprichter VOKS, kolonel b.d. L.C. Schreuders overleden.
In zijn woonplaats Weert is op 12 juni jongstleden de kolonel der Infanterie
b.d. L.C. Schreuders overleden.
Kolonel Schreuders was samen met generaal
Tack in 1977 de oprichter van de VOKS.
Op 17 juni jl. woonden uw voorzitter, de heer
P. Gommers, erevoorzitter C. Motshagen,
andere bestuursleden en veel leden en
donateurs van de VOKS de afscheidsdienst bij.
Zowel de VOKS als het Regiment Van Heutsz
maakten deel uit van de erewacht.
Ook namens de Zuid-Koreaanse ambassade
was een vertegenwoordiging aanwezig.
Kolonel Schreuders werd 93 jaar.
Bezoek van Koreaanse leerlingen aan Nederland
Eind juli/begin augustus zal een groepje Zuid-Koreaanse studenten een
bezoek aan Nederland brengen. Zij zullen daarbij het Koreamuseum
bezoeken en het Koreamonument te Schaarsbergen.
Ook willen de leden van deze groep kennismaken met Korea-veteranen.
Graag willen wij van u weten wie van u het leuk vindt om deze
kennismakingsbijeenkomst bij te wonen.
Heeft u interesse, geeft u zich dan op bij het secretariaat.
Wij zullen u dan tijdig over de juiste datum informeren.
Bankrekening van de VOKS
De VOKS had tot nu toe twee bankrekeningen. Zowel bij de ING-bank als
bij de Rabobank. Dit leidde soms tot verwarring. Daarom heeft het bestuur
besloten om voortaan nog maar één bankrekening te gebruiken, nl. die van
de Rabobank
Het bankrekeningnummer van de Rabobank blijft ongewijzigd:
NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S.
Mocht u gebruikmaken van internetbankieren, verzoeken wij u om het
rekeningnummer van de ING-bank, dat op naam staat van de VOKS, te
verwijderen.
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Koning neemt afscheid van vertrekkende ambassadeur
Koning Willem-Alexander heeft op 10 april jongstleden afscheid genomen
van de vertrekkend ambassadeur van ZuidKorea. De koning ontving Z.E. de heer Jonghyun
Choe op Paleis Noordeinde voor een afscheidsaudiëntie, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.
Ambassadeur Jonghyun Choe werkte ruim drie
jaar vanuit de Koreaanse ambassade in
Den Haag.
De VOKS dankt hem voor de wijze waarop hij de
Oud Korea Strijders en onze vereniging een
warm hart toedroeg. Ook zijn spontane geste om
aan Oud Korea Strijders gratis het NDVN-boek
van Francoise Appels aan te bieden, werd
enthousiast ontvangen. Wij wensen hem veel
succes in zijn nieuwe carrière.
Nieuwe Ambassadeur van de Republiek Korea in Den Haag
De regering van de Republiek Korea heeft een
nieuwe ambassadeur in Nederland benoemd.
Het is Z.E. de heer Yun Young Lee.
Uw voorzitter en penningmeester hebben op
9 mei jongstleden een bezoek gebracht aan de
heer Lee. Het was een gezellig en ontspannen
kennismakingsgesprek. Aangezien de
Ambassadeur geen reversspeld met de
Nederlandse en Koreaanse vlag had, is deze aan
hem spontaan aangeboden, waarna hij deze
direct op zijn colbert aanbracht.
Op 15 mei, tijdens de herdenking en reünie van
de VOKS, maakte de heer Lee kennis met leden,
districtscommissarissen, bestuursleden en
donateurs van de VOKS.
Uw bijdrage voor het Nationaal Monument Vredesoperaties
Op het Nationaal Monument Vredeoperaties te Roermond, staan o.a.
namen ingegraveerd van Nederlandse militairen die tijdens de Korea
oorlog zijn omgekomen. Desondanks gebeurde het te vaak, dat bij de
diverse jaarlijkse herdenkingen, waarbij hoge functionarissen een speech
hielden, de verrichtingen van de Korea Strijders niet werden genoemd.
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Diverse VOKS-voorzitters, waaronder kolonel b.d. L.C. Schreuders en de
heer C. Motshagen, hebben zich jarenlang ingezet om hier aandacht voor
te vragen.
Er is nu eindelijk een positieve kentering te constateren. De heldhaftige
daden van de Korea Strijders worden daar nu vaker genoemd en er komt
steeds meer aandacht voor. Daarom is uw huidige voorzitter, de heer
P. Gommers, opnieuw in gesprek gegaan met de Stichting van het
Nationaal Monument. Er is een voorstel gedaan om voor de Nederlandse
militairen van zowel de Korea Oorlog als die van Unifil een eigen bronzen
plaquette op het monument te mogen aanbrengen. Dit mag een doorbraak
genoemd worden tot nog meer erkenning van diegenen die o.a. in Korea
hebben gevochten en daarbij zelfs zijn omgekomen!

Helaas moeten wij de kosten van deze bronzen plaquette zelf dragen.
Het ontwerp is gemaakt en de kosten worden geraamd op 6.050 euro
excl. BTW. Dit kunnen we als uw vereniging niet opbrengen. Daarom
vraagt uw bestuur aan u om een vrijwillige bijdrage te storten om het
mogelijk te maken dat aan dit Vredesmonument deze plaquette wordt
aangebracht.
U kunt uw bijdrage storten op het rekeningnummer van de VOKS.
Dit is: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S.
Vermeldt u bij uw bijdrage dan ook: ‘Monument Roermond’.
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Op zaterdag 2 september 2017 zal het monument door de ambassadeur
van de Republiek Korea worden onthuld. U ontvangt daarvoor t.z.t. een
uitnodiging.
Mevrouw Baukje Hampel in Wageningen geridderd
Mevrouw B.J. Hampel, donateur van de VOKS, ontving op woensdag
26 april 2017 uit handen van burgemeester dhr. G. van Rumund de
Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Baukje Hampel is één van de zussen van soldaat M.J. Hampel, die op 26
juli 1952 in de Korea Oorlog sneuvelde.
Namens VOKS woonden voorzitter P. Gommers en Oud Korea Strijder
T. Hazeleger de plechtigheid bij. Wij feliciteren Baukje van harte met deze
bijzondere onderscheiding als kroon op haar vrijwilligerswerk.

Koreareis 2017
In de maand mei van dit jaar maakten 21 klein(kinderen) van Korea
Strijders een reis naar Zuid-Korea. Dit op initiatief van de VOKS, onder
leiding van bestuurslid Leo Schreuders, zoon van uw oud-voorzitter
kolonel b.d. L.C. Schreuders.
Zij bezochten o.a. the National Military Cemetary van Zuid-Korea, het
Nationaal Militair Museum te Seoul, de gedemilitariseerde Zone, en de
Internationale Begraafplaats van de Verenigde Naties te Busan.
13

Op diverse plaatsen werd door de groep een krans gelegd ter herdenking
van de Koreaanse en Nederlandse militairen die tijdens de Korea Oorlog
zijn omgekomen. Een uitvoerig verslag treft u aan in deze VOX-VOKS.
Koreareis 2018
Na de geslaagde Koreareis in 2017, stelt het bestuur voor om in mei 2018
opnieuw een reis te organiseren. Dit keer staat deze open voor Oud Korea
Strijders die graag nog eens een bezoek aan Zuid-Korea willen brengen.
Ook uw familieleden, zoals uw partner, uw kinderen en kleinkinderen
kunnen zich hiervoor inschrijven.
Het lijkt ons heel bijzonder dat zij samen met u de plaatsen kunnen
bezoeken, waar u heeft gevochten en waar uw kameraden zijn begraven.
Het programma duurt een week en staat wederom onder de leiding van
bestuurslid Leo Schreuders.

De kosten bedragen circa 1.850 euro per persoon. In dit bedrag zit
inbegrepen de vliegreis retour met Korean Airlines, onderbrenging in een
viersterrenhotel in Seoul, alle maaltijden, excursies, toegangsprijzen en
een ervaren gids. U kunt zich opgeven:
Per e-mail:
voks1951@gmail.com
Per telefoon:
06-51903177 (L.C. Schreuders)
Via de website: www.vox-voks.nl onder ‘Nieuws, tabblad ‘Koreareis’.
Uw aanmelding is dan nog niet definitief. Uw bestuur wil eerst graag weten
hoeveel animo er is, voordat wordt besloten de reis door te laten gaan.
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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 Wittstraat 139, 3135 RH Vlaardingen
Tel. 06-57220869 e-mail: mulder.h1@hotmail.com
District VIII. Oost-Brabant
A. Treffers
Kruiskampsingel 217, 5224 KH Den Bosch
Tel. 073-6235189 e-mail: arie.treffers@outlook.com
District IX. Limburg
L.G. Ghelen
Ellecuylgaard 42, 6227 EA Maastricht
Tel. 043-3615621 e-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com
District Den Helder
Vacature
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VERSLAG HERDENKING EN REÜNIE VOKS 15 mei
Op 15 mei vond in de Oranje Kazerne te Schaarsbergen de jaarlijkse
Herdenking en Reünie van de VOKS plaats.
Deze herdenking stond in het teken van een bijzonder moment: de
minister van Defensie, mevrouw Hennis-Plasschaert, zou voor aanvang
van de herdenking de dapperheidsmedaille ‘Bronzen Kruis’, postuum
toegekend aan korporaal Pieter Slager, uitreiken aan de schoonzus van de
korporaal. Hij sneuvelde tijdens het in veiligheid brengen van twee
gewonde kameraden tijdens de Korea Oorlog.
Er waren ruim 120 mensen aanwezig, onder wie Oud Korea Strijders,
donateurs en genodigden. Daaronder de nieuwe ambassadeur van de
republiek Zuid-Korea, Z.E. de heer Yun Young LEE, de commandant der
Landstrijdkrachten, Luitenant-Generaal Beulen, de commandant van de
11e Luchtmobiele Brigade, de Brigade-Generaal Matthijssen, familie van
korporaal Pieter Slager, de erevoorzitter C. Motshagen en militairen van de
C-Compagnie Nudea van het regiment Van Heutsz.

Nadat de paradecommandant, de kapitein Steenstra, de herdenking had
geopend, namen de speciaal genodigden, waaronder de familie van
korporaal Slager, de afgevaardigde van de Verenigde Staten, de militair
attachee van de republiek Korea en vertegenwoordigers van de
Landmacht, Luchtmacht en Marine en de voorzitter VOKS hun plaatsen in.
16

Vervolgens stelde de militairen met de ‘Korean Battle Flag’ zich op bij het
monument, gevold door de vaandelwacht van het Regiment van Heutsz
die zich opstelde aan de kant van de Fly-Inn.
Daarna nam de commandant van het regiment Van Heutsz, de luitenantkolonel Janssen, het woord. Hij begroette daarbij de aanwezigen en
vertelde in zijn toespraak dat het regimentsvaandel onlangs was
vernieuwd. En dat was dan ook te zien want het vaandel zag er prachtig
uit.
De commandant noemde in zijn verhaal tevens het bijzondere feit, dat aan
korporaal Pieter Slager, die in 1952 in Korea sneuvelde, de dapperheidsmedaille ‘Bronzen Kruis’ was toegekend en dat deze door de minister van
Defensie, mevrouw Hennis-Plasschaert, zou worden uitgereikt.

Nadat hij de minister had uitgenodigd, inspecteerde zij samen met de
commandant van het regiment en de commandant der Strijdkrachten
generaal T. Middendorp, de opgestelde compagnie van het regiment,
begroette de aanwezige gasten en bracht een eregroet aan het vaandel.
Heel indrukwekkend allemaal.
De minister ging vervolgens over tot het uitreiken van het Bronzen Kruis
aan de familie van korporaal Pieter Slager. Een uitgebreid verslag hierover
treft u elders in deze VOX-VOKS aan.
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Nadat de minister en generaal Middendorp afscheid hadden genomen,
kreeg de voorzitter VOKS, de heer P. Gommers, het woord.
Toespraak Voorzitter Gommers

En hier sta ik dan… een redelijk
versgebakken voorzitter van de Vereniging
Oud Korea Strijders, als zoon van een Oud
Korea Strijder.
Ik heb die oorlog in Korea niet bewust
meegemaakt, ik was vijf jaar toen mijn
vader naar Korea vertrok.
Mijn vader heeft die oorlog wel bewust
meegemaakt, net zoals velen onder u die
daar zijn geweest en de verschrikkingen
van deze periode aan den lijve hebben
ondervonden.
Ik ben trots op mijn vader en trots op de
Korea-veteranen. Trots omdat hij en jullie
hebben meegeholpen om Zuid-Korea te
bevrijden van de Noord-Koreanen en
Chinezen in een periode die inmiddels zo vele jaren achter ons ligt. Het is
een eer voor mij dat ik als uw voorzitter het verenigingstenue mag dragen
met op mijn mouw de Indian Head, die op het uniform van mijn vader zat.
I would like to welcome the Ambassador of the Republic of Korea, his
Excellency mr. Yun Young Lee. I know that the Dutch language sounds a
little bit of abracadabra to you, but I will make sure that you will receive a
translation of what I am telling you today.
Ook wil ik de commandant der Landstrijdkrachten, Luitenant-Generaal
Beulen, hartelijk welkom heten.
Uw aanwezigheid bevestigt het belang van de inzet van onze militairen van
het regiment Van Heutsz tijdens de peace enforcing inzet in Zuid-Korea,
waarbij 123 Nederlandse militairen zijn omgekomen en een aantal zijn
vermist.
Welkom aan de Commandant van de 11e Luchtmobiele Brigade, de
Brigade-Generaal Matthijssen. Generaal, fijn dat u tijd heeft kunnen vrij
maken om hier vandaag bij ons aanwezig zijn.
Welkom aan de Overste Janssen, geweldig dat u als regimentscommandant ook dit jaar deze herdenking en reünie heeft mogelijk
gemaakt.
En voordat u denkt dat ik u vergeet… een bijzonder welkom aan onze
erevoorzitter Kees Motshagen, erelid Ferry Titalepta, aanwezige Korea18

veteranen met uw aanhang, de vertegenwoordigers van de Veteranen,
de Vereniging Regiment van Heutsz, overige belangstellenden, burger en
militair en alle militairen van de hier opgestelde compagnieën van het
Regiment Van Heutsz. En natuurlijk mijn bestuursleden van de VOKS.
De Vereniging Oud Korea Strijders, beter bekend als de VOKS, bestaat dit
jaar 40 jaar. Een vereniging die in 1977 werd opgericht door generaal Tack
en kolonel Schreuders.
Beiden maakten als Korea Strijders deze oorlog mee en hebben
ondervonden hoe dicht overleven en sneuvelen bij elkaar ligt.
Zij onderkenden echter de trauma’s die deze ervaringen veroorzaakten bij
diegenen die na deze oorlog terugkeerden in Nederland. Een terugkeer
waarbij de Nederlandse bevolking geen flauwe notie had van datgene dat
deze militairen in Korea hadden meegemaakt.
Deze militairen konden thuis, in het vertrouwde Nederland, hun verhaal
niet kwijt. Hun familie begreep het niet en het ministerie van Defensie
begreep het ook niet. Het is om deze reden dat de VOKS door de generaal
en de kolonel werd opgericht.
De oud Koreaanse strijdmakkers konden eindelijk onder elkaar hun
ervaringen kwijt; het was een uitlaatklep voor de verschrikkingen die zij
destijds hadden meegemaakt.
En dan is er een ander partij die hun helpt om hun inzet te waarderen:
de Zuid-Koreaanse overheid. Zuid-Korea heeft zich in de loop der jaren
ontwikkeld tot een vermogende wereldmacht. Een land dat in
ontwikkeling, welvaart en economie een van de meest vooraanstaande
posities inneemt.
En desondanks is dit land onze veteranen niet vergeten. De wijze waarop
de Zuid-Koreaanse bevolking jegens de oud Korea Strijders haar respect
toont is niet alleen bijzonder, maar bovenal indrukwekkend.
In mei 2016 mocht ik met vier Korea-veteranen, een bestuurslid en andere
belangstellenden, getuige zijn van de bijzetting door Peter Wessels en zijn
vrouw van de urn met as van zijn vader Nicolaas Francis Wessels, een
Oud Korea Strijder die de wens had, na zijn overlijden op de United
Nations begraafplaats Busan, Zuid-Korea, te worden bijgezet.
De wijze waarop de Zuid-Koreanen hun respect toonden jegens deze oud
Korea Strijder, was indrukwekkend.
Niet alleen voor hem. Alle Korea-veteranen die in de achter ons liggende
jaren op revisit zijn geweest, hebben het respect en de dankbaarheid van
de Koreaanse bevolking kunnen ervaren.
Ook de in totaal 21 kinderen en kleinkinderen die gisteren zijn
teruggekeerd van een bijzondere reis naar Zuid-Korea en daar de plaatsen
hebben bezocht waar hun vader of opa heeft gevochten of is gesneuveld,
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hebben dit kunnen beleven. Er waren daarbij twee bijzondere momenten:
het plaatsen van een krans door de heer van Vlaanderen, samen met zijn
zoon, op het graf van zijn vader op de United Nations begraafplaats.
Het was voor beiden de eerste keer dat zij bij de laatste rustplaats van hun
vader en opa stonden.
Daarnaast heeft ons bestuurslid Leo Schreuders ter symbolische felicitatie
een bloemstuk geplaatst op het graf van korporaal Pieter Slager, waarvan
zijn familie vandaag diens Bronzen Kruis in ontvangst mocht nemen.
Ook hier in Nederland wordt telkens de dankbaarheid getoond. Jaarlijks
worden de Veteranen door de Koreaanse Ambassadeur uitgenodigd voor
een lunch in december en geven de Ambassadeur en Militaire Attaché blijk
van waardering bij het overlijden van een Korea veteraan.
Dit geeft onze vereniging en haar leden een bijzonder goed en fijn gevoel.
Tot het laatste moment wordt gewaardeerd wat we hebben gedaan.
Dit zijn voorbeelden van de emotie die in onze harten leeft, om
voortdurend, onophoudelijk en standvastig deze militairen te blijven
herdenken. Opdat zij nooit worden vergeten.
Ik kan het niet nalaten een kritische opmerkingen te maken naar ons eigen
land, dat de inzet van deze vrijwilligers zolang heeft ontkend.
Het was voor ons een teleurstelling dat bij de opening van ons prachtige
Nationaal Militair Museum te Soesterberg, wij geconfronteerd werden met
een museum, waarin over de Korea periode en het sneuvelen van zoveel
Nederlandse militairen niets, en ik zeg nogmaals niets, is terug te vinden.
Dit is een regelrechte belediging voor deze 123 omgekomen, dan wel
vermiste militairen, van het regiment Van Heutsz.
Als bestuur konden wij dit niet over onze kant laten gaan. Wij gingen er
mee naar buiten en een ieder die het maar horen wilde vond het, met ons,
een schande.
Zo ook Bernard Mullers die ik bij de herdenking in Roosendaal in 2015
ontmoette tijdens de Hoengsong herdenking.
Hij ging met mijn verhaal de ‘boer op’ en wist zo medestanders te
interesseren voor dit onrecht. Als de groep ‘De vergeten Oorlog’ gingen
ook zij aan de slag en werden wij zo gesteund bij onze pogingen hierin
verandering te brengen.
Er zijn met de directie van dit museum gesprekken gevoerd, er zijn brieven
gestuurd met een inhoud die er niet om liegt en waar wij tot op heden nog
geen reactie op hebben gekregen.
De brief die de generaal Middendorp, de commandant der Strijdkrachten,
op 24 maart 2017 heeft ondertekend n.a.v. de actie van de heer Mullers en
zijn groep, maakte mensen heel blij.
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De Generaal Middendorp schrijft daarin dat er aandacht besteed wordt
voor de inzet van het N.D.V.N. en KM op de meest logische plek: Thema
Oorlog. Ten tweede dat er in de daarvoor bestemde zaal een interview met
een Korea-veteraan, de heer van Rijswijk, gezien kan worden en ten derde
dat er aandacht komt door het ontsluiten en digitaliseren van bijzondere
foto’s en interviews.
Dit alles zal in de komende maanden worden gerealiseerd, in ieder geval
voor de zomer 2017.
Wij danken de Generaal voor deze brief met daarin de toezegging.
en Dr. Bernard Mullers (hij is orthopeed) bedankt voor je inzet en steun om
dit voor elkaar te krijgen.
Dames en heren… het is nu inmiddels 40 jaar geleden dat de vereniging
VOKS werd opgericht. Toch staan wij hier weer en weten we ook voor wie
we hier staan, namelijk voor diegenen die in Korea deze oorlog hebben
meegemaakt, en die daar zijn gesneuveld of gewond zijn geraakt. Maar
ook voor hen die het overleefd hebben.
Deze veteranen hebben inmiddels de leeftijd van 85 tot 95 jaar bereikt.
Velen van deze militairen zullen over enkele jaren niet meer in ons midden
zijn. Generaal Tack is inmiddels vele jaren geleden overleden. Kolonel
Schreuders, inmiddels 93 jaar oud, lijdt aan hevige dementie en kan, net
als vele andere oud-strijders i.v.m. hun gezondheid, hier niet meer
aanwezig zijn.
Het is daarom een goed besluit van de vereniging, inmiddels vier jaar
geleden, geweest om de statuten te wijzigen, zodat zonen van Oud Korea
Strijders een bestuursfunctie kunnen vervullen.
En ik noem ze graag: Robin Rehmann, Leo Schreuders, Pim Wijnands.
En onze kennis over Korea wordt ons bijgebracht door Ferry Titalepta en
Wim Kramer en Ds. Peter ’t Hoen zorgt voor de geestelijke bijstand.
Wij zullen als bestuur van de VOKS, uw vereniging, behouden en bewaren
totdat de laatste Korea veteraan ons heeft verlaten.
Ik kijk naar links en ik kijk naar rechts en zie met trots deze jonge militairen
en hun commandanten opgesteld; een nieuwe generatie militairen van ons
Regiment Van Heutsz, die er alles aan zullen doen om de vrede in ons land
en de vrede in onze wereld te handhaven en indien nodig te herstellen.
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Tot slot:
Aangezien de minister direct na de uitreiking ons moest verlaten heb ik
haar een brief meegegeven met de volgende inhoud:
Schaarsbergen 15 mei 2017
Excellentie, mevrouw Hennis-Plasschaert,
Fijn dat u de dag van onze jaarlijkse herdenking gekozen heeft om, in het
bijzijn van de Korea-veteranen, het Bronzen Kruis postuum uit te reiken
aan de Korporaal Slager die op 26 juli 1951 samen met acht maten
sneuvelde. Hij verrichtte een bijzondere daad.
Door hem werd het Van Heutsz motto ‘het moet, dus het kan’ in de
praktijk gebracht, wat hem zelf het leven kostte. Mevrouw, hartelijk dank,
namens bestuur en alle leden en donateurs, voor dit eerbetoon.
In 1999 is het boek: VAN KOREA TOT KOSOVO verschenen met als
ondertitel: “De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds
1945”.
Dit boek is geschreven door Christ Klep en Richard van Gils en uitgegeven
door uw ministerie. Ik wil u vragen om dit boek onder de aandacht te
brengen van alle politieke ambtsdragers die mogelijk een taak hebben bij
herdenkingen, zoals Kamervoorzitters, Ministers en Staatssecretarissen.
Misschien dat we dan bereiken dat zij in hun toespraken, tijdens
herdenkingen bij de opsomming: Tweede Wereld Oorlog, NederlandsIndië, Nieuw- Guinea, Libanon, voormalig Joegoslavië en Afghanistan, niet
consequent Korea overslaan. Dat doet namelijk heel veel mensen pijn.
Hartelijk groet,
Paul P.G. Gommers
Voorzitter
Geachte aanwezigen, een waardige herdenking en een prettige dag.
Ik dank u voor uw aandacht”.
Zijn toespraak werd afgesloten met een krachtig applaus van de
aanwezigen, hetgeen toch erg bijzonder was.
Daarna stelde de nieuwe ambassadeur van de Republiek Korea zich aan
de aanwezigen voor. Hieronder volgt de Nederlandse vertaling:
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Toespraak ambassadeur Z.E. de heer Yun Young Lee

“Goedemorgen, dames en heren,
Aangenaam kennis met u allen te maken.
Geachte heer Gommers, Voorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders
en geachte veteranen van de Korea oorlog, Luitenant-kolonel Janssen en
soldaten van het Regiment Van Heutsz, Dames en heren,
Allereerst wil ik graag Luitenant-kolonel Paul Janssen, Commandant van
het Regiment Van Heutsz, hartelijk danken voor zijn uitnodiging om
aanwezig te mogen zijn bij deze belangrijke
en betekenisvolle gelegenheid.
Ik wil graag van de gelegenheid gebruik
maken om onze oprechte dankbaarheid te
tonen aan de veteranen en hun families.
Ook wil ik graag de hoogste eer bewijzen
aan de gevallenen en mijn oprechte
condoleances overbrengen aan de
nabestaanden.
Graag herdenken we de heer Slager die
vandaag postuum geëerd wordt, en toon
mijn respect aan zijn familie en vrienden,
die sinds lange tijd geprobeerd hebben om
hem te erkennen en te eren
Dames en heren, dit is mijn eerste
herdenking sinds dat ik in Nederland ben
aangekomen. Het maakt mij erg emotioneel
om hier de veteranen te ontmoeten, als ik bedenk welke offers zij gebracht
hebben en moeilijkheden zij doorstaan hebben, de zichtbare en
onzichtbare wonden veroorzaakt door de oorlog.
Dappere Nederlands soldaten kwamen in 1950 vrijwillig naar Korea, dat
een ver en onbekend land was voor de meeste Nederlanders. Ze vochten
voor een natie en volk in diepe ellende. Hun deelname tijdens de oorlog,
samen met 21 andere VN-lidstaten redde Korea van de invasie van het
communisme.
Nadat de oorlog beëindigd was heeft mijn land de verwoeste economie
herbouwd, en heeft vanuit de ruïnes van de oorlog vele veranderingen
ondergaan tot een van 's werelds grootste economieën. Ook is het op
geleidelijke en succesvolle wijze een democratie geworden.
Zuid-Korea vandaag de dag zou zo anders geweest zijn zonder de
dapperheid en offers van de Nederlandse soldaten. De dankbaarheid die
we voelen is daarom des te groter.
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Ik kwam hier als Ambassadeur van Zuid-Korea, zo dankbaar voor de
Nederlandse veteranen en trots op de ontwikkeling die Zuid-Korea heeft
doorgemaakt. Maar tegelijkertijd voel ik ook spijt met betrekking tot de
huidige situatie op het Koreaanse schiereiland. Noord-Korea, het land dat
67 jaar geleden Zuid-Korea binnenviel, bedreigt nog steeds de veiligheid in
Oost-Azië met allerlei soorten provocaties en vele mensen lijden onder de
onderdrukking en hongersnood door het regime. Het is jammerlijk dat de
helft van het schiereiland nog steeds zucht onder het wrede regime.
Maar ondanks de moeilijkheden en problemen, veroorzaakt door NoordKorea, zal de Zuid-Koreaanse regering doorgaan met zijn inzet om NoordKorea ertoe te bewegen om een einde te maken aan zijn nucleaire
ambities zodat het een waardig lid kan worden van de internationale
gemeenschap. Door dit te doen zal het nobele offer van de veteranen voor
vrede en democratie niet tevergeefs eindigen. We zullen proberen ons
best te doen om blijvende vrede in Korea te bewerkstellingen.
Geachte veteranen. Aan het begin van mijn taken in Nederland heb ik veel
nagedacht over hoe ik onze dankbaarheid aan de veteranen kan uiten.
Denkend aan de zin ‘herinneren is gedenken’, is één ding duidelijk: Ik moet
een actieve rol spelen in het herdenken van de veteranen.
Als onderdeel hiervan heeft de ambassade recentelijk het boek N.D.V.N.
1950-1954 via NDB Biblion aan 17 openbare bibliotheken gedoneerd.
De ambassade verleent ook haar medewerking aan het Nationaal Militair
Museum voor een tentoonstelling over de Nederlandse deelname in de
Koreaanse oorlog. Dit zal helpen om het Nederlandse publiek opnieuw te
laten beleven wat Nederlandse veteranen gedaan hebben. Ik hoop dat de
Nederlandse veteranen erkend en herinnerd zullen worden, omdat zij dit
verdienen.
Geachte veteranen. Opnieuw wil ik u bedanken. We zullen u altijd
herinneren. Geachte Luitenant-kolonel Janssen en soldaten van het
Regiment Van Heutsz, dank voor al uw bijdragen en offers gemaakt door
de soldaten van uw regiment voor mijn land.
Ik zou graag mijn toespraak eindigen met u allen een goede gezondheid
en geluk te wensen voor de toekomst.
Dank u wel”
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Na de mooie toespraak van de ambassadeur volgde het gebed door de
legerpredikant Ds. A. Hoorn. Daarbij kon een ieder in gedachten en in rust
stilstaan bij zowel de gesneuvelde Korea Strijders alsmede bij de
kameraden die in de jaren daarna zijn overleden.
Daarna volgde het indrukwekkende dodenappel waarbij na het noemen
van de naam van de in Korea gesneuvelde, uit de rangen van de
aangetreden militairen telkenmale "present" werd geroepen. Alleen bij het
noemen van de naam van Vliet, de enige gesneuvelde van de Koninklijke
Marine, werd conform de traditie "hier" 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 of
vermist zijn.
Na drie slagen op de ‘Korea-bel’ werd een minuut stilte gehouden; het is
dan inderdaad dood en doodstil. Met nogmaals drie slagen van de ‘Koreabel’ werd de minuut stilte beëindigd.
Vervolgens werden de vlaggen vanaf de halfstok positie geheel omhoog
gehesen en kon de kranslegging beginnen.
De eerste krans werd gelegd door luitenant-generaal Beulen en luitenantkolonel Janssen, gevolgd door de ambassadeur van de Republiek Korea
en militair attachee kolonel Lee.
Daarna volgden de voorzitter VOKS samen met de erevoorzitter VOKS, de
heer C. Motshagen.
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Kolonel M. Dulfer, de Cdt Militair Tehuis Bronbeek en Oud Korea Strijder
A. Kleine plaatsten de volgende krans, gevolgd door Sergeant-majoor
Fuentes van de United States Army.
Nadat de vaandelwacht zich bij het monument had opgesteld werden de
alle aanwezigen uitgenodigd aan te vangen met het defilé langs het
monument en kransen.
Vervolgens begaf een ieder zich naar de ‘Fly-Inn’ waar de Reünie begon.
Na het nuttigen van een (wederom) prima verzorgde rijstmaaltijd nam een
ieder afscheid van Schaarsbergen en toog men huiswaarts.
Het VOKS-bestuur dankt het Regiment van Heutsz voor de voortreffelijke
organisatie en ziet terug op een waardige herdenking en een geslaagde
reünie.
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OVERIGE HERDENKINGEN
Op 4 mei 2017, om 20.00 uur, vond de Nationale Herdenking plaats.
Dan worden twee minuten stilte in acht genomen om de Nederlandse
oorlogsslachtoffers te herdenken.
Dodenherdenking Amsterdam
Tijdens de Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam, legden de
erevoorzitter VOKS, de heer C. Motshagen samen met zijn zoon Dennis
een krans ter herdenking van de militairen en koopvaardijpersoneel,
omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de
Tweede Wereldoorlog of daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Zoon Dennis vertelde o.a.: mijn vader legt een krans als eerbetoon aan zijn
medestrijders die gesneuveld zijn. Het motto van mijn vader is: “Blijven
herdenken moet”.

Erevoorzitter VOKS C. Motshagen (2e van rechts) en
Dennis Motshagen (rechts) tijden de kranslegging op de Dam
Dodenherdenking Crooswijk
Aan de jaarlijkse 4 mei herdenking op begraafplaats Crooswijk in
Rotterdam werd dit jaar o.a. deelgenomen door een afvaardiging van de
V.O.K.S. Was er vorig jaar slechts één deelnemer; dit jaar waren er vijf
namens de V.O.K.S. Dat waren voorzitter P.P.G. Gommers en de leden
S.J. Boom, Th. Hazeleger, J.F. Vissenberg en C.J. Kortlever.
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Voor uw verslaggever was het de eerste keer dat ik deze herdenking
meemaakte en de organisatie door de gemeente Rotterdam maakte een
grote indruk op mij.
Bij aankomst op de begraafplaats liepen de talrijke genodigden en andere
belangstellenden door twee hagen van militairen van de Landmacht en
gewapende mariniers. Er was een grote tent opgesteld waar ieder na
binnenkomst werd ontvangen met koffie en cake. Daarna kon een ieder
plaatsnemen waarbij op elke stoel een programma lag.
De plechtige herdenkingsbijeenkomst werd omlijst met koraalmuziek,
gespeeld door een koperkwintet van de marinierskapel, alsmede zang
door leden van een jeugdtheaterschool. Bij aanvang werd een gedicht
voorgedragen waarna een woord van herdenking door burgemeester ing.
A. Aboutaleb en door legeraalmoezenier P.F.A. Visschers.
Vervolgens werd de stille tocht geformeerd. De stille tocht voerde langs
zes oorlogsmonumenten: een militair erehof, een burgermonument, een
geallieerden monument, een erehof van verzet, een Indië-Monument en
het Korea Monument.
Onze groep werd voorafgegaan door een ambtenaar van Crooswijk met
een bord ‘Korea-Monument’. Bij dit monument stonden reeds twee
militairen van het Regiment van Heutsz, twee gewapende mariniers en een
marinier hoornblazer, waarna wij ons terzijde opstelden.
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Nadat de stille tocht, die inmiddels langs de andere monumenten was
gevoerd, bij het Korea Monument aankwam, werd door burgemeester
Aboutaleb en voorzitter Gommers een krans geplaatst. Vervolgens werden
twee bloemstukken gelegd door een veteraan van de Bond van
Wapenbroeders en door mij. Daarna volgden een hoornsignaal, twee
minuten stilte, opnieuw een hoornsignaal. Daarmee was de plechtigheid
afgelopen en konden de aanwezigen nog even napraten onder het genot
van koffie en broodjes.
Ik spreek de hoop uit dat volgend jaar de V.O.K.S. opnieuw goed
vertegenwoordigd zal zijn bij dit bijzondere gebeuren en doe ik een oproep
aan de leden die in Rotterdam of omgeving wonen en hiertoe in staat zijn
om ook naar Crooswijk te komen.

C.J. Kortlever

Dodenherdenking Weert
Ook in Weert werden op 4 mei 2017 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.: “De herinnering aan onvrijheid tijdens de Tweede

Wereldoorlog zijn onlosmakelijk verbonden met de inzet van militairen bij
vredesmissies, in het verleden maar ook bij de huidige in Mali. Actuele
gebeurtenissen doen beseffen dat vrede en vrijheid geen vanzelfsprekendheden zijn.
‘Geef vrijheid door’ is het jaarthema van 4 mei dit jaar. ‘De kracht van het
persoonlijke verhaal’.
Het vertellen van zo’n verhaal bleek decennia na de oorlog niet eenvoudig.
De mensen die de verhalen hadden beleefd praatten er niet over, hun
kinderen durfden het onderwerp vaak niet aan te snijden.”
Burgemeester Heijmans van Weert vertelde o.a. het volgende: “ervaren wij
nog een gedeeld verleden? Bestaat er zoiets als een collectief geheugen
en hoe collectief is dat geheugen? Een deel van de inwoners van
Nederland bestaat inmiddels uit mensen die lang na de Tweede
Wereldoorlog zijn geboren. Of in ons land zijn komen wonen, op de vlucht
voor oorlog of op zoek naar werk.
Sommigen vestigden zich uiteindelijk voorgoed in Weert, om hier een
nieuw leven op te bouwen, kinderen te krijgen en oud te worden.
Deze mensen en hun kinderen hebben hun eigen herinneringen, hun eigen
verhalen, andere verhalen.
Recent hebben we te maken met een toestroom van nieuwe inwoners
afkomstig uit andere landen. Mensen vluchtend voor oorlog en geweld.
De beelden van verwoestingen en menselijk leed nog vers op hun netvlies.
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Hun herinneringen, recent en rauw, verdrongen om te kunnen overleven.
Hun herinneringen, recent en rauw, nog niet te vatten in woorden.
Hun herinneringen, recent en rauw, de basis voor nieuwe persoonlijke
verhalen.
We delen niet hetzelfde verleden en dramatische verhalen. Wat we wel
delen is de behoefte en de bereidheid om samen dingen te doen, elkaar te
helpen en te steunen, ook als we gedenken zoals vandaag.”
Na de speech van de burgemeester werden o.a. gedichten voorgelezen
door Ninthe Hendriks en Kiki Wulms, leerlingen van basisschool
‘Aan de Bron’ uit Weert, in een gedicht waarin zij hun ideeën over oorlog
en vrede kwamen vertellen. Zij zijn hiermee de vertegenwoordigers van de
nieuwe generatie.
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 oorlogen. Daarna werden diverse kransen gelegd.

Namens de Vereniging Oud Korea Strijders legde L.C. Schreuders jr.,
vicevoorzitter VOKS, een bloemstuk met krans.
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BRONZEN KRUIS VOOR KORPORAAL PIETER SLAGER
Op 15 mei 2017 reikte de minister van Defensie, mevrouw J.A. HennisPlasschaert, tijdens de herdenking van de VOKS in de Oranjekazerne
te Schaarsbergen, het Bronzen Kruis uit aan mevrouw DijkhuizenSlager, de schoonzus van Korporaal Pieter Slager die op 26 juli 1951
sneuvelde in Korea.
Korporaal Slager maakte deel uit van het
1e Nederlands Detachement Verenigde
Naties. Tijdens een militaire actie op 26 juli
1951, nabij Nujonggol, Korea, raakte enkele
strijdmakkers van hem gewond. Korporaal
Slager meldde zich, zeven dagen voordat
hij terug zou keren naar Nederland, vrijwillig
om de gewonde strijdmakkers terug te
halen. Daarbij werd hij dodelijk gewond
door vijandig vuur.
Door zijn pelotonscommandant destijds, de
1e luitenant L.C. Schreuders, werd n.a.v.
de bijzondere dappere daad van korporaal
Slager een proces-verbaal opgesteld.
Vervolgens werd in Korea een voordracht
voor een medaille geschreven, maar deze
voordracht belandde in een houten kist. En die kist is men vervolgens uit
het oog verloren.
Begin jaren ’90 kwam de voordracht weer boven water, bij het inrichten
van het Van Heutsz-museum. Maar zonder de benodigde
getuigenverklaringen. Die werden pas in 2016 gevonden. In één van die
getuigenverklaringen vatte Sergeant Janssen de gebeurtenissen als volgt
samen: “na in de ochtend van de 26e juli 1951 anderhalf uur neerdrukkend
vuur afgegeven te hebben op de vijandelijke stellingen, kregen wij
plotseling flankerend vuur van automatische wapens, waarbij verscheidene
doden en gewonden vielen. De Korporaal Slager haalde een gewonde op
en probeerde een tweede gewonde op te halen waarbij hij zelf werd
getroffen door een schot in keel en borst en ter plaatse sneuvelde.” Zijn
getuigenis werd bevestigd door Soldaat der Eerste klasse Hoepel, in een
proces-verbaal dat is opgemaakt op 8 augustus 1951 door 1e Luitenant,
L.C. Schreuders.
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Het koninklijk besluit waarin de toekenning van het
Bronzen Kruis is vastgelegd, treft u hieronder aan:

wegens:
“Op 29 september 1950 is Pieter Berend Slager
vrijwillig in dienst getreden en ingedeeld bij het
Regiment van Heutsz teneinde deel uit te maken van
het Nederlands Detachement Verenigde Naties.
Korporaal Slager sneuvelde op 26 juli 1951 nabij
Nujonggol, Korea.
Hij had zich vrijwillig gemeld om zich onder zwaar en
goed gericht vijandelijk automatisch- en geweervuur
naar voren te begeven, teneinde gewonden, uit het in
het front gelegen en door de vijand beheerste terrein, in veiligheid te
brengen. Nadat hij een gewonde onder uiterst moeilijke en gevaarlijke
omstandigheden in de eigen linie had gebracht, heeft hij zich opnieuw
onder dezelfde omstandigheden naar voren begeven, teneinde nog een
gewonde op te halen. Daarbij werd hij meerdere malen zelf getroffen en
sneuvelde hij ter plaatse. Hij heeft hiermede op de meest loffelijke wijze
blijk gegeven van moed en trouw aan gewonde kameraden.”

Minister J.A. Hennis-Plasschaert feliciteert mevrouw DijkhuizenSlager met de medaille die aan haar schoonbroer werd toegekend
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Enkele dagen voor de overhandiging van het Bronzen Kruis aan de
schoonzus van korporaal Slager, bevond zich een groep van 21 kinderen
en kleinkinderen van Oud Korea Strijders op de Internationale
Begraafplaats van de Verenigde Naties in Busan, waar Pieter Slager ligt
begraven.

Toen het bericht van de toekenning van het Bronzen Kruis daar ook
bekend werd, legde de zoon van de luitenant Schreuders, die het procesverbaal in 1951 had geschreven, een felicitatiebloemstuk op het graf van
Pieter Slager.
Een foto hiervan is enkele dagen laten opgestuurd naar mevrouw
Dijkhuizen-Slager, die haar erkentelijkheid daarvoor schriftelijk heeft
overgebracht.
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DE KOREAREIS MEI 2017
In mei 2017 maakten 21 kinderen en kleinkinderen inclusief van Oud
Korea Strijders een reis naar Zuid-Korea.
Eén van de deelnemers, Marianne Steenbergen, maakte het volgende
verslag van deze prachtige reis.
Begin plannen reis
Omstreeks mei 2016 zag ik in het V.O.K.S.- blad een oproep voor kinderen
van oud Korea-strijders die graag naar Zuid-Korea zouden willen. Nu
speelde bij mij al langer de gedachte om een keer naar Zuid-Korea te gaan,
dus ja ik zou wel mee willen gaan. Toen was het de vraag met wie zou ik
gaan. In eerste instantie wilde mijn man wel meegaan. Eerst nog maar
even vragen aan mijn broer of hij ook interesse had in de reis. Hij moest
hier even over nadenken en uiteindelijk hebben we in juni 2016 de knoop
doorgehakt en besloten dat we met z’n tweeën zouden gaan. Tja en toen
moesten de tickets geregeld gaan worden. Na wat overleg hebben we
besloten dat we nog een paar dagen langer zouden blijven. Na contact
met Leo Schreuders hebben wij besloten om twee dagen langer te blijven
en hij heeft geregeld dat we ook in het hotel konden blijven. Na veel emailverkeer werd er besloten om voor vertrek nog een kennismakingslunch
te organiseren.
Zaterdag 15 april 2017
De kennismaking in Bronbeek. Helaas kon niet iedereen hierbij aanwezig
zijn. Maar diegenen die er wel waren hebben genoten van een geweldige
Indische rijsttafel. Daarna hadden we nog wat tijd om op Bronbeek rond te
kijken. Daarna was het tijd om ons voor te stellen en werd het programma
besproken. Wat ook erg leuk was dat er drie Oud Korea-strijders waren die
wat ervaringen van afgelopen jaar vertelden. Het was een leuke en
gezellige middag dus met een goed gevoel weer richting huis vertrokken.
Nog een kleine drie weken en dan was het zover.
Zondag 7 mei 2017
Om ongeveer 16.45 uur zijn we richting Hilversum station vertrokken. Daar
hebben we op mijn broer Fred Martinus gewacht die met de trein uit Baarn
zou komen. Al snel komt de trein naar Schiphol en hebben we afscheid
genomen van mijn man Kees en dochter Quirina.
Op Schiphol aangekomen konden we al gelijk inchecken. Het was er best
wel druk met vooral Koreanen, maar we hebben hier ook al de familie
Schreuders gespot. Bij de veiligheidscheck en douane was het lekker
rustig. We hebben even rondgelopen en wat gegeten en toen was het tijd
34

om te gaan boarden. Redelijk op tijd vertrokken. Kleine hazenslaapjes
gedaan en al met al waren we toch wel snel in Korea.
Maandag 8 mei
Om vier uur ’s middags konden we richting ons hotel vertrekken. Het was
ongeveer een uur rijden. Op onze kamer aangekomen bleek dat de
hotelkamers inderdaad aan de krappe kant waren. We hadden best moeite
om onze spullen op te ruimen. Geen plaats voor de koffer dus die maar
voor het raam neergezet. Maar ach het is maar voor 9 dagen.
Om 19.00 uur werden we voor het diner verwacht op de 21e verdieping.
Wel lachen, er was een buffet en wij allemaal al flink gegeten en aan het
nadenken over wat we als dessert gingen nemen, werd er op tafel een
grillplaat met verschillende soorten vlees op tafel gezet. Jammer dat we
dat niet hebben geweten maar ach we kunnen er voor de komende
avonden rekening mee houden. Daarna nog even op het dakterras
geweest met uitzicht op de Seoul Tower. Nog even wezen wandelen door
de winkelstraten bij het hotel met Jacqueline v.d. Berg, José Polak en
Robert van Bommel. Lekker douchen, glaasje wijn en dan lekker slapen.
Dinsdag 9 mei
Vanmorgen vertrokken naar het Nationaal Cemetary. Erg indrukwekkend.
Er was een erewacht. De familie Rehmann legt een krans en stopt aarde in
een rokende pot.
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Daarna door naar de ruimte waar alle namen van de gesneuvelde militairen
en vrijwilligers staan. Dit maakte diepe indruk, al die mannen die zijn
gesneuveld in deze wrede oorlog.
Het zien dat ze met de nodige eer worden herdacht doet je toch even
stilstaan bij de oorlogsperiode en de omstandigheden waarin ze hebben
gevochten.
De erewacht ging weer weg. Zonder regenjas zijn we op een groepsfoto
gegaan (vielen een paar druppeltjes regen). Sommige zijn nog apart op de
foto gegaan met de militairen.
Met de bus over het immense terrein gereden waar de graven van de
oorlogsslachtoffers waren en nog een foto van het graf van de president
en de first lady gemaakt. Daarna terug naar het hotel om te lunchen. Na de
lunch naar het Korea War museum. Bij de plaquette van de Nederlandse
gesneuvelden een witte chrysant gelegd. Daarna een rondleiding door het
museum. Eigenlijk was er veel te weinig tijd om alles te zien.
Wel een indrukwekkende film gezien over de tijd dat er gevochten werd.
Daar word je niet vrolijk van. Als je ziet onder wat voor een barre
weersomstandigheden ze hebben gevochten. Op het buitenterrein wat
gefilmd en foto’s gemaakt. Om ongeveer 17.00 uur weer terug in het hotel.
Morgen weer op tijd op. We hebben dan een lange busreis voor de boeg.
Oh ja, we hebben ook nog even gelachen. Bij ons is het gewoon om als je
bij het verkeerslicht staat om op het knopje te drukken. Fred op het knopje
drukken, horen we ineens een stem. We konden hier natuurlijk geen hout
van bakken. Fred in het Engels zeggen dat we er per ongeluk op hebben
gedrukt, maar de boodschap kwam niet over. Wat bleek we hadden op de
emergency knop gedrukt. Nou wij blijven in het vervolg van de knopjes af.
De gids zei dat de meeste knopjes zijn bedoeld voor de blinden, dan
kunnen ze horen wanneer ze over kunnen steken.
Woensdag 10 mei
Vanmorgen om 08.30 uur zijn we vertrokken richting Hoengsong waar het
Nederlandse monument voor de in Korea gesneuvelde Nederlandse
militairen staat. We werden ontvangen door de Nederlandse Ambassadeur
Lody Embrechts, waar hij samen met de familie Schreuders een krans
legde.
Voor sommige van de groep (waaronder ikzelf) een emotionele gebeurtenis,
waarom dit gebeurde is me nog steeds niet duidelijk. Waarschijnlijk was
het de gedachte dat mijn vader hier zes jaar geleden ook nog is geweest.
Gelukkig was ik niet de enige die het moeilijk had. Stonden we met drie
dames (Marjon, José en ik) ineens met tranen in de ogen. Iets wat we geen
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van drieën verwachtten. De vader van Marjon heeft hier gevochten en hij
heeft van nabij meegemaakt dat overste den Ouden sneuvelde.

Hierna zijn we naar het monument gegaan wat voor overste Den Ouden is
opgericht. Na deze indrukwekkende gebeurtenis hadden we een lunch met
de ambassadeur. Na de lunch hebben Fred en ik de helm van pa
overhandigd aan de ambassadeur en hij zou ervoor zorgen dat deze in het
National War Museum in Seoul terecht komt. Alweer een moeilijk moment.
Maar het is wel een mooi idee dat de helm van onze vader in het
Koreaanse War Museum komt te liggen. Voor Jacqueline was het ook
moeilijk om de spullen van haar vader af te geven. Niet gedacht dat het
zo’n impact zou hebben. We zijn nog even op zoek gegaan naar het kerkje
waar overste den Ouden zou zijn overleden. De kerk zelf bestaat niet meer
maar is opnieuw opgebouwd, maar er zou nog iets aanwezig zijn. Een
oudere meneer (die in de Korea oorlog drie jaar was) nam ons mee naar de
overkant en wees ons op een herinnerings-plaquette ter nagedachtenis
aan de gesneuvelden in Wonju. Daarna weer in de bus op weg naar
Manjong station en vandaar kon je een blik werpen op heuvel 325. Dit viel
een beetje tegen. Het station stond er nog wel maar zou verdwijnen i.v.m.
de verbreding van de spoorlijn voor de Olympische spelen.
We waren om ongeveer 17.00 uur terug in het hotel.
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Donderdag 11 mei
Blue House: Daar woont de president van Zuid-Korea. Hier mag je niet
fotograferen en eigenlijk kan je het Blue
House amper zien. Daarna naar het
Royal Palace voor de wisseling van de
wacht. Daar maken ze een heel
spektakel van. Na de wisseling het
paleizen terrein bezocht. Wel jammer
dat het niet meer origineel is maar
herbouwd. Na de bezichtiging zijn we
naar een nabijgelegen markt gegaan.
Daar heb ik het folklore bruidspaar
gevonden wat ik graag wilde hebben.
Terwijl we op de bus stonden te
wachten was er een man die graag met
ons allemaal op de foto wilde. Dat was
wel even lachen en later wilde hij ook
nog met ons erbij op de foto. Hierna
gingen we op weg om te gaan lunchen
op uitnodiging van Ms. Rhee, Sangeun, directeur van de divisie
International Affairs van het Ministerie van Patriots & Veterans Affairs.
Wat wel grappig is dat ze geen messen hebben om het vlees te snijden,
maar alles met de schaar doen. Ach waarom ook niet.
Nu op weg naar de N Seoul Tower. Wel
jammer dat we hier opnieuw weinig tijd
hadden. Nu voelde het aan als in de rij
staan met de lift omhoog een rondje lopen
even van het uitzicht genieten op de
toiletten en weer in de rij om naar
beneden te gaan. De toiletten waren wel
grappig; je kon naar buiten kijken, maar je
moest niet vooruitkijken want dan zag je
jezelf. Helaas was het ook erg bewolkt
dus kon je helaas niet ver kijken. Na het
diner zijn we met z’n achten vertrokken
om naar een night market te gaan. (Peter
en Edith Schreuders, Michel en Arie van
Vlaanderen, Robert van Bommel, José
Polak en Fred Martinus en ik).
We zouden twee haltes met de metro gaan. Begon al goed, we gingen de
verkeerde kant op. Uiteindelijk de goede richting maar geen market te
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vinden. Wel een mooi gebouw waar we uitkwamen met de metro. Zoeken,
zoeken en nog eens vragen, niemand weet ervan ja vrijdag en zaterdag
maar niet op donderdag. Toch op zoek maar niet gevonden. Het hele stuk
naar het hotel gelopen. Bekaf maar wel veel lol gehad dus ach maakt niet
uit dat we de markt niet hebben gevonden. Nu maar lekker slapen morgen
weer vroeg opstaan.
Vrijdag 12 mei
Vandaag staat de DMZ op het
programma. Dus paspoort
mee en om 07.50 uur
vertrokken. Komen we eerst
aan bij een nieuw treinstation
dat niet wordt gebruikt. Deze
is gemaakt om de verbinding
tussen Zuid-Korea en NoordKorea en de rest van Europa
te verbinden, mocht de grens
verdwijnen tussen NoordKorea en Zuid-Korea. Wat
Zuid-Korea wel wil maar niet
zoals Noord-Korea zou willen
onder Noord-Koreaans bewind. Wel bizar om op zo’n ongebruikt
treinstation te staan. Nu maar hopen voor de Zuid-Koreanen dat dit station
gebruikt kan gaan worden. Wij hebben er een hard hoofd in maar ja je
moet iets hebben om naar uit te kijken en uiteindelijk is bij ons het ijzeren
gordijn ook verdwenen. Er heerst een strakke planning omtrent de te
volgen route. Eén minuut te laat en het schema wordt omgegooid. Dus
eerst naar de derde tunnel. Het eerste stuk
250 meter gaat met een treintje, dan een stuk
lopen totdat je bij een venster komt als je
daar doorheen kijkt zijn er nog twee van die
vensters. Dit is om de Noord-Koreanen tegen
te houden. Wel heel bizar dit en dan te
bedenken dat de Noord-Koreanen deze
tunnels gegraven hebben die vervolgens zijn
ontdekt waardoor ze nu worden
tegengehouden. Hup de bus weer in en naar
de DMZ. Daar kan je naar Noord-Korea kijken,
wel jammer dat het mistig is. Wat wel grappig
is dat ze elkaar met muziek provoceren en af
en toe geweerschoten laten horen. Volgens
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Mini de gids hebben ze zelfs een hele stad laten bouwen om Zuid-Korea te
laten denken dat het heel goed gaat in Noord-Korea. Deze stad is
onbewoond. Helaas mogen we niet naar de JSA-zone waar de Noord- en
Zuid-Koreanen tegenover elkaar op wacht staan. Dit i.v.m. de huidige
situatie. Vandaar op weg naar de lunch in Imjngak. Waar alweer veel vlees
op het menu staat. Na de lunchtijd om het park te bezichtigen de brug
waar de uitwisseling plaatsvond en een kapot geschoten locomotief. Als je
erover na gaat denken is het allemaal erg triest. Lekker op tijd weer naar
het hotel gegaan om te gaan slapen. Morgen weer vroeg op.
Ontbijt is morgen om 06.10 uur.
Zaterdag 13 mei
Vandaag is een lange dag. Op het programma staat een reis met de Bullittrain; deze kan 300 km/h rijden. Dit leek me best spannend en toch een
beetje eng maar je hebt heel niet in de gaten dat je zo hard rijdt, ook niet
als je naar buiten kijkt. In Busan aangekomen zijn we naar het UNMCK
gegaan om daar een bloemstuk te leggen op het graf van korporaal Pieter
Berend Slager die postuum nog een medaille krijgt, die maandag a.s. in
Schaarsbergen aan de familie wordt overhandigd.

Daarna werd er door Arie en Michel een krans gelegd bij het graf van Arie’s
vader, waarna er en minuut stilte in acht werd genomen. Dit was voor Arie
een emotioneel moment en nu kan hij het eindelijk een plaatsje geven. Ook
op het graf van Frans Wessels, die er vorig jaar is begraven, werd een
bloemstuk met lint van de familie geplaatst.
Voor ons was het weer even een moment om erover na te denken waarom
onze vaders gevochten hebben in dit zo ver van huis gelegen land. Verder
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kreeg iedereen een witte chrysant die je bij een graf kon zetten. Fred en ik
hebben ervoor gekozen om de bloem neer te zetten bij een vriend van pa.
J.W. Verbon was zijn naam. Wat me opviel op deze begraafplaats was de
rust en de goed onderhouden graven en groenvoorzieningen. Ondanks dat
deze begraafplaats in een vrij druk gedeelte van Busan lag merkte je er
niets van. Ik was erg onder de indruk en het was alweer een mooi en
emotioneel eerbetoon. Iets wat ik zeker niet had willen missen. Nog even
van de rust en de mooie omgeving genoten en al klinkt het raar op een
begraafplaats maar het geeft je even tijd om over alles na te denken en je
te bedenken dat al die graven een eigen verhaal vertellen.
Nog even naar een film gekeken over de Korea oorlog en toen was het
alweer tijd om weg te
gaan en te gaan lunchen.
We hebben in een
prachtig hotel van een
geweldige lunch
genoten. Na de lunch
naar de vismarkt
geweest; dat was een
hele belevenis. Al die
bakken met supergrote
platvis, krabben, paling,
schaaldieren etc, etc..
Toen was er nog tijd
over om wat te shoppen
en om iets voor halfvijf vertrok de trein weer richting Seoul. Met de hele
groep gedineerd en afscheid genomen van Hans en Lieke van Rijswijk. In
het hotel afscheid genomen van Robert en José, want die vertrekken
morgen al vroeg om aan hun laatste dagen in Zuid-Korea te gaan genieten.
Zondag 14 mei
Vanmorgen om 10.00 uur de groep gedag gezegd en uitgezwaaid. Vanaf
nu is het een paar dagen zelf Seoul ontdekken.
Bedankt
Bij deze wil ik Leo Schreuders bedanken voor al de energie en tijd die hij
erin heeft gestoken om deze voor ons onvergetelijke reis mogelijk te
maken. Tijdens de reis stond hij ook altijd klaar met adviezen en raad. Bij
deze Leo heel erg bedankt voor deze mooie tijd en hopelijk zien we elkaar
nog eens terug.

Marianne van Steenbergen
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SERGEANT A. VAN VLAANDEREN
Tijdens de Koreareis in mei 2017 hebben de heren Arie van Vlaanderen en
Michel van Vlaanderen, respectievelijk zoon en kleinzoon van de op
28 augustus 1952 in Korea gesneuvelde sergeant Van Vlaanderen, het graf
van hun (groot)vader voor het eerst kunnen bezoeken.

Sergeant A. van Vlaanderen is samen met vele andere in de Korea-oorlog
gesneuvelde militairen begraven op de Internationale Begraafplaats van de
Verenigde Naties in de Zuid-Koreaanse stad Busan.
Zoon Arie was vijf jaar oud toen zijn vader in Korea sneuvelde. Tijdens
twee eerdere pogingen van Arie om het graf van zijn vader te kunnen
bezoeken ging het beide keren mis. Enkele jaren geleden werd hij bij
aankomst in Zuid-Korea ernstig ziek en kon het graf van zijn vader
daardoor niet bezoeken. Een jaar later gebeurde hetzelfde nog een keer,
vlak voor vertrek naar Zuid-Korea, en kon de reis helemaal niet doorgaan.
En nu, op 13 mei jongstleden, is het dan eindelijk gelukt.
De VOKS had gezorgd voor een prachtige krans met een lint, met daarop
de namen van Arie en Michel, die door beiden op het graf van hun
(grootvader) werd geplaatst.
Voor alle aanwezigen was het een zeer emotioneel moment waarop
dankbaar kan worden teruggezien.
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Het graf van sergeant

A. van Vlaanderen

Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bloemstuk te
leggen op het graf van soldaat F. Wessels, die in 2015 overleed en in 2016
met militaire eer werd bijgezet op dezelfde militaire begraafplaats als waar
zijn in de Korea oorlog gesneuvelde kameraden zijn begraven.

Het graf van soldaat 1
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F. Wessels

VIERING BEVRIJDINGSDAG WAGENINGEN
Het defilé
Hoewel de weersvoorspellingen niet zo gunstig waren voor de
Bevrijdingsdag in Wageningen op 5 mei, was het zonnig met een heerlijke
temperatuur tijdens het defilé. Hoe dichter wij bij het ‘5 Mei plein’ en Hotel
‘de Wereld’ kwamen, hoe dikker de rijen toeschouwers.
Van onze Korea veteranen waren er die in de legervoertuigen meereden.
Het moet fantastisch zijn om de tienduizenden mensen langs de route te
begroeten. De mensen klapten en namen foto’s wanneer ons klein
detachement van vijf Korea Veteranen passeerde.
Zoals wij gewend zijn, hoorden wij onze namen hier en daar roepen door
bekenden en familieleden op de tribunes.
Het applaus was een eerbetoon langs de hele route aan de veteranen, oud
en jong. Zelf heb ik met ons Korea detachement meegelopen en hebben
wij de pas gehouden tot dat wij na anderhalf uur op het universiteitsterrein
‘De Dreijen’ halt hielden en dan wel voor de legertent waar Françoise
Appels, samen met onze re-enactmentgroep, ons welkom heette.
Zij gaven ons flessen met verfrissend koud water. Hier verbonden wij ons
met de mannen van de ‘American Patrol’ en onze historicus Françoise.
Hier kwamen wij op adem en tot rust.
In de loopgraven
De jonge mannen in uniform met daarop de ‘Indianhead’ kropen in en uit
de loopgraven en hun schuttersput. Van hieruit konden zij het hele terrein
vol met bezoekers en mensen/militairen in uniformen overzien. Zo nu en
dan hoorden wij geweerschoten, maar dat was nep en bedoeld als
entertainment. De geschiedenis van onze krijgsmacht werd lijfelijk
uitgebeeld door de vele re-enactment groepen.
’s Avonds zag ik een verslaggever van de Gelderse TV in de loopgraaf
onze mannen van de ‘American Patrol’ interviewen.
Mijn gedachten gingen naar de loopgraven, schuttersputten en
uitkijktorens die zijn opgeslagen in mijn herinneringen van uitzendingen
naar oorlogsgebieden en de oefeningen tijdens de Koude Oorlog aan de
grensrivier de Elbe tussen Oost en West Duitsland.
In gedachten lopen
Tijdens het defilé moest ik denken aan de huidige en oplopende
spanningen met dreigende oorlogshandelingen op het Korea schiereiland.
Zal het bestand van 1953 tussen Noord en Zuid blijven.? Ik denk dat toen
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wij de toeschouwers passeerden, velen langs de route en op de
eretribunes hebben moeten denken aan het opstomen van een
marinevloot van de VS richting Noord Korea en de raketten die vanuit dat
land worden afgevuurd. Het mag toch niet zo zijn dat wij daar voor niets
zijn geweest als troepenmacht van de Verenigde Naties!
Elke veteraan draagt zijn eigen geschiedenis met zich mee en kan daar wel
of niet over vertellen. Soms is het beter te zwijgen dan te spreken. Je zou
het allemaal weleens willen vertellen of opschrijven. Te meer als je anderen
om je heen angstiger voor de oplopende internationale spanningen ziet
worden.
Ik hoop dat het Korea detachement toeschouwers bewust heeft gemaakt
van de oorlog in Korea van 1950 tot 1954 en dat het daar voorlopig nog
lang geen vrede is.

8 uur 4 mei
Na de twee minuten stilte om 8 uur ’s avonds op 4 mei hebben mijn vrouw
en ik thuis gekeken naar de plechtigheid op ‘de Dam’ in Amsterdam. Naast
de krans van de koning en koningin zagen wij onze erevoorzitter Kees
Motshagen en zijn zoon een krans leggen en eerbied tonen, de eregroet
brengen. Met ontroering hebben wij gekeken.
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‘De kracht van het persoonlijk verhaal’
Het thema van het herdenken van de bevrijding was dit jaar ‘De kracht van
het persoonlijk verhaal’ en wat ik hier geschreven heb is mijn verhaal.
Ik heb mogen verhalen aan de mensen die mij op zondagmorgen in de
Beatrixkerk in Ede vertelden, dat zij mij met de Korea veteranen hadden
zien marcheren. Mijn gedachten gingen op dat moment vervolgens naar
de aanstaande postume uitreiking van het Bronzen Kruis aan Piet Slager
voor zijn moed om gewonde maten te redden waarbij hij dodelijk getroffen
werd. In kranten werd daarover bericht van gegeven.
Zijn grootste offer gedenken met groots eerbetoon was op 15 mei te
Schaarsbergen. Wij waren op 15 mei 2017 erbij. Om door te vertellen en
nooit te vergeten.

Dominee Peter ‘t Hoen

Het Korea veteranen detachement bestond uit:
F. Soepboer, G. Ghelen, M. Flisijn, D. Hermans en A. Nagelkerken.
De leden van Re-enactmentgroep ‘American Patrol’ waren:
Leonard van Oord
Koen Monnickendam
Stephan Ros
Jelle van Duin
Bas van Dam
Joris van der Lugt
Mike Struik
Oskar Baricz
Daan Monnickendam
Sam Williams
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OPSPORING VERZOCHT
In deze rubriek plaatst uw bestuur oproepen om
informatie over Oud Korea Strijders. U kunt uw
reactie doorgeven aan de redactie van de VOXVOKS.
E-Mail:
Telefoon:

voks1951@gmail.com
06-51903177

Luitenant-kolonel J. Raaymakers
Op de Graaf Hendrik III-laan in Breda woonde ene Raaymakers.
Ik weet me nog te herinneren dat hij van Indische (Ambonese?) afkomst
was en was commandant van een Nederlandse militaire eenheid onder de
VN-vlag in Korea. Bij zijn terugkeer in december 1954 is aan hem voor zijn
flatwoning (zij woonden op de 2e verdieping van het flatgebouw met
appartement nummer 133b) een aubade of serenade gebracht. Ik was
toen zelf bijna 12 jaar oud.
Gaarne zou ik willen weten hoe het zijn weduwe en enige dochter Sonja
vergaan is. Ik heb kunnen ontdekken dat hij niet oud geworden is en in
Maastricht is gestorven. Saillant gegeven is dat toendertijd naast ons
gewoond heeft majoor Theo van Besouw, de latere generaal. Deze was
commandant van de Irenebrigade en heeft in Indië gevochten tijdens de
Indische vrijheidsoorlog.
Kunt u mij over de weduwe Raaymakers en dochter Sonja meer
mededelingen vermelden?
Met vriendelijke groet,
J.H.M. Dionisius
Kapitein Hotze Schaap
Ik heb een vraag over de neef van mijn moeder.
Hij heeft na eerst in Indië te hebben gezeten, gediend in Korea.
Ik werk zelf bij Defensie en wil bij het NIMH achterhalen wat hij heeft
meegemaakt.
Zijn naam was Hotze Schaap en hij is in de jaren tachtig overleden.
Hij was toen kapitein bij de Landmacht. Ik herinner me zijn grote knevel en
een borst vol (Amerikaanse) onderscheidingen.
Heeft iemand informatie over Hotze Schaap?
Met vriendelijke groet
Klaas Meijer
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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.
Regelmatig ontvangen wij berichten van Oud Korea Strijders die zijn
overleden en die veel materiaal uit hun Korea Tijd hebben bewaard.
Van de familie van de overleden krijgen wij weleens de vraag wat er met
de voorwerpen van hun overleden vader moet gebeuren.
Ons advies is dan om deze te overhandigen aan de Historische
Verzameling van het Regiment Van Heutsz, waarin ook een Koreagedeelte is opgenomen.
De voorwerpen die in het leven van uw echtgenoot en/of vader zo’n
belangrijke betekenis hebben gehad, worden daarna goed bewaard voor
de eeuwigheid, zodat generaties nadien er nog van kunnen genieten.
In het museum is er speciale aandacht is er voor de eregalerij van
onderscheidingen. Hierin worden de medailles van de veteranen
geëxposeerd. Naast deze 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.
Adres en telefoon:
Oranjekazerne Schaarsbergen
Gebouw 31
Clement van Maasdijklaan 5
6816 TW Arnhem

Telefoon: (026) 353 27 72

Openingstijden en toegang:
Donderdags (niet op feestdagen).
Wegens omstandigheden kan de traditiekamer toch gesloten zijn.
Belt u daarom van tevoren. De toegang is gratis, legitimatie is verplicht.
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Hoog bezoek in het Korea Museum
Op maandag 15 mei 2017 ontving de familie van de in Korea gesneuvelde
Korea Strijder korporaal Pieter Slager uit handen van Minister HennisPlasschaert de dapperheidsmedaille ‘Bronzen Kruis’ dat postuum aan
korporaal Slager was toegekend.
De minister was hierbij vergezeld van de commandant van de
Strijdkrachten, generaal T. Middendorp.
De minister en de generaal maakten daarbij tevens gebruik van de
gelegenheid om samen met de commandant der Landstrijdkrachten,
Luitenant-Generaal Beulen, en de regimentscommandant van het
Regiment Van Heutsz, luitenant-kolonel P. Janssen, het Museum te
bezoeken. Zij werden daarbij ontvangen door Majoor G. van der Most,
conservator van het museum.

De Minister en toonde zich aangenaam verrast door de uitgebreide
collectie van het museum.
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TAPTOE ROTTERDAM AHOY 29 SEPTEMBER 2017
Vrijdag 29 september 2017 opent Rotterdam
AHOY haar poorten voor veteranen.
U bent als defensieveteraan vanaf 10 uur van
harte welkom op onze gezellige Meet and Greet.
’s Middags bent u te gast op onze speciale
veteranenvoorstelling van de Nationale Taptoe.

Meet and Greet
Ontmoet uw oud-collega’s en bekenden en geniet samen van onze
Indische lunchbuffet. En breng gerust uw partner of begeleider mee.
Sinds 2014 zijn duizenden veteranen naar Ahoy gekomen die vele
herinneringen ophaalden met vrienden en oud-collega’s.
Ook dit jaar is de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens, Inspecteur
der Veteranen uw gastheer.
Veteranenvoorstelling
Op 13:30 uur begint de veteranenvoorstelling van de Nationale Taptoe.
De taptoe is een unieke muziekshow met de Nederlandse militaire
orkesten en het Nederlands Politieorkest. We tonen onze militaire skills
and drills in een showformat. Er komt een stijlvolle ode aan veteranen.
Er komen traditionele Pipes and Drums, maar ook het modernere
Fabia Dance Center met hiphop en breakdance.
International indoor music show
U maakt dit jaar kennis met buitenlandse militaire top-orkesten zoals de
Latvian Army Band van onze Letse bondgenoot en het Musikkorps der
Bundeswehr, het grootste militaire beroepsorkest van onze Duitse
vrienden. Het nautische element wordt verzorgd door Reinier Sijpkes met
zijn muziek te water.
Laat u verrassen! Het muzikale spotlicht komt te staan op de klarinet met
een uniek optreden van alle klarinettisten van de Nederlandse
beroepsorkesten. Dit optreden mondt uit op een heus Klezmer feest.
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Aanmelden
U kunt u aanmelden via de bestelbon in Checkpoint of de Kareoler.
Aanmelden kan ook op www.nationaletaptoe.nl met code 2017NTVET.
Dankzij het vfonds kunnen wij deze dag aanbieden voor € 12,50 per
persoon. Per bestelling komen daar nog € 2,50 administratiekosten bij
(aanbieding geldt voor twee personen ).
Goed om te weten
Parkeren bij AHOY kan 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.
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 andere voorstellingen zijn op:
vrijdag 29 september, aanvang 20.00 uur
zaterdag 30 september om 14.00 en 20.00 uur
zondagmiddag 1 oktober om 14.00 uur.
In de week van de Nationale Taptoe zullen er op een aantal locaties in het
centrum van Rotterdam meerdere lunchconcerten worden verzorgd door
de militaire orkesten die onderdeel zijn van de voorstellingen van dit jaar.
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 veteranenontvangst wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.
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OPEN MONUMENTENDAG MUSEUM BRONBEEK
Op de Open-Monumenten-zondag 10 september 2017 zijn er op het
landgoed Bronbeek gratis rondleidingen. Ook voor de jeugd is er die dag
veel te doen.
Bijzonder hoofdgebouw
Wie meeloopt met een gids door het hoofdgebouw van Bronbeek ontdekt
de bijzonderheden van zijn architectuur. Het is door Nicolaas Willem Rose
in 1860 ontworpen als woonhuis voor 200 gepensioneerde militairen uit
het koloniale leger. Het is nu in gebruik als tehuis voor veteranen van alle
krijgsmachtdelen en als museum van de Nederlandse koloniale
geschiedenis. De rondleidingen door het hoofdgebouw beginnen vanaf
12.00 uur.
Agrarisch landgoed
In buitenrondleidingen kom je van alles te weten over de
commandantswoning en wat er nog meer te zien is op het landgoed
Bronbeek. Het landgoed Bronbeek is in oorsprong een bewoonde
buitenplaats uit de 19de eeuw. In 1854 kocht koning Willem III het en liet
park en villa verfraaien. De villa heeft nu nog steeds het uiterlijk dat het
toen kreeg. In 1859 schonk de koning zijn landgoed aan de staat, die er
een ‘tehuis voor invaliden’ van het koloniale Leger liet bouwen, het huidige
hoofdgebouw. Na de opening in 1863 namen de tehuisbewoners het
landgoed agrarisch in gebruik. De villa werd toen de woning van de
commandant. In 1959 kwam er een eind aan het agrarisch bedrijf.
Ondanks de wijzigingen in de loop der tijd heeft het landgoed de
hoofdopzet en veel elementen van zijn oorspronkelijke aanleg behouden.
De buitenrondleidingen over het landgoed starten vanaf 12.00 uur.
Kinderen in actie
Ook voor kinderen is er doorlopend van alles te doen. De bewoners van
Bronbeek verbouwden vroeger als boeren rond het tehuis hun eigen
voedsel, ze hielden kippen, varkens en koeien, en ze repareerden zelf hun
spullen. Na het werk konden ze zich ontspannen. Kinderen van alle
leeftijden kunnen via een kijk-en-doe-route in hun voetsporen treden met
een reeks activiteiten: vissen in de vijver, koe melken, pijl en boog
schieten, eieren rapen, kegelen, een vogelhuisje maken, voetbalbiljarten of
je eigen bloempot versieren. Wie alle activiteiten heeft gedaan gaat naar
huis met een leuke prijs.
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Verkoop VOKS artikelen
VOKS schild op hout
Stropdas met Indian Head
VOKS vereniging badge
Stropdasschuif VN embleem / VOKS
Stropdasklem 50 jaar Korea
Ambassador of Peace stropdasschuif
Ambassador of Peace reversspeld
Reversspeld vlag Nederland / Korea
Reverspeld VN embleem / VOKS
Christanspeldjes
Revers Draaginsigne gewonden klein model
DVD Little Angels Tour NL september 2010
(de laatste dvd’s van dit spectaculaire optreden)

€ 20.-€ 11,-€ 6,-€ 3,-€ 3,-€ 3,-€ 3.-€ 3.-€ 3.-€ 3.-€ 3.-€ 8.--

Als artikelen uitverkocht zijn, worden er geen nieuwe meer
aangeschaft.
Kopen of bestellen
Deze artikelen zijn te koop in het Regiment van Heutsz
Museum, Oranjekazerne te Schaarsbergen, dat elke donderdag
van 10.00 tot 16.00 uur geopend is.
Contactgegevens: Telefoon: 026-3533752 (donderdag)
Email: Museum.RvH@mindef.nl
U kunt ze ook bestellen bij de voorzitter van de V.O.K.S.:
Dhr. P.G.Gommers, Albert Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl - telefonisch: 0341-254231.
Verzendkosten
Als u een bestelling heeft gedaan wordt er contact met u
opgenomen om aan te geven hoe hoog de verzendkosten zijn.
Zodra de betaling binnen is worden de bestelde artikelen naar
u verstuurd. Bij verzending komen er portokosten bij

