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

VOX-V.O.K.S.
42e jaargang

Nr. 2 – juni 2018

SECRETARIAAT
Correspondentie richten aan V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
Tel.: 06-51903177 Website: www.vox-voks.nl E-mail: voks1951@gmail.com
BETALINGEN

RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet

KOPIJ
Kopij voor nr. 3 van september 2018 kan worden ingediend:
per post: redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
per email: voks1951@gmail.com. Graag vóór 20 augustus 2018
DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter:

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

Vice-voorzitter en
Secretaris

L.C. Schreuders jr., telefoon 06-51903177
Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
e-mail: voks1951@gmail.com

Ledensecretaris:

R. Rehmann
Waterhoenlaan 56, 3704 GZ Zeist
e-mail: rehmannrobin@outlook.com
P.R. Wijnands, telefoon 06-28875057
Cattepoelseweg 301, 6815 CG Arnhem
wijnandsengel@hotmail.com

Penningmeester:

Algemeen Adjunct:

F. Titalepta, telefoon 026-4427417
Churchillplein 18, 6883 EW Velp
e-mail: f.titalepta@upcmail.nl

Marine vertegenwoordiger:

W.F. Kramer, tel. 026-3763628 of 06-15148185
Velperweg 147, KTOMM Bronbeek,
6824 MB Arnhem,
e-mail: wfkramerveteranen@outlook.com

Geestelijk verzorger:

Ds. P. ’t Hoen, telefoon 0318-634514
Rubensstraat 41, 6717 VD Ede
e-mail: peterthoen@telfort.nl
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VAN DE VOORZITTER
De wonderen zijn de wereld nog niet uit!
Kent u deze uitdrukking? Ik wel, maar dan met een
beperkte vorm van enthousiasme als ik de berichten
over Noord-Korea hoor, lees, en beoordeel.
Nadat de Amerikaanse president Donald Trump en de
Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un elkaar eerst
de huid hadden vol gescholden en als stoere macho’s
elkaar figuurlijk te lijf gingen, was het nu opeens koek
en ei.
Het Witte Huis in Washington had zijn oordeel over de jongste ontmoeting
al meteen klaar. Er werd verklaard dat President Trump een historische
doorbraak had geregeld.
Naar de mening van het Witte Huis was het voor het eerst in de
geschiedenis dat een Amerikaanse president een ontmoeting had met de
leider van Noord-Korea. Dat alleen al maakte deze top uniek.
En als Trump als president had willen scoren, dan zou dit wel eens één
van zijn hoogtepunten kunnen zijn.
Een Nederlandse televisiezender interviewde op 12 juni, de dag van de
ontmoeting van Trump en Kim Jong-un, onze oud-Korea veteraan en
VOKS-lid Herman van der Leelie. Herman vertolkte zijn mening en die van
vele anderen op de volgende manier: “Ik ben sceptisch t.a.v. deze
ontmoeting. Ik moet het eerst nog zien wat er uit voort komt. Maar toch is
het opvallend, dat 70 jaar later er de mogelijkheid bestaat om de beide
Korea’s te verenigen. Als dat zo is, dan hebben wij, de Oud Korea
Strijders, na 70 jaar toch iets bereikt. Maar nu is het afwachten”
Ik heb deze oorlog niet meegemaakt. Mijn vader wel.
Ik kan er nu nog steeds moeilijk over oordelen. Maar als ik de woorden van
Herman hoor en lees, dan ben ik onder de indruk. Hij vertegenwoordigt
immers de mening van vele veteranen onder u.
Herman hoopt op vrede; ik ook, u ook, ons bestuur ook, velen andere over
de hele wereld ook.

P.P. Gommers
Voorzitter VOKS
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EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Dankzij de inzet van deze mensen heeft onze vereniging de kans
gekregen om zich een positie te verwerven in onze samenleving.
De VOKS is zeer erkentelijk voor hun inzet om op te komen voor onze
vereniging en hun loyaliteit ten aanzien van de Oud Korea Strijders.
Wij zijn deze bijzondere mensen erkentelijk voor datgene dat zij voor
ons hebben gedaan en bereikt.

EREVOORZITTER VOKS
C.P.G.J. Motshagen
L.C. Schreuders

(overleden 2018)
(overleden 2017)

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

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

LID VAN VERDIENSTE VOKS
H.J. Bogaars
C.J. Graaf van Limburg Stirum
Ch. Mark
A.J. Leyenaar
W. Meinen
K. Piëst

(overleden 2018)
(overleden 2014)
(overleden 2018)
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IN MEMORIAM
Het bestuur van de VOKS maakt bekend
dat in de periode maart 2018 – juni 2018
bericht van overlijden is ontvangen van:

Dhr. J.M. Weber, 96 jaar, op 21 maart 2018 te Asten
(Landmacht, 18-12-51 Vliegtuig)

Dhr. P.P. Meerburg, 97 jaar, op 4 april 2018 te Heerlen
(Landmacht, 08-03-1951 vliegtuig)

Dhr. F. de Graaff, 87 jaar, op 17 april 2018 te Rotterdam
(Landmacht, 12-12-53 USS General R. M. Blatchford)

Dhr. J. Bus, 91 jaar, op 2 mei 2018 te Uden
(Landmacht, 02-12-1952 USS General C. H. Muir)

Dhr. J.J.W. Krikke, 86 jaar, op 3 mei 2018 te Arnhem,
(Landmacht, 16-02-54 S.S. La Marseillaise)

Dhr. E. Groeneveld, 94 jaar, op 9 mei 2018 te Bergen op Zoom
(Landmacht, 21-07-51 USS General J.M. MacRae)

Dhr. F.H. Schram, 86 jaar, op 10 mei 2018 te Alkmaar
Landmacht, 08-06-53 Ms Felix Roussel)

Op 10 mei 2018 overleed te Alkmaar het VOKS-lid, de heer Florentius
Hendrikus (Floor) Schram op de leeftijd van 86 jaren.
De heer Schram vertrok in juni 1953 naar Korea, waar hij dienst deed bij
het Nederlands Detachement Verenigde Naties en keerde in juli 1954 terug
in Nederland. Hij diende daarna nog korte tijd bij de Koninklijke
Luchtmacht, maar aanvaarde al spoedig een werkkring bij de Hoogovens
in IJmuiden. Bij dit bedrijf was hij werkzaam tot aan zijn vervroegd
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pensioen op 57 jarige leeftijd.
De plechtigheid voorafgaand aan de crematie vond plaats op 15 mei 2018
in het crematorium Yardenhuis te Schagen. Dat de heer Schram een
gewaardeerd persoon was bleek uit de talloze belangstellenden die de
aula vulden.
Ook uit de toespraken bleek dat de overledene een warme plaats innam,
niet alleen bij zijn naaste familieleden maar eveneens bij vrienden,
kennissen en buren. Het woord werd gevoerd door een dochter, een
schoonzoon, een kleindochter en door een vriend uit de vakbeweging
FNV.
De VOKS werd bij deze uitvaart vertegenwoordigd door
Districtscommissaris Noordholland. Deze aanwezigheid werd, zo bleek uit
meerdere reacties, zeer op prijs gesteld door de familie en door enkele
andere aanwezigen.
C.J. Kortlever

Dhr. H. Gerritsen, 93 jaar, op 23 mei 2018 te Nunspeet
(Landmacht, 11-03-53 USS General R. M. Blatchford)

Dhr. R.J.R. Wewer, 92 jaar, op 23 mei 2018 te Winterswijk
(Landmacht, 26-10-50 SS Zuiderkruis)

Dhr. K. Piëst, 90 jaar, op 5 juni 2018 te Meppel
(Landmacht, 03-09-53 USS General R. M. Blatchford)

De heer Piëst was jarenlang Districtscommissaris van de VOKS.
Lees verder het 'In Memoriam' op pagina 8
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IN MEMORIAM KAREL PIËST
Op 5 juni 2018 overleed vrij onverwacht oud Districtscommissaris
District 1 Karel Piëst.
Karel Piëst was een bijzonder mens!
Een opvallende veteraan binnen
onze vereniging Oud Korea
Strijders. Opvallend vanwege zijn
jarenlange inzet voor de veteranen
in het algemeen en de Korea
Veteranen in het bijzonder.
Karel meldde zich in het verleden
als vrijwilliger aan om Zuid-Korea te
bevrijden.
Als lid van het Nederlands
Detachement Verenigde Naties
werd hij ingedeeld bij het Regiment
Van Heutsz.
In Korea was het de taak van Karel
was het bewaken van een stuk
frontlinie. En hij stond daarbij zijn
mannetje!
Karel Piëst met zijn vrouw Riet

Na terugkeer in Nederland besloot
Karel om onderofficier in het leger
te worden. Hij ging uiteindelijk als adjudant met pensioen.
Karel en zijn vrouw Riet hadden samen een druk sociaal leven en het was
dan ook niet verwonderlijk dat Karel na de oprichting van de Vereniging
Oud Korea Strijders besloot – samen met de Korea Veteranen Wolters,
Aalders en Raven - een District op zich te nemen.
De reünies van District 1 Noord-Nederland waren overbekend. De
organisatie liep op rolletjes, de bijbehorende tombola was een succes en
de nauwe contacten die Karel met zijn mede-veteranen onderhield werden
zeer op prijs gesteld.
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Daarnaast was Karel actief bij de VOMI, de vereniging van militaire
organisaties, waarvan de leden de veteranen, verzetsmensen, (oud)militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen.
Voor zijn inzet voor de Vereniging Oud Korea Strijders ontving hij uit
handen van de vorige VOKS-voorzitter Kees Motshagen het certificaat
‘Lid van Verdienste’, een oorkonde die mede ondertekend was door de
oud-voorzitter kolonel Schreuders.
Karel Piëst heeft zich met hart en ziel ingezet voor de Korea veteranen in
het bijzonder en overige veteranen in het algemeen.
Het was dan ook een bijzondere eer dat de erewacht naast zijn kist werd
ingenomen door militairen van het Regiment Van Heutsz, de Vereniging
Oud Korea Strijders, de Bond van Wapenbroeders en de VOMI-afdeling
Drenthe.

Namens de Ambassadeur van de Republiek Zuid-Korea lag bij de baar een
prachtig bloemstuk met lint.
Wij blijven hem in ons hart herinneren als een fijn en sociaal bewogen
mens en wensen Rietje heel veel sterkte met het verlies van haar metgezel
en echtgenoot, Karel Piëst.

Leo C. Schreuders jr.
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VAN HET BESTUUR
Contributie
Ondanks velerlei verzoekjes is van meerdere leden en donateurs de
contributie 2018 nog niet betaald.
Meer info over dit onderwerp leest u op pagina 15.
60-jarig huwelijk echtpaar Schuitemaker
Op 23 april 2018 vierden ons VOKS-lid Klaas Schuitemaker en zijn
echtgenote in Wervershoof hun 60-jarig huwelijk. Van de voorzitter VOKS
ontving het diamanten echtpaar de felicitaties en een cadeau. Tevens
kwam de burgemeester van Medemblik, de heer F. Streng, langs om
beiden te feliciteren met het bereiken van deze bijzondere mijlpaal.

Nieuwe commandant KTMM Bronbeek
Met ingang van 26 april 2018 is kolonel Karel van Dreumel benoemd tot
nieuwe commandant van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en
Museum Bronbeek.
De commando-overdracht werd bijgewoond door een bestuursleden van
de VOKS, veteranen van verscheidene organisaties, de burgemeester van
Arnhem en niet te vergeten: de inwoners van Bronbeek zelf.
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Afscheid Kolonel Sun-Ku Lee, militair attaché te Brussel
De militair Attachée van de Republiek Korea, kolonel Sun-Ku Lee, heeft op
4 april 2018 een afscheidsdiner georganiseerd. Hij vertrekt binnenkort
weer naar Zuid-Korea om een nieuwe functie te aanvaarden.
Voor het diner waren vertegenwoordigers van uw bestuur en het regiment
Van Heutsz uitgenodigd. Daarnaast waren enkele Korea veteranen
aanwezig.

Uit handen van onze voorzitter ontving de heer Lee een mooi aandenken
en tevens een VOKS-badge. Het bestuur dankt de kolonel voor zijn
respect, toewijding en ondersteuning voor de Korea Veteranen.
Wijlen kolonel Bor postuum tot erelid VOKS benoemd
Tijdens de jaarlijkse herdenking en reünie van de VOKS op 17 april 2018 is
wijlen kolonel J. A. Bor postuum benoemd tot erelid van de VOKS.
Op de oorkonde die bij deze benoeming behoort was de volgende tekst
aangebracht:

‘In 1973 heeft hij als Commandant van het Regiment van Heutsz het
initiatief genomen om een herdenking en reünie te organiseren voor de
oud Korea Strijders, zoals we die nog jaarlijks organiseren. Hij heeft er zorg
voor gedragen dat de oud Korea Strijders de onderscheidingen ontvingen
die zij voor hun inzet in Korea hadden verdiend. Hij stond aan de wieg van
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de huidige Historische Verzameling Regiment van Heutsz en wist
vrijwilligers te motiveren zich hiermee bezig te houden. De uitmonstering
van de vaandel- en vlaggenwacht, de accessoires voor het V.O.K.S tenue, het oprichten van een Korea monument op de Engelbrecht van
Nassaukazerne te Roosendaal, zijn door zijn inspanning tot stand
gekomen.
Naast de hier genoemde activiteiten voor de Korea-veteranen, heeft hij
zich ingezet voor de veteranen in het algemeen binnen de krijgsmacht.’
De oorkonde werd door de voorzitter VOKS, de heer Paul Gommers,
overhandigd aan de weduwe van de kolonel, mevrouw W.N. Bor-Lageweg.

E-mailadressen
Momenteel heeft het secretariaat van de leden en donateurs circa 150
e-mailadressen. Dat betekent dat deze leden en donateurs zeer snel op de
hoogte worden gebracht van belangrijke berichten. Bijvoorbeeld
uitnodigingen, reünies, herdenkingen, enz.
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Heeft u ons nog geen emailadres doorgegeven, of is deze inmiddels
gewijzigd, stuur dan even een bericht naar de ledensecretaris, Robin
Rehmann, email: rehmannrobin@outlook.com.
U kunt de wijziging ook via de website doorgeven: https://vox-voks.nl,
tabblad ‘De Vereniging/Secretariaat’.
De wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
U heeft er wellicht al veel over gehoord en/of gelezen, de AVG.
In een nieuwe regelgeving zijn binnen Europa nieuwe afspraken gemaakt
om onze gegevens meer te beschermen.
Wat houdt deze verandering voor u en voor ons in?
Het secretariaat beschikt over verschillende gegevens van onze leden en
donateurs. Zoals bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, emailadres.
Daarnaast ook gegevens die specifiek iets met onze vereniging te maken
hebben, zoals veteranenpasnummer, wanneer u in Korea was en met welk
schip of vliegtuig. En of u was ingedeeld bij de Landmacht of de Marine.
Maar ook of u na uw overlijden een erewacht wilt en of u de jaarlijkse
contributie heeft betaald.
De AVG heeft strenge regels opgesteld hoe wij met deze gegevens
moeten omgaan:
 Zo mogen wij deze gegevens nooit delen met anderen.
 Uitzonderingen daarop zijn de bestuursleden die deze gegevens
nodig hebben voor hun functie, zoals de voorzitter, de secretaris,
ledensecretaris en de penningmeester.
 De Districtscommissarissen (Dc’s) ontvangen alleen die gegevens
die voor hun functie in hun eigen district belangrijk zijn. Zo heeft
een DC uit Limburg geen inzage in de gegevens van een lid of
donateur uit Friesland, enz.
 Zodra een functionaris zijn taken neerlegt, moet hij de gegevens
vernietigen.
 Uw vereniging heeft voortaan een functionaris die de gegevens
bijhoudt en bewaakt. In principe is dat altijd de secretaris i.s.m. de
ledensecretaris.
Uw bestuur werkt aan een methode om de gegevens op een streng
afgesloten deel van onze website onder te brengen, waarin alleen
bestuursleden en dc’s-toegang krijgen.
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Een van de eerste maatregelen die nu is genomen, is dat onze website
voortaan van een beveiliging is voorzien.
Als u op uw computer de website ‘vox-voks.nl’ nu opent, ontdekt u links
bovenin een groen slotje met de
mededeling ‘Beveiligd’. Dat
betekent dat onbevoegden onze
website wel kunnen zien, maar er
niets aan kunnen wijzigen en zonder
wachtwoord ook niet in een besloten gedeelte kunnen komen.
Wat wordt er nu van u verwacht?
1) U heeft ten allen tijd het recht om bij ons op te vragen welke
gegevens wij van u hebben en bewaren.
2) Indien u niet meer wilt dat wij uw gegevens bewaren en gebruiken
waarvoor deze nodig zijn, kunt u ons secretariaat een bericht
sturen waarin u ons verzoekt deze uit het adressenbestand te
verwijderen.
3) De gegevens die wij wel moeten en mogen bewaren zijn uw naam
en adresgegevens alsmede de (betaalde en te betalen) contributie.
Nog vragen?
Neem dan gerust contact met het secretariaat op.
Op de website van de VOKS, voortaan te bereiken als vox-voks.nl, treft u
onder het tabblad ‘Links’ een verwijzing naar de AVG.
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CONTRIBUTIE
Onze penningmeester heeft moeten constateren dat ruim 180 leden en
donateurs de contributie over 2018 nog steeds niet hebben betaald.
We hebben het dan over een bedrag van minimaal 2.520 euro!
Nu hoeft dat niet direct boze opzet te zijn.
De gemiddelde leeftijd van onze leden bedraagt inmiddels meer dan 80
jaar en met de steeds meer toenemende
digitale betaalmethodes komt niet een ieder
er meer uit.
Toch zal de contributie op een of andere
wijze toch voldaan moeten worden anders
komt het bestaansrecht van uw VOKS in
gevaar.

Daarom hier een aantal suggesties:
1. Neem deze VOX-VOKS mee naar uw bank en vraag uw bank te helpen
met het overboeken van de contributie
2. Vraag een familielid of bekende of deze u kan helpen met het betalen
van de contributie. Laat ze dan deze VOX-VOKS zien.
3. Kunt u internetbankieren? Maak het bedrag dan over met uw bank.
Vraag desnoods of een familielid of bekende u daarmee kan helpen.
4. Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact op met de secretaris
VOKS, de heer L.C. Schreuders, die u kan helpen met de overboeking.
De contactgegevens van de heer Schreuders treft u aan op pagina 3
van deze VOX-VOKS.
Het contributiebedrag bedraagt 14 euro (meer mag ook)
Bankgegevens
RABONL2U NL58RABO 0103 2098 24 V.O.K.S.
Het adres van de Rabobank is Eperweg 22a, 8071 PA Nunspeet.
Graag bij uw betaling aangeven: ‘Contributie 2018’
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VAN DE DISTRICTEN
Hierbij treft u het overzicht aan van de districtscommissarissen.
Neemt u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw district
contact op met uw DC.
District I Noord-Nederland
Dhr. J. Krikke,
Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen
Tel. 0592-357140 e-mail: jaapvanale@veteranen.nl
District II Noord-Gelderland en III Zuid-Gelderland
Dhr. P.P.G. Gommers (waarnemend DC)
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
Tel.: 0341-254231 e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
District IV. Utrecht en District V. Noord-Holland en Den Helder
C.J. 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
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DISTRICT VI. ZUID-HOLLAND
Kerkdienst Yi Jun Memorial Church Leidschendam
Op zondag 1 juli 2018 houdt de Koreaanse gemeenschap weer de
jaarlijkse kerkdienst voor de Korea veteranen in de YI JUN Memorial
Church te Leidschendam, Prinsenhof 8.
Wilt u deze bijzondere dienst bijwonen, en heeft u zich nog niet
aangemeld? Doe dit dan alsnog tijdig aan bij de districtscommissaris,
W. Roza.

U kunt u aanmelden op een van de volgende manieren:
- Via het inschrijfformulier op de website van de VOKS
- (www.vox-voks.nl onder ‘Nieuws’)
- Per email: w.roza3@kpnplanet.nl
- Telefonisch: 010-4340970.
- Schriftelijk: W.A.J.k. Roza, Heemraadstraat 9, 3131 VG Vlaardingen.

Herdenking 4 mei Rotterdam Crooswijk
Op 4 mei 2018 vond in de middaguren de jaarlijkse 4 mei herdenking
plaats op begraafplaats Crooswijk te Rotterdam. Evenals in voorgaande
jaren was deze herdenking perfect georganiseerd door de gemeente
Rotterdam.
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Naast de vertegenwoordigers van andere organisaties was ook de
V.O.K.S. aanwezig. Onze vereniging werd vertegenwoordigd door
voorzitter P.P.G. Gommers en de leden C.P. van Tigchelhoven,
J.F. Vissenberg en C.J. Kortlever.
De ontvangst van de belangstellenden vond plaats in de aula en in een
grote tent en voor iedereen waren er koffie en/of . thee, belegde broodjes
en cake. De eigenlijke herdenkingsbijeenkomst was in de grote tent waar
voldoende stoelen opgesteld stonden Op iedere stoel lag een
programmaboekje. De herdenking werd omlijst met passende muziek door
een koperkwintet van de marinierskapel. Ook werden enkele liederen
gezongen door leerlingen van de jeugdtheaterschool. Bij aanvang werd
door een van die leerlingen een gedicht voorgedragen. Vervolgens hield de
burgemeester van Rotterdam, de heer A. Aboutaleb een toespraak,
gevolgd door een overdenking en een gebed door vlootaalmoezenier
P.F.A. Visschers.
Hierna volgde een stille tocht langs de zes oorlogsmonumenten op deze
begraafplaats. Een van deze monumenten is het Korea-monument met
daarop de namen van in Korea gesneuvelde Rotterdammers.

Bij dit monument stonden twee gewapende mariniers opgesteld. De
VOKS-delegatie met uitzondering van voorzitter P.P.G. Gommers, die
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meeliep in het gevolg van de burgemeester, nam plaats naast het Koreamonument.
Nadat de stille tocht aangekomen was bij het Korea-monument werd door
burgemeester Aboutaleb, voorzitter Gommers en de vicevoorzitter VOMINL een krans geplaatst. Daarna legde C.J. Kortlever een bloemstuk
namens de VOKS. Vervolgens klonk een hoornsignaal waarna twee
minuten stilte, andermaal gevolgd door een hoornsignaal.
Nadat de stille tocht alle oorlogsmonumenten langs getrokken was, was er
voor de belangstellenden tijd om in de tent even na te praten onder het
genot van koffie, broodjes en cake.
C.J. Kortlever
DISTRICT VII. WEST-BRABANT/ZEELAND
Herdenking Goes op 4 mei 2018
Op 4 mei woonde de DC van West-Brabant/Zeeland de 4 mei herdenking
in Goes bij. Om 19.05 uur verzamelden de aanwezigen zich in de Groteof Maria Magdalenakerk. Burgemeester Verhulst van Goes hield een
toespraak met als titel: ‘De kracht van het persoonlijk verhaal’. Het ging er
in dit verhaal om wat jij zou doen in tijden van oorlog met betrekking tot
het helpen van joden.
De heer F. de Klerk, archivaris bij de gemeente Goes, hield vervolgens een
lezing, getiteld ‘Verhalen van stille getuigen’.
Daarna werd een herdenkingsgedicht door kinderburgemeester Anouk
Scholten en kinderwethouder Mark van der Endt voorgedragen en een
passage uit het dagboek van Anne Frank voorgelezen.
Om 19.40 ging een ieder gezamenlijk naar het monument bij het stadhuis
op de Grote Markt onder begeleiding van een slagwerker.
Bij aankomst hij het monument luisterden we naar koraalmuziek door
Fanfare Euphonia, gevolgd door de kransleggingen.
De DC VOKS, de heer Mulder, werd daarbij gevraagd om het bloemstuk
van de Vereniging Oud Korea Strijders bij het monument te leggen.
Daarna werd het signaal ‘Taptoe’ geblazen, gevolgd door twee minuten
stilte. Daarna volgde het zingen van het Wilhelmus.
Na afloop van de plechtigheid dronken we een kopje koffie in de kerk.
Einde van de plechtigheid, een kopje koffie in de kerk.
Jet was een bijzondere mooie en waardige herdenking.
H. Mulder
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DISTRICT IX LIMBURG
Dodenherdenking Weert
Ook in Weert werd bij de Rumolduskapel aan de Molenpoort op
vrijdagavond 4 mei stilgestaan bij de gevallenen tijdens de Nationale
Dodenherdenking. Om 19.20 uur werd de herdenking geopend met
muziek van het fluitensemble Mei Li. Vervolgens sprak de voorzitter van
het herdenkingscomité, de heer L. Spee, een welkomstwoord.
Na de toespraak door de burgemeester van Weert, de heer J. Heijmans,
vertelde Mevrouw C. Rosbergen onder de titel ‘Mijn Verhaal’ over het
leven van de in de oorlog omgekomen Heinrich Janssen.
Om 19.53 uur werd het ‘Dodenappel’ door de Wapenbroeders afgenomen
waarbij na het lezen van de naam van de omgekomen persoon duidelijk
‘present’ werd geroepen. Heel indrukwekkend weer.
Na de kranslegging door de burgemeester, het signaal ‘Taptoe’ door
hoornblazer Elke Driessens, en het signaal ‘Geef acht’ volgde twee
minuten stilte.
Daarna werd door de Harmonie het Wilhelmus ten gehore gebracht. Met
assistentie van scouting Rumoldus werden meerdere kransen gelegd.

Namens de Vereniging Oud Korea Strijders plaatste districtscommissaris
Limburg Gilbert Ghelen een bloemstuk met lint.
LCS
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VERSLAG HERDENKING EN REÜNIE VOKS
Op 17 april 2018 vond in de Oranje Kazerne te Schaarsbergen de
jaarlijkse Herdenking en Reünie van de VOKS plaats.
Op het exercitieterrein waren aangetreden de militairen van de AJava-cie, B-Wonju-cie, de C-Nudae-cie, en de D-Atjeh-cie. De
paradecommandant was de majoor Mustert.
Er waren ruim 120 mensen aanwezig, onder wie Oud Korea Strijders,
donateurs en genodigden. Daaronder de Inspecteur-Generaal van de
Krijgsmacht, luitenant-generaal Van Griensven, en de gezant van de
Zuid-Koreaanse Republiek, hare excellentie Minister Jae Soon Hahn.
Nadat de kapitein-explicateur bij deze
ceremonie, de kapitein Streekstra namens de
Commandant van het Regiment, luitenantkolonel Janssen, een ieder van harte welkom
heette op de Oranjekazerne bij het 12e
Infanterie Bataljon Air Assault Regiment Van
Heutsz, namen de speciaal genodigden,
waaronder de commandant van het Regiment
Van Heutsz, de afgevaardigde van de
Verenigde Staten, de militair attachée van de
Republiek Korea en vertegenwoordigers van
de Landmacht, Luchtmacht en Marine, Mr
Lee van het Yi Jun museum en de voorzitter
VOKS hun plaatsen in.
Vervolgens stelde de militairen met de
‘Korean Battle Flag’ zich op bij het monument, gevold door de
vaandelwacht van het Regiment van Heutsz.
Bij zijn welkomstwoord was het interessant dat de kapitein Streekstra ook
informatie gaf over het ‘VOKS-vaandel’, ‘De Geus’, de ‘Korea-vlag’ en het
‘Regimentsvaandel’.
Daarna kreeg de commandant van het Regiment Van Heutsz, de luitenantkolonel Janssen, het woord. Hij vertelde onder andere over de komende
inzet van de verschillende compagnieën die stonden aangetreden.
De A-Java-cie is bezig met een air assault trainingsspoor en gaat
binnenkort naar Fort Hood in Amerika. De B-Wonju-compagnie gaat zich
voorbereiden op een trainingsmissie naar Irak, de missie die vorig jaar is
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uitgevoerd door de C-Nudae-cie. De C-cie bereidt zich nu voor op een
NAVO stand-by missie ter ondersteuning van het Korps Commandotroepen. En tot slot gaat de D-Atjeh-cie dit jaar wederom op uitzending
naar Mali.
Hij zei daarover: “Onze inzet voor vrede en
vrijheid stopt nooit.”
Hij ging verder in op de inzet van de
Nederlandse militairen in de Korea-oorlog en
noemde daarbij de aantallen gewonden en
gesneuvelden:
“Naast anderhalf miljoen vijandelijke slachtoffers
sneuvelen er 400.000 Zuid-Koreanen voor de
vrijheid van hun volk, waaronder 20 KATUSA’ s
uit het Nederlandse detachement. Onze
Amerikaanse vrienden verliezen 35.000
kameraden, terwijl overige geallieerden nog
eens 3.000 slachtoffers moeten incasseren. Van
de 3400 vrijwillige Van Heutszers die in de
periode 1950-1954 ten strijde trokken,
sneuvelen er 123, en drie kameraden worden nooit gevonden.
Ongelofelijke aantallen, en niet passend bij het huidige beeld dat wij
hebben van een VN-operatie”.
Verder noemde hij o.a. de huidige verhoudingen in Noord- en Zuid-Korea:
“De oorlog is echter formeel nooit beëindigd, er is nog steeds sprake van
een wapenstilstand. De verhoudingen tussen Noord- en Zuid-Korea, en
tussen Noord-Korea en de wereldgemeenschap, laten zien hoe kwetsbaar
die vrede en vrijheid zijn. Tijdens de Olympische Winterspelen in ZuidKorea afgelopen februari vormden de deelnemers van Zuid- en NoordKorea tijdens de openingsceremonie een verenigd team, onder één vlag.
Hopelijk is deze toenadering niet eenmalig en komt er zicht op een
duurzame vrede op het Koreaanse schiereiland.”
Hij eindigde zijn toespraak als volgt: “Mannen van het NDVN, Korea
veteranen, het verhaal van jullie offer en jullie strijd zal en mag niet
vergeten worden. Jullie strijd in Korea is een verhaal over moed,
kameraadschap en opofferingsgezindheid, maar ook over ontberingen,
pijn en verlies. Samen herdenken en eren wij vandaag de gesneuvelden en
de vermisten. Wij herdenken en eren eenieder die een bijdrage heeft
geleverd aan de vrijheid van Zuid-Korea. Wij zullen het nooit vergeten.”
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Vervolgens las kapitein Streekstra het telegram voor, dat namens de
Koning aan de vereniging Oud Korea Strijders was verstuurd.
Daarna was het de beurt aan VOKS-voorzitter Paul Gommers.
In zijn toespraak ging de heer Gommers dieper in op de onzichtbare vijand
die de wereldvrede steeds meer en meer in gevaar brengt.
Een vijand die bestaat uit terroristische organisaties en individuen die hun
standpunt tot uiting brengen door laffe aanvallen op onschuldige burgers,
waaronder ook vele kinderen.
En de toenemende onrust die veroorzaakt wordt door Rusland. Steeds
vaker reageren Engeland, Amerika, Frankrijk en ga zo maar door tegen de
Russische leider en zijn dreigementen heen en weer zijn aan de orde van
de dag.
Over de VOKS vertelde hij het volgende:
“De Vereniging Oud Korea Strijders werd officieel opgericht op 23 juni
1977 en bestaat daarmee 40 jaar. De oprichters waren de generaal Tack
en de kolonel Schreuders.
Maar de oorsprong lag twee jaar eerder, toen in 1973 kolonel Bor,
commandant van het regiment Van Heutsz een oproep deed voor een
congres en reünie voor Oud Korea Veteranen.
Dit had resultaat, want het in 1975 gehouden congres en de reünie van
Korea veteranen was een groot succes.
Nadat vervolgens de vereniging VOKS was opgericht, deed kolonel
Herweijer in september 1977 een oproep aan de Korea veteranen om
aanwezig te zijn op de eerste officiële vergadering, waar ook het eerste
bestuur zou worden gekozen.
Er kwam daarna een vaandel- en vlaggenwacht, een VOKS-tenue, een
Korea Monument op de Engelbrecht van Nassau kazerne te Roosendaal.
En er werd initiatief genomen om er voor te zorgen dat de vele Korea
Veteranen de onderscheidingen ontvingen die zij hadden verdiend.

Vele bestuursleden hebben zich daarna met hart en ziel voor de vereniging
ingezet. Ik denk aan de heren Bouwman, Tack, Schreuders, Meijer,
Oostendorp, Dalmeijer, Van de Pol, Rietdijk, Smits, De Jong, Rosdorff,
Scholten, Motshagen, en nog vele anderen.
Inmiddels zijn al deze mensen die ik zojuist heb opgenoemd, overleden.
Maar hun inzet is nooit vergeten.
Daarom staat dit jaar in het teken van diegenen die zich met hart en ziel
voor de VOKS hebben ingezet, waaronder twee erevoorzitters, zeven
ereleden en zes leden van verdienste.
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En toch is er nog iemand die ook recht heeft op de eervolle toekenning
van het erelidmaatschap van de Vereniging Oud Korea Strijders. En dat is
kolonel Bor, Oud-Commandant van het regiment Van Heutsz.
Helaas is hij niet meer onder ons, en zal deze erkenning daarom postuum
worden uitgereikt aan de weduwe van de kolonel, mevrouw Bor.

Ik lees de tekst voor die op de oorkonde staat geschreven:
De Vereniging Oud Korea Strijders
heeft op 17 april 2018 postuum benoemd tot:
ERELID
Kol. b.d. Jan Arie Bor
In 1973 heeft hij als Commandant van het Regiment van Heutsz het
initiatief genomen om een herdenking en reünie te organiseren voor de
oud Korea Strijders, zoals we die nog jaarlijks organiseren.
Hij heeft er zorg voor gedragen dat de oud Korea Strijders de
onderscheidingen ontvingen die zij voor hun inzet in Korea hadden
verdiend. Hij stond aan de wieg van de huidige Historische Verzameling
Regiment van Heutsz en wist vrijwilligers te motiveren zich hiermee bezig
te houden.
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De uitmonstering van de vaandel- en vlaggenwacht, de accessoires voor
het V.O.K.S - tenue, de oprichting van een Korea monument op de
Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal, zijn door zijn inspanning
tot stand gekomen.
Naast de hier genoemde activiteiten voor de Korea-veteranen, heeft hij
zich ingezet voor de veteranen in het algemeen binnen de krijgsmacht.”
Vervolgens vroeg hij de weduwe van de kolonel, mevrouw Bor, naar voren
te komen, die onder begeleiding van de vicevoorzitter de speciale
oorkonde, verbonden aan het erelidmaatschap van de VOKS van haar
man, in ontvangst nam.
Omdat de ambassadeur van de Republiek (Zuid) Korea was verhinderd,
nam hare excellentie Minister Jae Soon Hahn zijn taak over.
In haar openingswoord zei zij o.a. dat zij het een eer vond om hier vandaag
te mogen staan, special vanwege de opofferingen van diegenen die hun
leven hebben gegeven voor de vrijheid van haar land. Haar medegevoel
gaat daarbij uit naar de familieleden van de gesneuvelde Korea Strijders.
Zij zei daarover: “in onze harten zult u als helden blijven voortleven.”
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Een bijzonder verhaal was dat zij vertelde pas na de Korea oorlog geboren
te zijn. En dat vrijheid, veiligheid, opleiding, dromen najagen en profiteren
van de vooruitgang en democratie in haar land normaal was geworden.
Maar ze realiseert zich dat dit niet mogelijk zou zijn geweest zonder de
dapperheid en opoffering van de Korea Strijders.
Zij zei: “het is dankzij uw immense inzet, dat ons land veilig en vrij is” en
eindigde haar toespraak met de toezegging dat de Koreaanse regering
continu zal zoeken naar mogelijkheden om haar dankbaarheid te uitten
richting de veteranen en hun te verzekeren dat hun uiterste opoffering voor
altijd zal worden herinnerd in zowel Zuid-Korea als in Nederland.
Daarna deed zich een bijzonder moment voor. Oud Korea Veteraan
R.J.V. Triesscheijn uit Harderwijk ontving tot zijn verrassing uit handen van
minister Hahn de ‘Korean War Ambassador for Peace Medal.’
Het is iedere keer bijzonder, dat zoveel jaren na de Korea Oorlog,
veteranen over de gehele wereld, deze medaille krijgen uitgereikt.
De heer Triesscheijn was erg verrast door deze unieke medaille.

Daarna volgde het gebed van dominee de Bruin, gevolgd door het
dodenappel, waarbij na het noemen van de naam van de in Korea
gesneuvelden, 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
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"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 Van Griensven en
luitenant-kolonel Janssen, gevolgd door de minister Hahn van de
Republiek Korea en de militair attachee kolonel Lee.
Daarna volgden de voorzitter VOKS samen met een Korea veteraan,
gevolgd door Sergeant-majoor Fuentes van de United States Army en
vertegenwoordigers van het comité ‘De Vergeten Oorlog.’
Nadat de vaandelwacht zich bij het monument had opgesteld werden 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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AFSCHEID VAN DOMINEE PETER MEERBURG
Samen met de Limburgse Korea-veteranen Ghelen en Walthie hebben
bestuursleden gekeken naar familiefoto’s van de afscheidsdienst van
Korea legerpredikant Peter Meerburg op maandag 9 april in de
St. Janskerk te Maastricht. Zij waren op eigen initiatief aanwezig en
hebben met het eresaluut afscheid genomen. Dit gebaar was een
verassing voor de aanwezigen en is zeer gewaardeerd door de echtgenote
en kinderen.
Dominee Peter Meerburg is 97 jaar geworden en had een lang leven.
Zijn oorlogservaringen in Korea hebben hun uitwerking gehad op zijn
omgeving en zijn predikant zijn. Deze legerpredikant heeft gesproken en
geschreven dat oorlog onrecht is en zinloos. Frontsoldaten werden in de
loopgraven met de dood geconfronteerd en bedreigd waarbij velen zijn
gesneuveld.
Dominee Meerburg was voor en na zijn uitzending predikant van de
Hervormde kerkgemeente in Maastricht. De heer Ghelen herinnert zich
hem nog van toen hij als kind met zijn moeder onder zijn gehoor zat.
Hij vertelde mij dat de dominee qua geloof door de tijd heen veranderde.
Wij hebben een foto bekeken van de afscheidsdienst waarop beide
veteranen te zien zijn. Het welbekende boek ‘Legerpredikant in Korea’ van
Peter Meerburg hebben wij nog een keer bekeken. Dit boek heeft aan
actualiteit niets verloren.
De ervaringen van veteranen van nu komen veelal overeen met wat Peter
in zijn boek vertelt. Het boek lazen wij als aankomende legerpredikanten
bijna 40 jaar geleden. In zijn boek schrijft Peter over de plek in Hoengsong
en het kerkje, waar zijn voorganger dominee Timens was gesneuveld
tijdens de Battle of Hoengsong op 12 februari 1951. Legerpredikant
Meerburg was toen, een maand later, onderweg naar het N.D.V.N. om het
werk van zijn voorganger voort te zetten.
Ik citeer van de laatste bladzijde van zijn boek: “Maar vast staat voor mij,
dat Korea de ring is, waarin de wereldmachten hun krachten meten. Wat
zal het einde zijn? En wanneer? Wie zal het winnen? Eén verliezer is er in
ieder geval al: arm, arm Korea. Zieltogend en toch telkens weer pogend
zich op te richten. God zij u genadig.”
Ds. P. ‘t Hoen
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COMMANDO-OVERDRACHT KTOMM BRONBEEK
Op 26 april 2018 vond de commando overdracht
plaats van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen
en Museum Bronbeek
Namens de VOKS waren meerdere bestuursleden
en Korea Veteranen aanwezig om dit bijzondere
gebeuren bij te wonen.

De nieuwe commandant, Kolonel K. van Dreumel volgt in functie kolonel
Dulfer op, die binnen Defensie een nieuwe uitdaging aangaat.

Kolonel Dulfer (links) overhandigt het vaandel
aan zijn opvolger, kolonel Van Dreumel

Kolonel Van Dreumel is bij de Oud Korea Veteranen geen onbekende: hij
was gedurende enkele jaren commandant van het Regiment Van Heutsz
en maakte destijds al veel indruk door zijn betrokkenheid voor het
Regiment en in het bijzonder voor de Korea veteranen.
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Tijdens de bijzondere ceremonie op 26 april bleek ook de positieve inzet
van oud-commandant kolonel Dulfer. Zijn humorvolle en deels emotionele
toespraak maakte veel indruk op de vele aanwezigen, die deze
plechtigheid bijwoonden.
De nieuwe commandant, kolonel Van Dreumel gaf in zijn toespraak aan
deze nieuwe taak als een grote eer te beschouwen waarin hij zich met hart
en ziel in zou storten.
Het gebeuren werd afgesloten met een drukbezochte receptie en een leuk
programma, waarin ook de burgemeester van Arnhem, de heer Ahmed
Marcouch, in zijn toespraak de nodige humor bracht.
Wij wensen de nieuwe commandant, kolonel Van Dreumel, veel wijsheid in
deze nieuwe en vooral intensieve uitdaging.
Leo C. Schreuders

Burgemeester Ahmed Marcouch (links) tijdens zijn toespraak
In het midden: kolonel Dulfer met echtgenote.
Rechts: kolonel Van Dreumel met echtgenote
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DEFILÉ WAGENINGEN 5 MEI 2018
Onze groep Korea veteranen heeft elkaar ontmoet in de tent op het terrein
van het Belmonte Arboretum in Wageningen.
Verrassend was het bezoek van de minister van Defensie, Ank Bijleveld,
die een half uur in ons midden was en met de hele groep op de foto ging.
Om 15.00 uur stelden wij ons op voor het defilé.
Ons detachement bestond uit de volgende onderdelen: 1 jeep voorop
gevolgd door de ‘Pipes en Drumband’, gevolgd door twee veteranen, de
heren Nagelkerken en Flisijn, met de dominee in het midden.
Achter hen liep een kleine re-enactment (naspelen en uitbeelden, red.)
Korea groep. Daarachter de tweede jeep met de ons welbekende
veteranen.

Volgens de media waren er duizenden die onze Korea veteranen
onthaalden met waarderend applaus.
Aan het einde hebben wij afscheid genomen van de re-enactment Korea
groep. Deze groep bestond dit jaar uit: Arjen Kok, Mike Struik, Stephan
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Ros, Samuel Williams, Daan en Koen Monnickendam, Jelle van Duin, Bas
van Dam, Reinder van der Busse.

Zij bemanden het Korea MP-wachthokje bij de toegang van het terrein.

Voor een meer uitvoerige fotoreportage: zie onze website vox-voks.nl
Ds. Peter ‘t Hoen
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BEZOEK KOREAANSE STUDENTEN AAN NEDERLAND
Van 23 t/m 30 augustus zal een groep van 16 Zuid-Koreaanse studenten een
bezoek brengen aan Nederland. Daarbij wordt onze en uw medewerking
gevraagd.
Het voorlopige bezoekrooster ziet er als volgt uit:
Donderdag 23 augustus: aankomst in Nederland
Vrijdag
24 augustus: bezoek aan het Van Heutsz Regiment
Zaterdag
25 augustus: bezoek aan één of meerdere monumenten
Zondag
26 augustus: ‘flash mob’
Maandag
27 augustus: home-Stay bij een Nederlandse student
Dinsdag
28 augustus: afscheidslunch of-diner
Woensdag 29 augustus: terugreis naar Zuid-Korea
Graag vragen wij van u het volgende:
Wij zoeken (achter)kleinkinderen van Koreaveteranen die een studie volgen en
die bereid zijn één of meerdere dagen de groep Koreaanse studenten te
begeleiden. Bij voorkeur vanaf de aankomst maandag 23 augustus t/m
dinsdagochtend 27 augustus.
Daarnaast zoeken wij Korea veteranen en/of hun (klein)kinderen die bereid zijn
om een Koreaanse student vanaf zondagavond 26 augustus t/m dinsdag 28
augustus thuis te laten logeren en een eigen invulling aan een programma op
de maandag te maken.
Verder wordt gevraagd of er veteranen met eventuele familie (kinderen,
kleinkinderen) zijn, die deel willen nemen aan de afscheidslunch of het
afscheidsdiner.
Graag z.s.m. opgeven bij uw secretaris Leo Schreuders,
telefoon 06-51903177 of per e-mail: voks1951@gmail.com
Geef bij uw aanmelding het volgende aan:
 Uw naam en adresgegevens, telefoonnummer, eventueel e-mail
 Of u een veteraan bent of een (achter)kleinkind of kind van een
veteraan
 Welke dagen u bereid bent met de groep mee te reizen
 Of u bereid bent een student vanaf zondagavond t/m dinsdagochtend
bij u thuis te laten logeren.
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OPVARENDEN VAN DE HR.MS. VAN GALEN VERTELLEN
De reünie en de herdenking hebben dit jaar weer plaatsgevonden.
Elke bijeenkomst is uniek en ontmoeten wij nieuwe mensen met hun
verhalen als Korea Veteraan, familieleden van veteranen en gasten.
De interesse van de jonge militairen is groot en met hen praten onze
veteranen over het heden, verleden en de toekomst.
Veteraan Bart van Wakeren, die bij mij in Ede om de hoek woont, heeft mij
in het verleden vertelt over zijn Koreaperiode op het schip Hr.Ms. ‘Van
Galen’. Hij was machinist-stoker onder in het schip.
Het model van dit schip werd door de maker veteraan H.P. Repping
aangeboden aan het Van Heutsz museum in de aanwezigheid van de
inspecteur generaal. Met dit model in de hand kon Bart mij meer betrekken
bij zijn werk . Veteraan Repping was bij de beveiliging, het bedienen van
het afweergeschut. De timmerman, bekend als de Kajoe, was de heer
Troost.
Ds. P. ‘t Hoen

Op de foto staan van links naar rechts:
De veteranen H. Repping, A. van Wakeren en H. Troost.
Deze veteranen waren opvarenden van de 'Van Galen'.
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STICHTING NU-OF-NOOIT BOOTTOCHT
De doelgroep van Stichting NU of NOOIT zijn ouderen en jongeren, die
in het nabije of verre verleden getraumatiseerd zijn in werk (al dan niet
beroepsmatig), gezin, school, sport e.d. en dat trauma niet of slechts
deels hebben kunnen verwerken. Vaak leidt dit ook tot een geïsoleerd
raken van partner en gezin, die hierbij eveneens slachtoffer zijn.
Voor deze doelgroep wordt ook dit jaar wederom een speciale riviercruise
georganiseerd.

Wanneer en waar?
Deze cruise zal plaatsvinden op zondag 2 september 2018.
Vertrek vanaf Arnhem om 09.00 uur. Terugkomst 17.00 uur
Voor wie?
Ouderen en jongeren afkomstig uit (veelal) geüniformeerde kringen (zoals
militairen, politie, brandweer en ambulancediensten e.d.), meestal niet
meer actief dienend (incl. voormalig dienstplichtigen), en die:
1. Mentaal en/of lichamelijk gehandicapt zijn.
2. Partner zijn van tijdens de dienst overledenen
3. Partner zijn van (1) met thuiswonende kinderen (ook welkom!)
Uw eventuele partner en/of begeleider is ook welkom.
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Kosten?
De kosten voor deze cruise bedragen 20 euro per persoon.
Aanmelden
Meldt U zich dan aan voor deelname via de website van de Stichting
Nu-of-nooit: https://www.nu-of-nooit.com
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‘THEY WILL NOT BE FORGOTTEN’
Onlangs heeft een groep van 13 Nederlandse Veteranen Motorrijders
een z.g. roadtrip gemaakt in de USA. Deze bijna vier weken durende
reis werd gereden op de eigen motoren, die daarvoor al begin april
vanuit Nederland verscheept werden naar Miami in Florida. Daar
werden de motoren op 10 mei jl. opgehaald waarna het grote avontuur
kon beginnen.
De voorbereiding voor deze trip begon echter al ruim een jaar geleden,
onder auspiciën en met ondersteuning van de Stichting Nederlandse
Veteranen Motorrijders (SNVM).
Als absoluut hoogtepunt stond de deelname aan de jaarlijkse ‘Rolling
Thunder’, het eerbetoon aan alle Vietnam slachtoffers, MIA’s en POW’s,
op het programma. Aangezien dit evenement zich concentreert rondom
het Vietnammonument ‘The Wall’, op het Memorial Parc waar zich ook het
Korea Monument bevindt, was het al snel vanzelfsprekend dat wij ook iets
wilden betekenen voor onze gevallen Nederlandse kameraden uit de Korea
oorlog die daar herdacht worden. Met de spontane medewerking en
ondersteuning vanuit de Nederlandse ambassade in Washington DC heeft
dit eerbetoon uiteindelijk op een gedenkwaardige wijze gestalte gekregen.
Nadat we op 10 mei onze motoren hebben opgehaald in Miami en we na
enkele opstartperikelen eindelijk de weg op konden, eerst enkele korte
ritten in de omgeving van Miami gemaakt om aan het Amerikaanse verkeer
en wegennet te wennen. Vervolgens een weekje toeren door Florida,
waarna we aansluiten bij het ‘First Chapter Florida Rolling Thunder’, een
groep Amerikaanse Vietnamveteranen, waarmee we in twee dagen naar
Washington rijden. Daar staat op vrijdag 25 mei de kranslegging bij het
Korea Monument gepland. Paul Mulder, de vertegenwoordiger van de
ambassade waarmee in de voorafgaande maanden nauwgezet contact is
geweest, wacht ons al op in het hotel om de details rondom de
kranslegging af te stemmen.
Er is een tweetal kransen besteld waarvan er een, betaald door de NL
Ambassade, gelegd zal worden namens The Kingdom of the Netherlands.
De ander, die gefinancierd is door nabestaanden van een gesneuvelde
Koreastrijder en een Koreaveteraan, zal worden gelegd namens onze
groep ‘Dutch Veterans’.
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Op vrijdag 25 mei rond 11 uur rijden we naar het monument, waar
inmiddels medewerkers van de NL Ambassade bezig zijn met de
voorbereiding van de ceremonie. We kijken onze ogen uit op dit zeer
bijzondere monument.

Een monument dat zo totaal anders van uitstraling is dan gebruikelijk en
indruk maakt, je zelfs dwingt tot het maken van een voorstelling waarin
onze kameraden destijds hebben moeten opereren……!
Twee prachtige kransen, uitgevoerd met voornamelijk grote witte rozen,
staan al gereed. De ingehuurde Amerikaanse hoornblazer is aanwezig en
ook worden een geluidsinstallatie met katheder en microfoon en enkele
vlaggenmasten geplaatst. Vervolgens is het even wachten op de
gebroeders Bas en Maarten van Lunenburg, twee Nederlandse veteranen
die de hele ‘Run for the Wall’ van Los Angeles naar Washington gereden
hebben. Zij zullen vandaag met vele duizenden andere Amerikaanse
veteranen arriveren in Washington DC en bij ons aansluiten. Bij aankomst
blijkt dat ze een hele groep Amerikaanse collega’s hebben meegenomen
die ook hun medeleven en respect aan onze gesneuvelde Koreastrijders
willen betonen.
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Om 13.00 uur begint onder grote publieke belangstelling de ceremonie
met het opstellen van het detachement en een eerste toespraak van de
grote initiator van deze reis, opperschipper Henk van Boxtel, die een
toelichting geeft op het Korea conflict, de Nederlandse deelname en de
samenwerking met onze Amerikaanse collega’s.
Nadat ik de aangetreden veteranen in de houding heb gezet, volgt de
eerste kranslegging namens The Kingdom of the Netherlands.

Na deze kranslegging wordt door Adjudant b.d. Ton van Corven een
ooggetuigenverslag van aalmoezenier Louis van der Vrande over de
verschrikkelijke ‘Nacht van Hoengsong’ voorgelezen.
Aansluitend op dit indrukwekkende verhaal wordt de tweede krans gelegd
namens de groep motorrijdende ‘Dutch Veterans’.
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Nadat de eregroet wordt gebracht volgt het signaal ‘Taptoe’ en één minuut
stilte. Met het ten gehore brengen van het Wilhelmus, gevolgd door het
defilé, wordt de ceremonie afgesloten.
Vervolgens worden de groepsfoto’s gemaakt bij het monument en de
gelegde kransen. Daarbij nodig ik ook onze Amerikaanse collega
veteranen uit, die dat erg op prijs stellen.

Een van hen bedankt mij, terwijl de tranen over zijn wangen rollen, voor het
feit dat hij deelgenoot mocht zijn van deze ceremonie en fotoshoot. Maar
ook de bij het monument aanwezige Amerikaanse ‘suppoost’, die ter
plaatse folders uitdeelt en uitleg geeft aan bezoekers en belangstellenden,
komt naar mij toe en bedankt mij voor dit grote eerbetoon. Hij zegt nog
nooit vanuit Nederland een eerbetoon aan het monument op zo’n
uitgebreide en waardige wijze te hebben meegemaakt.
De strakke en gedisciplineerde wijze waarop wij dit hebben mogen en
kunnen doen, onze eigen emotionele beleving, de vele positieve reacties
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van belangstellenden die aanwezig waren, de openlijke en oprechte
betuigingen van respect en waardering door gewone Amerikaanse burgers
“Thank you for your service sir”, het heeft een onuitwisbare herinnering bij
ons achtergelaten.
“We will never forget! Thank you for your support!”
Gerard Beerkens
Majoor b.d. der Genie
Bosnië Veteraan
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TENTOONSTELLINGEN IN MUSEUM BRONBEEK
Verlangen. Vrijheid. Kameraadschap
Veteranen staan centraal in de tentoonstelling ‘Verlangen. Vrijheid.
Kameraadschap. Een ontmoeting met veteranen’, die vanaf 25 januari t/m
1 juli 2018 in museum Bronbeek open is voor bezoekers.
Aan de hand van de universele thema’s verlangen, vrijheid en
kameraadschap geeft de expositie een indruk van de ervaringen van
veteranen en hoe ze daarop terugkijken. In het bijzonder is er aandacht
voor de tegenwoordige bewoners van het Koninklijk Tehuis voor OudMilitairen Bronbeek en hoe zij het
wonen op Bronbeek beleven.
De expositie kwam tot stand in een
nauwe samenwerking van Museum
Bronbeek met het Veteraneninstituut
en de Stichting Veteranenkunst.
Zij willen zo bij een breed publiek
empathie en waardering voor
veteranen bevorderen.
In de tentoonstelling worden onder
meer 15 veteranen geportretteerd in
foto’s, interviewfragmenten en
levensbeschrijvingen.
Verder omvat zij circa 35 schilderijen
en ruimtelijk werk, gemaakt door
veteranen; twee installaties staan buiten op het landgoed.
Aanleiding
Voor de expositie zijn meerdere aanleidingen. Het tehuis Bronbeek viert in
2018 dat het 155 jaar het ‘Home of the Veterans’ is.
De Stichting Veteranenkunst beleefde onlangs haar tweede lustrum.
En tenslotte worden in deze expositie voor het eerst de resultaten van het
Veteranen Interview Project Bronbeek van het Veteraneninstituut aan het
publiek gepresenteerd.
Veteranenkunst
De Stichting Veteranenkunst werd opgericht door Lety Zonneveld,
echtgenote van een Bosnië-veteraan, en exposeert sinds 2007
43

kunstwerken die gemaakt zijn door Nederlandse veteranen. Door kunst te
maken kan een veteraan zijn herinneringen aan en zijn ervaringen tijdens
oorlogen en VN-missies vaak makkelijker verwerken.
Stichting Veteranenkunst biedt de veteraankunstenaar een platform en zet
deze kunst in als middel om erkenning en waardering voor veteranen te
genereren en een brug te slaan tussen de maatschappij en de
verschillende generaties veteranen, ook onderling. Zij doet dat door deze
kunstwerken op verschillende locaties te exposeren en zo een breed
publiek kennis te laten maken met deze kunst en de onderliggende
verhalen. De veteranen blijken dankzij hun kunst het gesprek aan te
kunnen gaan met een groter publiek en aldus de erkenning en waardering
ook zelf te kunnen ervaren.
Veteraneninstituut
Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het
Nederlandse veteranenbeleid. Het biedt toegang tot zorg voor en
dienstverlening aan Nederlandse veteranen en hun gezinsleden. Daarnaast
speelt het Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en
stimuleren van maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen.
Ook verwerft en verspreidt het kennis over onderwerpen die voor
veteranen van belang zijn en bevordert het wetenschappelijk onderzoek
hiernaar.
Veteranen Interviewproject Bronbeek
De interviewfragmenten in de expositie zijn afkomstig uit de
Interviewcollectie Nederlandse Veteranen. Het Veteraneninstituut beheert
daarin een verzameling interviews met ruim 600 veteranen, die vertellen
over hun inzet in oorlog en vredesmissies; de database omvat tevens hun
gegevens over hun militaire opleiding, uitzending, rang, functie en legering.
De collectie geeft inzicht in de beleving, sociale verhoudingen en
dagelijkse praktijk van een militair voor, tijdens en na een militaire missie of
operatie. De persoonlijke mondelinge verhalen geven vaak een ander
beeld van de ervaringen van militairen tijdens hun uitzending dan wat op
papier of film is vastgelegd. Het Veteraneninstituut werkt continu aan
uitbreiding van deze collectie historische bronnen. In een structurele
samenwerking met Bronbeek betrekt het Veteraneninstituut ook de
veteranen van tehuis Bronbeek in dit onderzoek. De resultaten van dit
Veteranen Interview Project Bronbeek worden in deze expositie voor het
eerst gepresenteerd.
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Zomerrondleiding met diapresentatie over het landgoed Bronbeek
Twee eeuwen geschiedenis van het Arnhemse landgoed Bronbeek staan
centraal in de diapresentatie en rondleiding ‘Landgoed Bronbeek: 155 jaar
koninklijk geschenk voor veteranen’ op donderdag 12 juli 2018.

De presentatie duurt van 14.00 tot 16.30 uur en bestaat uit twee delen.
Eerst brengt Niek Ravensbergen met historische en hedendaagse foto’s
en kaarten op groot scherm de ontwikkeling en het gebruik van het
landgoed in beeld. De aansluitende rondleiding over het landgoed voert
langs bijzondere bomen, de bron en de beek met zijn watervalletjes,
beelden en de plantenkalender; ook de architectuur van de monumentale
gebouwen en de gedenktekens voor de slachtoffers van de Japanse
bezetting van Nederlands-Indië worden belicht.
Koninklijk geschenk
Het landgoed Bronbeek wordt al 155 jaar bewoond door oud-militairen.
Maar zijn geschiedenis gaat nog verder terug. De rentenier Hermen
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Steygerwalt begon in mei 1817 met de aanleg van een ‘buitengoed’ bij een
natuurlijke bron en beek aan de Velperweg. Hij bouwde er rond 1820 een
eenvoudig buitenhuis en noemde het terrein ‘Bronbeek’. Het huis werd in
latere tijd vervangen door een statige villa.
Koning Willem III, die het landgoed vijf jaren bezat, liet deze villa uitbreiden
met twee zijvleugels. In 1859 schonk hij zijn landgoed aan de Staat der
Nederlanden. Hij stelde als voorwaarde dat de Staat er een tehuis zou
bouwen voor militairen die gediend hadden in het Koninklijk NederlandsIndisch Leger (KNIL). Dit ‘Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek’ werd
ontworpen door de toenmaals beroemde 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. Hun collectie is de basis
van het huidige museum voor de Nederlandse koloniale geschiedenis.
In 1960 is het terrein veranderd 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.
Reserveren
Deze middag is onder meer interessant voor mensen met belangstelling
voor de Nederlandse koloniale geschiedenis en voor groen erfgoed.
Deelname met museumentreebewijs (Museumkaart, Veteranen en
Vrienden gratis). Reserveren is gewenst via nb.ravensbergen@mindef.nl.
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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

