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 (minimaal) € 20,- 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: https://vox-voks.nl
Lay-out en eindredactie: L.C. Schreuders te Weert
Druk: Verloop Drukkerij te Alblasserdam
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45e jaargang

Nr. 2 – juni 2021

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 2021 kan worden ingediend:
per post: redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
per email: voks1951@gmail.com. Graag vóór 27 augustus 2021.
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Voorzitter:
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e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Vice-voorzitter en
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e-mail: voks1951@gmail.com
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VAN DE VOORZITTER
Het wordt zo langzamerhand steeds
spannender. Het virus dat ons al meer dan een
jaar bezighoudt, wordt verder en verder
verdreven en we kunnen ons opmaken voor een
normale hervatting van ons leven.
Op 18 mei jl. vond zelfs eindelijk de jaarlijkse
‘grote’ herdenking plaats om de omgekomen en
vermiste militairen van het NDVN en de daaraan
toegewezen omgekomen KATUSA’s te
herdenken.
‘Grote’ staat tussen aanhalingstekens, want er
konden door de nog steeds geldende coronamaatregelen slechts een handjevol Koreaveteranen met hun begeleiding aanwezig zijn.
Maar de eerste stap in de goede richting is gezet!
Op woensdag 2 juni 2021 vond nog een bijzondere ceremonie plaats, nl.
de bijzetting van de in 2015 overleden Korea-veteraan A.S. Muskita op de
onlangs geopende Nationale Veteranen Begraafplaats in Loenen.
Hij was daarmee de vierde Korea-veteraan die op deze begraafplaats is
bijgezet. Het is wel iets wat mij aan het denken zet, want waar wil een
overleden Korea-veteraan nu eigenlijk begraven worden of bijgezet? Is dat
in de buurt van zijn familie? Of op de Nationale Veteranen Begraafplaats in
Loenen bij andere veteranen? Of op de Internationale Begraafplaats in
Busan, waar 116 van zijn kameraden liggen begraven?
Het is wel iets waarover u, op uw leeftijd, moet nadenken en met uw
familie moet bespreken. Laat het ons weten en wij zorgen ervoor dat het te
zijner tijd voor u en uw familieleden goed wordt geregeld.
En dan staat er ook nog een revisit naar Korea in het verschiet. Er mogen
16 personen naar toe, waarvan er acht op kosten van Zuid-Korea aan
mogen deelnemen en acht personen het grotendeels zelf moeten betalen.
Het secretariaat van de VOKS is hier volop mee bezig en hoopt binnenkort
op al uw vragen over deze revisit antwoord te kunnen geven.
To zover nog even geduld.

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

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

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

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

(overleden 2020)
(overleden 2016)
(overleden 2015)
(overleden 2014)
(overleden 2013)
(overleden 2010)
(overleden 1995)

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

(overleden 2020)
(overleden 2018)
(overleden 2018)
(overleden 2018)
(overleden 2014)
(overleden 2006)
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IN MEMORIAM
Het bestuur van de VOKS maakt bekend
dat in de periode maart 2021 – juni 2021
bericht van overlijden is ontvangen van de
Korea-veteranen:

Nagekomen:
Dhr. C.F. Schoch, 92 jaar, op 26 februari 2021 te Santa Rosa, VS
(Landmacht, 26-10-1950 SS Zuiderkruis)

Dhr. S. Heet, 91 jaar, op 29 maart 2021 overleden te Meppel
(Marine, Hr.Ms. Van Galen, 1951-1952)

Dhr. P. Nueman, 91 jaar, op 5 april 2021 te Geldermalsen
(Landmacht, 03-09-1953 Gen. R.M. Blatchford)

Dhr. I.L. Dompig, 98 jaar, op 15 april 2021 te Rotterdam
(Landmacht, 21-07-1951 USS Gen. J.H. Mc Rae)

Dhr. P.H. van Tetering, 92 jaar, op 15 april 2021te Breda
(Landmacht, 26-10-1950 SS Zuiderkruis en 03-01-1953 SS Waterman)

Dhr. H.J.H. Huijts, 91 jaar, op 6 mei 2021 te Boven Leeuwen
(Landmacht, 08-06-1953 MS Felix Roussel)

Dhr. F. van Gijzen, jaar 8 mei 2021 te Arnhem
(Marine, 1954 Hr. Ms Van Zijll, 1955)
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IN MEMORIAM FINY TACK
Op 19 maart 2021 overleed mevrouw F. Tack-Vroemen te Gouda in de
leeftijd van 98 jaar.
Finy Tack was de weduwe van generaal-majoor tit. b.d. Nico Tack, die op
28 maart 2007 overleed. Generaal-majoor Tack was vanaf de oprichting
van de VOKS in 1977 tot zijn overlijden voorzitter daarvan.
Tijdens de Veteranen Receptie in Hotel Crowne Plaza te Den Haag, op
1 oktober 2018, werd wijlen generaal-majoor b.d. G.N. Tack postuum
benoemd tot erevoorzitter van de vereniging Oud Korea Strijders.
De oorkonde van het erelidmaatschap van haar man werd op 22 oktober
2018 overhandigd aan mevrouw Tack in haar woning in Breda.
Zij was toen diep onder de indruk van de benoeming en bedankte de
voorzitter VOKS dat wijlen haar man, zo vele jaren na zijn overlijden,
mocht toetreden tot het erevoorzitterschap.
Finy Tack bleef tot aan haar overlijden als donateur verbonden aan de
VOKS.

7

VAN HET BESTUUR
VOX-VOKS in kleur
De VOX-VOKS bestaat inmiddels al 45 jaar! De eerste uitgave bestond uit
enkele stenciltjes, later werd het een klein boekje en volgde er zelfs een
uitgave met foto’s.
De oud-secretaris VOKS, wijlen kolonel
L.C. Schreuders, had destijds alleen de
beschikking over een typemachine
waarmee hij iedere ingekomen brief moest
uittypen.
Toen de computer en internet hun intrede
deden, ging het wat sneller en konden
zelfs foto’s worden ingevoegd.
Maar er was nog een nadeel. De foto’s en
tekeningen waren in zwart-wit, terwijl de
versie op onze website in kleur is te zien.
Daarom is besloten de VOX-VOKS
voortaan ook in kleur te laten afdrukken.
Deze uitgave is daarvan het eerste
voorbeeld. Wij zijn benieuwd naar uw
reactie.
Achterstallige contributie voorgaande jaren
Uw secretariaat heeft 157 brieven (!) moeten versturen aan VOKS-leden en
donateurs waarin werd opgeroepen achterstallige contributie(s) over 2019
en 2020 te voldoen. Gelukkig hebben 126 leden en donateurs gereageerd
en de achterstand weer goedgemaakt.
Dat betekent dat 31 leden en donateurs een herinnering gaan ontvangen.
Als dan nog niet wordt betaald, zullen wij conform de statuten het
lidmaatschap moeten gaan opzeggen.
We zijn nu halverwege 2021. En ook nu blijkt dat 103 leden en donateurs
ook de contributie van 2021 nog steeds niet hebben voldaan. Ook zij
zullen een herinneringsbrief ontvangen. Jammer, want iedere postzegel,
briefpapier en envelop vormen een onnodige uitgave.
Wij doen daarom opnieuw een dringend oproep aan diegenen die nog niet
hebben betaald om dit alsnog te doen.
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Annulering kerkdienst voor Korea-veteranen Yi Jun Memorial Church
De speciale kerkdienst voor Korea-veteranen, die jaarlijks op de eerste
zondag in juli in Leidschendam wordt gehouden, is in overleg geannuleerd.
Aangezien de dienst op 4 juli 2021 was gepland, is het risico door het virus
voor de veteranen nog te groot.
Nationale Veteranendag 26 juni 2021
Hoe de Veteranendag op 26 juni eruit komt te zien, is inmiddels duidelijk.
Ondanks de te verwachten versoepelingen, organiseert het Nationaal
Comité Veteranendag alleen een aangepast programma. Dat betekent
geen nationaal defilé voor Z.M. de Koning, geen openbare medailleuitreiking en geen publieke bijeenkomst op het Malieveld. Nederland viert
Veteranendag op afstand, thuis voor de buis. Dat kan door het volgen van
de tv-uitzending op 26 juni, live vanuit Den Haag. De uitzending start op
NPO2 om 12.35 uur vanuit de Koninklijke Schouwburg door de NOS.
Kolonel Yongsun Kim
De militair attaché van de Republiek Korea, kolonel Yongsun Kim, zal per 1
augustus 2021 zijn functie beëindigen en terug naar Zuid-Korea gaan.
Het bestuur van de VOKS betreurt dit zeer. De kolonel voelde zich altijd
erg betrokken met de Nederlandse Korea-veteranen.
Hij zal bij zijn afscheid, tijdens een besloten bijeenkomst op 2 juli a.s. een
passend afscheidscadeau in ontvangst mogen nemen. Elders in deze
VOX-VOKS treft u een artikel over kolonel Kim aan.
Nieuwe voorzitter Veteranen Platform
Brigadegeneraal b.d. H.J. Scheffer nam op 4 juni jl. afscheid als voorzitter
van het Veteranen Platform. Hein Scheffer zette zich acht jaar in voor
erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relaties.
Hij vertegenwoordigde 80 aangesloten organisaties met in totaal ruim
80.000 veteranen.
Tijdens zijn afscheid op 4 juni jl., waarbij hij de voorzittershamer
overhandigde aan zijn opvolger, luitenant-generaal b.d. Hans van
Griensven, ontving de oud-voorzitter uit handen van demissionair minister
van Defensie, H.E. Ank Bijleveld, een koninklijke onderscheiding.
Vanwege de coronamaatregelen werd de onderscheiding hem opgespeld
door zijn echtgenote.
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Het bestuur van de VOKS heeft oud-voorzitter Scheffer een kaart gestuurd
en hem bedankt voor de bijzondere wijze waarop hij zich voor de
veteranen heeft ingezet en hem gefeliciteerd met zijn onderscheiding.
Namen van helden op bruggen en viaducten
In het veteranenblad ‘Checkpoint’ van april 2021 stond een artikel m.b.t.
het project ‘Namen van helden op bruggen en viaducten’.
In de tekst werd vermeld dat het ging om de vermelding van Nederlandse
militairen die sinds 1960 zijn gesneuveld bij vredesoperaties.
Dit was onjuist. Er was in een eerder stadium al besloten dat ook de
namen van drie in de Korea-Oorlog omgekomen Nederlandse militairen
aan dit project waren toegevoegd. Uw bestuur verzocht de redactie een
rectificatie te plaatsen in de eerstvolgende uitgave van ‘Checkpoint’.
De hoofdredacteur heeft inmiddels op sportieve wijze excuses
aangeboden en laten weten dit te corrigeren. Op pagina 60 van het
juninummer van ‘Checkpoint’ kunt u de bij de kop ‘foutjes’ de
gecorrigeerde tekst lezen.
Veteranenspeld RvH
Het bataljon van het Regiment Van Heutsz heeft een eigen vereniging die
zich inzet voor alle veteranen die uitgezonden zijn geweest onder de
banier van het Regiment Van Heutsz. Dit is de Vereniging Veteranen
Regiment Van Heutsz (VVRVH).
Deze vereniging heeft er een tijd op moeten wachten, maar het is nu
mogelijk om de eigen Regiment Van Heutsz veteranenspeld te bestellen!
De VVRVH en het Regiment willen met het uitreiken van deze speld de
veteranen erkennen die waar dan ook ter wereld onder de banier van het
Regiment Van Heutsz zijn uitgezonden, onder wie dus ook de Koreaveteranen.
De speld is niet beschikbaar voor veteranen die inmiddels zijn overleden,
omdat de VVRVH met deze speld de huidige veteranen de mogelijkheid
biedt de onderlinge band met het regiment uit te dragen en te versterken.
Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u de speld aanvragen bij het
secretariaat van de VOKS. Na een controle van de gegevens wordt de
speld gratis opgestuurd.
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Korea-revisit 2021
Er is nog geen definitieve duidelijkheid over het doorgaan van de revisit
naar Zuid-Korea in 2021. Er is door het MPVA van Zuid-Korea wel de
toezegging gedaan dat er vanuit Nederland maximaal 16 personen aan de
revisit mogen deelnemen, waarvan er acht de kosten zelf moeten dragen.
De eigen bijdrage voor die acht personen zou na de laatste informatie
ongeveer 2.000 euro p.p. zijn, maar dat bedrag lijkt ons wat aan de (te)
hoge kant.
Rechtstreekse vluchten vanaf Schiphol naar en van Zuid-Korea worden
alleen nog maar door de KLM uitgevoerd.
Als de revisit doorgaat, moeten we rekening houden met de periode van 8
– 13 november van dit jaar. Dat betekent vertrek vanaf Schiphol op zondag
7 november, aankomst in Zuid-Korea maandag 8 november. Retourreis
vanaf vliegveld Incheon op zondag 13 november, aankomst Schiphol
eveneens zondag 13 november. Dit i.v.m. het tijdsverschil van zeven uur
met Seoul.
Het VOKS-secretariaat heeft een lijst van aangemelde Korea-veteranen en
familieleden. Zodra de definitieve informatie uit Zuid-Korea binnenkomt,
neemt het secretariaat contact op met diegenen die met voorrang voor de
revisit in aanmerking komen.
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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
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
Tel.: 06-13134870 e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
District IV. Utrecht en District V. Noord-Holland en Den Helder
C.J. Kortlever
Laan van de Helende Meesters 510, 1186 DJ Amstelveen
Tel. 020-6410872 e-mail: cko2730@hotmail.com
District VI. Zuid-Holland
W.A.J.K. Roza
Heemraadstraat 9, 3131 VG Vlaardingen
Tel.: 010-4340970 e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl
District VII. West-Brabant/Zeeland
W.A.J.K. Roza
Heemraadstraat 9, 3131 VG Vlaardingen
Tel.: 010-4340970 e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl
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.C. Schreuders
Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
Tel.: 06-51903177 e-mail: voks1951@gmail.com
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BEZINNING DOOR DS. P. ’T HOEN
Schaarsbergen 18 mei 2021
Aan de herdenking en reünie van de VOKS waren veel voorbereidingen
voorafgegaan. Dit had alles te maken met de regelgeving en voorschriften
rond covid-19.
Bij elkaar waren wij met bijna 40 personen; veteranen met hun begeleiders.
De veteranen hadden allemaal hun vaccinaties gekregen.
De herdenking heeft traditioneel plaatsgevonden op de Oranjekazerne in
Schaarsbergen samen met de Wonju compagnie van de 12 LMB.
Hierover kunt u in dit blad elders meer lezen.
Voor half mei was het ongewoon koud weer. Tijdens het stilte moment
ontstond een hevige regenbui met windvlagen. Enkelen hebben zelfs de
tentpoten moeten vasthouden om te voorkomen dat deze zou wegwaaien.
Tijdens het dodenappel was het weer droog, evenals op het moment dat ik
mocht voorgaan in gebed.
De gebeden heb ik ingeleid met het verwijzen naar 17 en 18 mei 1951,
waar ‘n paar honderd Nederlandse soldaten van het detachement waren
ingegraven op tjot 975 tegenover heuvel 1051, bezet door de vijand van
zo’n 1000 Chinezen. Getuigen van dit gebeuren waren tijdens de
herdenking op 18 mei onder ons aanwezig.
17 en 18 mei 1951 heuvels 975 en 1051
Korea oorlogscorrespondent Wim Dussel schrijft hierover in zijn boek
‘Tjot’. Tjot betekent ‘heuvel’ en het schiereiland Korea is er mee bezaaid.
Wim schrijft: ‘De vallei krioelde van de Chinezen. De kerels stoorden ons
met Amerikaanse handie-talkies wanneer we berichten doorgaven.
Ze lachten, de schurken, met een duivelse satanische lach, die in onze
oren klonk als was het de dood zelve. En dit alles met de wetenschap, dat
een handjevol Nederlandse soldaten binnen weinige uren naar beneden
moest, deze hel tegemoet. Tegenover een overweldigende overmacht –
die je kon zien, en tegen onze eigen wapens. Tweehonderd man tegenover
een paar duizend. Met doodvermoeide, uitgeputte soldaten, die zich
hoogstens naar beneden zouden kunnen laten rollen, maar méér niet.’
(bladzijden 147 – 148)
Het detachement zal verder de oorlog intrekken aangevuld met de
C-compagnie in ruimte en tijd tot het bestand op 27 juli 1953.
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Hemelvaartsdag 13 mei 2021
Ik nam ook de gelegenheid om even stil te staan bij de Hemelvaart van
Jezus Christus; eveneens op een berg.
Wij lezen in de bijbel dat Jezus samen met de leerlingen op de berg van de
Hemelvaart was. Ik zou zeggen: zijn ‘thuisfront’ waartoe ook zijn moeder
Maria en zijn broers behoorden.
Jezus wenste hen alle goeds toe met zijn zegen en de belofte dat Hij terug
zal komen.
Zij die zijn terugkomst verwachten mogen zich gezegend weten door de
hemelse Koning. Hier gaat het ook om de eeuwigheid en daarom is iedere
dag weer actueel.
De Bijbeltekst die ik voor deze herdenking had gekozen was: psalm 37
vers 37.
‘Zie de onschuldigen,
kijk naar de oprechten:
wie vredelievend zijn hebben de toekomst’.
Zo waren wij bij elkaar, hoewel met een beperkt aantal. Wij hebben nu
meer bewegingsvrijheid maar maken er weloverwogen en beperkt gebruik
van.
Het kostte ons heel veel energie om ons staande te houden.
Wij kunnen weer vrij ademhalen en elkaar ontmoeten om te herdenken, te
eren en te waarderen. Het grote goed! Of te wel Gods zegen!
30, 31 mei en 1 juni 1951
Wanneer u dit leest is het 70 jaar geleden dat de vier compagnieën van het
NDVN strijd leverden met een Noord-Koreaanse eenheid. De Ccompagnie, als aanvullings-detachement, had zich bij het bataljon
gevoegd en nam deel aan de strijd aan de Soyang rivier bij de stad Inje.
Inje lag hemelsbreed zeven km boven de 38e breedtegraad.
Op donderdag 31 mei, vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni 1951 hielden de
compagnieën stand maar betaalden een zeer hoge prijs. Op donderdag
sneuvelden 14 militairen en op vrijdag waren er zes te betreuren. De
laatsten kwamen om door eigen artillerievuur. Hierover kunt u lezen op
bladzijden 56 t/m 59 van het boek N.D.V.N. van Françoise Appels.
Op zondag 3 juni kwam het verlossende woord en ging het bataljon in
reserve. Françoise schrijft: ‘Na zeven weken frontdienst is het tentenkamp
in Sinjomal, gelegen aan de rivier de Hongchon, een verademing voor de
14

geestelijk en lichamelijk uitgeputte militairen. Van 9 juni tot 15 juli ligt het
NDVN in divisiereserve.’
Tijdens het dodenappel op 18 mei jl. werden ook hun namen genoemd.
De geestelijke gesteldheid van de militairen was een zorg voor de
bataljonscommandant en zijn staf, waaronder kapitein-arts Van Meurs en
‘aal’ Van den Vrande.
De Koninklijke Marine
Hr.Ms. Van Galen arriveerde op 18 april 1951 in de haven van Hong Kong
om Hr.Ms. Evertsen af te lossen. De laatste kwam op 2 juni in Den Helder
aan. De Van Galen zal patrouilleren o.a. in de Gele Zee en de Japanse Zee.
Respectvol groet ik u allen en speciaal degenen die toen deel uitmaakten
van de strijd van het bataljon; het Nederlandse Detachement Verenigde
Naties, tijdens de oorlog in Korea van 1950 - 1953.
Ds. Peter ’t Hoen

Replica van de Hr.Ms. Van Galen in het museum te Schaarsbergen
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HERDENKING DS. HERBERT TIMENS
Apeldoorn 8 april 2021
8 april was de geboortedag van ds. Herbert Timens en hebben wij
voldaan aan het besluit van het VOKS-bestuur om voortaan op 8 april
de gesneuvelden te gedenken in Apeldoorn.
Paul en Joke Gommers hebben mij ontmoet bij de Korea gedenksteen
voor deze gesneuvelde legerpredikant bij Hoengseong op 12 februari
1951. Hier hebben wij het bloemstuk met een zwerfsteen gelegd.

Naastgelegen is het Indië monument. Joke vertelde mij dat er vroeger een
hele grote groep veteranen en burgers uit Apeldoorn hier bijeenkwam om
de gesneuvelden te herdenken. Dat was in de periode dat Kees
Motshagen districtscommissaris was en voorzitter van de VOKS.
Nu, zo vele jaren later, hebben wij alleen nog maar herinneringen van de
herdenking. Zo schrijdt de tijd met ons voort. Maar wij laten de tijd ons niet
dicteren.
De lijfspreuk van ds. Herbert Timens was uit Romeinen 8 de verzen 38 en
39 die ik heb voorgelezen bij de gedenksteen.
Een hoopgevende tekst voor wie geloven, vertrouwen en hopen.
Hopen gaat boven alle tijd en ruimte uit en vertaalt de eeuwigheid.
Ds. P. ‘t Hoen
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WAGENINGEN OP 5 MEI 2021
Op 5 mei 1945 startte voor Nederland in Wageningen, stad der
bevrijding, onze vrijheid. In Hotel de Wereld werd de capitulatie
opgetekend en daarmee een einde gemaakt aan de meest recente
bezetting van Nederland. Wageningen45 (Nationaal Comité Herdenking
Capitulaties 1945) heeft daardoor dé positie en kans om jaarlijks
wereldwijde aandacht te vragen voor vrede, veiligheid en vrijheid.
Door het coronavirus vond editie van Wageningen45 op 4 en 5 mei veelal
online plaats en konden er wederom helaas geen veteranen in
Wageningen worden ontvangen. Daarom werd er nagedacht over een
alternatief. Om de veteranen alsnog een gezicht te kunnen geven tijdens
de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 op 5 mei schreef
Stadsdichteres Ivanka de Ruijter een ode aan de veteranen.
Tijdens het voorlezen van ‘Wij zijn een gezicht’ werden veteranen in beeld
gebracht waarop zij in vol ornaat, in hun sprekende uniform, te zien waren.
Ook de VOKS ontving het verzoek aan deze uitzending medewerking te
verlenen. Korea-veteraan en bestuurslid VOKS Ferry Titalepta hoefde niet
lang hierover na te denken en bood spontaan zijn hulp aan.
Uw secretaris maakte bij het Koninklijk Militair tehuis Bronbeek de
videopname van de heer Titalepta die op 5 mei live werd uitgezonden door
omroep Gelderland.
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Onze geestelijk verzorger, dominee P. ’t Hoen schreef over die dag in
Wageningen de volgende tekst:
Het zal nooit wennen, maar op 5 mei waren er geen bevrijdingsfeesten in
Ede en geen defilé in Wageningen. Wij hebben die dag thuis doorgebracht.
Het massaal vlaggen bij ons in de straat gaf nog iets feestelijks, maar daar
bleef het bij.
Tegen acht uur ’s avonds ben ik met onze jongste zoon Marcel naar
Wageningen gereden; naar het 5 Mei Plein en vervolgens naar het
prachtige arboretum.

Er was een handjevol mensen op het plein van de bevrijding en bij de
ondergaande zon hebben wij foto’s gemaakt van het beeld.
Ik heb de teksten op de sokkel rustig kunnen lezen, waaronder Psalm 22:
22 – 23.
In de verte hoorden wij geroezemoes en even later stond er een
protestgroep midden op het plein met hun gele paraplu’s. De zon zakte in
het westen richting horizon en wij lieten het protest voor wat het was.
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Voorbij de gesloten slagboom van het arboretum hebben wij vervolgens
genoten van de stilte, van de prachtige kleurrijke bloemen en het uitzicht
over de rivier de Nederrijn bij de laatste lichtstralen van de ondergaande
zon.

Natuurlijk gingen mijn gedachten terug in de tijd toen wij als VOKS
deelnamen aan het defilé met tienduizenden toeschouwers waaronder
onze families. Marcel heeft jaren in Wageningen gewoond en kent de stad
vol bevrijdingsfeesten tot laat in de nacht.
Ongewoon was het voor ons beiden om in Wageningen te zijn, maar zeker
niet minder indrukwekkend in de stilte van de schemering. Bevrijdingsdag
2021 hebben wij in vrede en vrijheid beleefd met het gevoel van veiligheid.
Deze historische dag die ik even met jullie wil delen; een dag om nooit te
vergeten.

Ds. P. ‘t Hoen
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HERDENKING BEGRAAFPLAATS ROTTERDAM CROOSWIJK
Moest vorig jaar de jaarlijkse 4 mei herdenking op begraafplaats
Crooswijk in Rotterdam vanwege de corona-beperkingen overgeslagen
worden, dit jaar vond deze herdenking - zij het in beperkte vorm - weer
plaats.
Vooraf ontvingen de deelnemers een uitgebreid draaiboek van de
gemeente Rotterdam waarin minutieus was aangetekend hoe het verloop
van de herdenking zou zijn.
Dit jaar was de VOKS vertegenwoordigd door districtscommissaris Kees
Kortlever. Hij was ruim op tijd aanwezig ondanks storm- en regenbuien.
Vlak na zijn aankomst viel er nog een zware bui, daarna bleef het gelukkig
droog.
Volgens het draaiboek diende de heer Kortlever zich na aankomst naar het
Korea-monument te begeven om daar de komst van burgemeester
Aboutaleb met in zijn kielzog de Commandant Korps Mariniers,
Commandant Regiment Verbindingstroepen en de Waarnemend
Commandant van het Regiment Garde Grenadiers en Jagers af te
wachten. De burgemeester plus gevolg zou langs zes oorlogsmonumenten
lopen.
Het Korea-monument stond als tweede in de planning, hetgeen inhield dat
de heer Kortlever niet al te lang in storm en kou hoefde te wachten.
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Bij het monument bevonden zich reeds twee gewapende sergeants van
het Korps Mariniers, later voegde zich ook nog een marinier-trompetter bij
het monument.
Nadat burgemeester Aboutaleb met zijn gevolg bij het Korea-monument
was aangekomen vond er een korte ceremonie plaats. Samen met de
burgemeester deed de heer Kortlever een stap naar voren in de richting
van de reeds geplaatste krans. De gewapende mariniers presenteerden
het geweer, de aanwezige militairen en de heer Kortlever brachten de
eregroet, de trompetter blies de ‘Last Post’ en vervolgens werd een
minuut stilte in acht genomen. Na het signaal ‘Voorwaarts’ trad de heer
Kortlever terzijde zodat de burgemeester plus gevolg zich kon begeven
naar het volgende oorlogsmonument.
Dit jaar vond geen ontvangst in de aula plaats en uiteraard waren er heel
wat minder genodigden.
Hopelijk kan volgend jaar de herdenking weer zoals gebruikelijk in normale
tijden plaats vinden.

Kees Kortlever
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HERDENKING VOKS OP 18 MEI 2021 TE SCHAARSBERGEN
Op 18 mei 2021 vond de Grote Herdenking plaats in de Oranjekazerne
te Schaarsbergen.
Voor de Korea-veteranen een herdenking met een bijzonder karakter.
Door de afnemende beperkingen m.b.t. het coronavirus was het na
meer dan een jaar eindelijk weer mogelijk om in een kleine groep hun
tijdens de Korea-Oorlog omgekomen kameraden te herdenken.
Bij binnenkomst in de Fly-Inn ontving een ieder een mondkapje en stond
desinfecterende vloeistof paraat. Verder werd 1,5 meter afstand
aangehouden, ook al hadden de meeste aanwezigen hun vaccinaties al
gehad.
Nadat men zich naar het plein bij het Korea-monument had begeven, kon
een ieder plaatsnemen in de speciaal voor deze herdenking geplaatste
tent. Op het exercitieterrein stond een detachement van de B-Wonju
compagnie opgesteld.
De regie van het geheel was dit jaar weer in de vakkundige handen van
kapitein Van den Heuvel. Hij verzorgde de inleiding, waarbij hij de
aanwezigen namens de regimentscommandant van harte welkom heette
en kondigde hij de sprekers en de onderdelen van het programma aan.
Vervolgens namen de speciale genodigden plaats, Z.E. Ambassadeur
Mr. Yeondoo Jeong, de voorzitter VOKS de heer Gommers en kolonel Van
Dreumel, de huidige commandant van KTOMM Bronbeek. Doordat de
Regimentscommandant, de luitenant-kolonel Dolmans, niet aanwezig kon
zijn, zou de kolonel Van Dreumel hem vandaag vertegenwoordigen.
Vervolgens namen de militairen met de 'Korean Battle Flag', plaats bij het
monument, gevolgd door de vaandelwacht van het Regiment Van Heutsz.
In zijn toespraak richtte Kolonel Van Dreumel zich tot de aanwezige
Korea-veteranen met de volgende tekst: “Wij eren en herdenken vandaag
de inspanningen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in
Korea en de persoonlijke offers die daarbij gebracht zijn. Offers van hen
die voor de vrede in Korea het leven lieten en offers van hen die, al dan
niet geschonden, terugkeerden op vaderlandse bodem. U aller
aanwezigheid maakt deze bijeenkomst extra waardevol en vooral
compleet”.
Verder ging hij in op de barre omstandigheden waaronder de militairen
van het NDVN hun taken moesten uitvoeren en het grote aantal verliezen.
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Naast anderhalf miljoen vijandelijke slachtoffers sneuvelden er 400.000
Zuid-Koreanen en 35.000 Amerikaanse militairen, terwijl overige
geallieerden nog eens 3.000 slachtoffers moesten incasseren. Van de
3.400 vrijwillige Van Heutszers die in de periode 1950-1954 ten strijde
trokken, sneuvelden er 123 en 3 kameraden werden nooit gevonden. Ook
20 Koreaanse KATUSAs verloren zij aan zij met hun Nederlandse
kameraden het leven.

Hij eindigde zijn toespraak als volgt: “Op een standbeeld in Normandië
staat: ‘Wars do not make great men, but they do bring out the greatness
in good men’ (vrij vertaald: oorlogen maken geen geweldige kerels, maar
ze brengen wel de grootheid boven in goeie kerels). Wij hebben goeie
kerels naar Korea gestuurd en de oorlog heeft ons hun grootheid laten
zien”.
Zijn volledige toespraak kunt u in deze VOX-VOKS lezen op pagina 27.
Daarna was het woord aan de ambassadeur van de Republiek Korea,
Zijne Excellentie Mr. Yeondoo Jeong. Deze vertelde dat hij zich vereerd
voelde om aanwezig te mogen zijn. Hij uitte zijn dankbaarheid aan de
aanwezige Korea-veteranen en alle anderen die hebben meegevochten
voor de vrijheid van Zuid-Korea.
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Hij sprak van een bijzonder moment, nl. dat hij op 12 februari 2021, ter
nagedachtenis van de 17 omgekomen militairen van het NDVN tijdens de
slag van Hoengseong op 12 februari 1951, een zilveren schaal van de
‘Held van de Maand, mocht plaatsen in de Korea-vitrine van het Nationaal
Museum in Soesterberg.

Tevens ging hij in op de vijf vermiste Nederlandse militairen tijdens deze
oorlog, waar nu een zoektocht naar is begonnen.
Verder noemde hij het feit, dat het dit jaar 60 jaar geleden is, dat
diplomatieke betrekkingen tussen Zuid-Korea en Nederland waren
opgestart.
Hij beëindigde zijn toespraak door een ieder een goede gezondheid toe te
wensen.
De voorzitter VOKS, de heer Gommers, begon zijn toespraak door zich te
richten aan de aanwezige Korea-veteranen met de tekst: “Een bijzonder
woord van welkom aan onze Korea-veteranen die vandaag aanwezig zijn.
Ruim 71 jaar geleden gaf u het goede voorbeeld. Tijdens gevechten onder
moeilijke omstandigheden en tegen een in aantal sterkere vijand, toonde
u doorzettingsvermogen en vakmanschap. Ons respect voor u is groot en
u verdient dan ook alle waardering.”
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Hij ging in op alle geannuleerde bijeenkomsten voor de veteranen en zei
daarbij: “U mist niet alleen elkaar en ons, maar wij missen u ook!”
Daarbij bedankte hij de Republiek Korea
en diens ambassadeur voor het
toezenden van duizenden mondkapjes en
vele geschenken aan de Korea-veteranen.
Als klap op de vuurpijl noemde de
voorzitter de ‘Presidential Citation’, een
hoge Zuid-Koreaanse onderscheiding die
aan de Vereniging Oud Korea Strijders
werd uitgereikt.
Hij eindigde zijn toespraak als volgt:
“Vrijheid is niet gratis. Voortdurend moet
een ieder dat voor ogen houden. Zeker op
een dag als vandaag waarin wij denken
aan diegenen die ons in de strijd in Korea
en de periode daarna zijn ontvallen.”
Nadat de voorzitter VOKS zijn toespraak beëindigd had en zijn plaats
weer had ingenomen werd het commando ‘Baretten af’ gegeven en
werden de aanwezigen verzocht op te staan waarna door de geestelijke
verzorger van de VOKS, de luitenant-kolonel Ds. ’t Hoen, het gebed werd
uitgesproken.
Nadat de baretten weer waren opgezet werd het ‘dodenappel’ gehouden
waarbij de Kapitein Van den Heuvel de naam van een gesneuvelde afriep,
waarna door militairen van de BCie beurtelings “Present” werd geroepen.
Bij de naam “Van Vliet”, de enige gesneuvelde van de Koninklijke Marine,
werd “hier” geroepen. Tot slot werden de namen van de vijf vermisten
afgeroepen, waarna het doodstil bleef.
Dit deel van de plechtigheid werd afgesloten met drie slagen op de
‘Korea-bel’.
Vervolgens werd, begeleid door koraalmuziek van het muziekkorps,
overgegaan tot de kranslegging.
Na de kranslegging door kolonel Van Dreumel, de Ambassadeur van de
Republiek Korea, de voorzitter VOKS, de Vereniging Veteranen Regiment
Van Heutsz en het Yi Jun Peace Museum volgde het signaal ‘Taptoe’,
1 minuut stilte en het signaal ‘Voorwaarts’.
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Tijdens het Wilhelmus en het Zuid-Koreaanse volkslied werden de
Nederlandse en Zuid-Koreaanse vlag in top gehesen. Nadat het vaandel
en de vaandelwacht zich bij het monument hadden opgesteld, werden de
Ambassadeur en de voorzitter VOKS, uitgenodigd het defilé te openen.
Na afloop van de plechtigheid gingen de aanwezigen naar de Fly-inn voor
een uitstekende rijstmaaltijd. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd
ook hier rekening gehouden met de coronamaatregelen en kreeg een
ieder zijn maaltijd en een drankje aan tafel geserveerd.

Na afloop ging een ieder weer huiswaarts met de hoop dat volgend jaar
alles weer ‘normaal’ zal zijn.
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TOESPRAAK KOLONEL G.J. VAN DREUMEL
Doordat de commandant van het Regiment Van Heutsz op
18 mei tijdens de Grote herdenking VOKS was verhinderd, nam de
huidige commandant van het Koninklijk Militair tehuis Bronbeek, de
kolonel G.J. van Dreumel, zijn taken als gastheer van de herdenking
waar.
Voor hem geen onbekend terrein, want van 2012 tot 2015 was hij
commandant van het Regiment Van Heutsz.
Tijdens de Grote Herdenking van de VOKS, op 18 mei jl. hield kolonel
Van Dreumel de volgende indrukwekkende toespraak.
“Goedemorgen.
Laat ik beginnen met het
uitspreken van een groot
gevoel van dankbaarheid en
trots, dat ik hier na zes jaar
weer voor u mag staan.
Deze plek van onze
Regimentscommandant bij zijn
afwezigheid te mogen
overnemen, vind ik niets
minder dan een grote eer.
Het is heerlijk hier weer even te
mogen staan.
Oud-Korea strijders (u bent er
gelukkig weer bij), in het
bijzonder uw voorzitter de heer
Gommers, vertegenwoordigers van de Vereniging Veteranen Regiment
Van Heutsz, dames en heren, u allen van harte welkom op de
Oranjekazerne, bij het 12e Infanteriebataljon AASLT en bij ons trotse
Regiment Van Heutsz.
Ook vandaag weer dwingen de coronamaatregelen ons tot enigszins een
bescheiden bijeenkomst. Geen volledig aangetreden regiment dus.
Een groot deel van het bataljon vervult zijn taak of missie elders in de
wereld. Gelukkig zien we vandaag wel een stevige bijdrage van in ieder
geval onze zgn. Korea-compagnieën. De Ccie Nudea leveren natuurlijk de
vaandelwacht en zorgen voor alle ondersteunende diensten. De B Wonju
Cie natuurlijk met de vlaggenwacht en staat ook met een detachement
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links van u. De soldaten van deze compagnie voltooiden recent hun
basisopleiding ‘Falcon Legion’ en dragen sindsdien met gepaste trots hun
rode baret. Staat jullie goed mannen.
Vandaag vervullen ze de eretaak bij het dodenappel waar iedere Wonju,
die dat heeft mogen doen, zijn leven lang met terechte trots op terugkijkt.
Goed dat jullie er zijn Wonju’s.
Wij eren en herdenken vandaag de inspanningen van het Nederlands
Detachement Verenigde Naties in Korea en de persoonlijke offers die
daarbij gebracht zijn. Offers van hen die voor de vrede in Korea het leven
lieten en offers van hen die, al dan niet geschonden, terugkeerden op
vaderlandse bodem. Uw aller aanwezigheid maakt deze bijeenkomst extra
waardevol en vooral compleet.
A special welcome to His Excellency the Ambassador of the Republic of
Korea and to the 3rd secretary of the embassy, Mr. Kim.
Your Excellency, over the years we have experienced your countries
overwhelming gratitude towards our honorable veterans and your never
fading hospitality. We therefore welcome you here in our midst today, with
the same gratitude and hospitality. We in today’s ceremony commemorate
a war which brought in fact ‘peace’ and freedom to the Republic of Korea.
To achieve this, Netherlands and Korean blood fled over Korean soil. That
blood has welled a strong and everlasting bond between our two nations.
A bond that is as scared as the sacrifice of the young lives of our
comrades. A bond that widely transcends the 60 years of the formal
relationship between our countries, which we celebrate this year.
We will together stand firm to uphold that bond. We will tell the stories of
the Korean fight for freedom, of unselfish sacrifice and heroism long after
the story tellers have stopped telling them themselves.
I hope we are able to join our specific en practical efforts together for all
the years to come.
Your Excellency please allow me to continue in Dutch.
Terwijl ons land nog natrilde van de gruwelen van de Tweede
Wereldoorlog, die ons in voormalig Nederlands-Indië en het vaderland
zwaar op de proef hadden gesteld en van de Indonesische vrijheidsstrijd
die daar op volgde, vroeg de internationale gemeenschap ons land om een
bijdrage te leveren aan de strijdmacht van de Verenigde Naties in Korea.
Dat land, ver van ons huis en haard, dreigde, met massale Chinese steun,
te worden overlopen door een totalitair regime. De vrijheid van een volk
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leek opnieuw te worden verpletterd tussen twee ideologieën. Dát niet nog
een keer.
Nederland leverde, hoewel niet meteen met een geweldig politiek
enthousiasme, een bataljon - het Nederlandse Detachement Verenigde
Naties – aan de internationale strijdmacht, die het Noord-Koreanen en
Chinezen moest gaan beletten het hele Koreaanse schiereiland te
veroveren.
Uit alle uithoeken van ons land en later ook uit overzeese gebiedsdelen
melden zich kerels van stavast om het avontuur te zoeken en vrede te
brengen in een warm land heel ver weg.
Te licht uitgerust kwamen de mannen helemaal niet in een warm land,
maar in een bar klimaat terecht. In weersomstandigheden, vaak in barre
kou, die de mannen tot het uiterste van hun incasseringsvermogen dreven.
Omstandigheden waarin de wil om het op te geven soms zo sterk is, dat je
er nauwelijks weerstand aan kunt bieden. Ze beten door, bleven staan en
deden, ondanks alle ontberingen van kou, honger, ziekte en algemeen
ongemak, waar ze voor gekomen waren: vrede brengen.
Nou ja, brengen? Daar moest voor gevochten worden! En niet zo’n beetje
ook. De druk aan het front van Noord-Koreaanse en Chinese zijde was
gigantisch. Doordat het Nederlandse Detachement veel gevechtservaring
in huis had van kerels die in Nederlands-Indië/Indonesië of elders ervaring
hadden opgedaan, had de regimentscommandant een sterke eenheid
onder bevel voor moeilijke klussen.
Het Nederlandse Detachement maakte het motto van het 2nd US Infantery
Division (Indian Head Division) meer dan waar: 2nd to none (niemand
beter). Ze wisten keer op keer het hoofd te bieden aan een overmacht, die
vaak het tienvoudige of meer bedroeg.
Vechten tegen zo’n overmacht is in theorie hopeloos. Ogenschijnlijk
kansloos hield deze group of hard-bitten volonteers stand om te vechten.
Een ooggetuige geeft ons een indruk van het gevecht: ‘Het gevecht van
man tegen man […] valt niet te beschrijven. Er werd geschoten, gestoken,
men ging elkaar met pionier schoppen te lijf.’.
Zelfs onder die omstandigheden was opgeven geen optie, de gedachte
daaraan – hoe sterk waarschijnlijk ook - werd genegeerd. Om dat te
kunnen doen, moet een mens bijzondere dingen laten zien. Dingen
waaraan wij een voorbeeld ontlenen en waarvan iedere rechtgeaarde
militair vurig hoopt dat we, als onze tijd daar is, hun doorzettingsvermogen
en de moed kunnen evenaren.
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Naast anderhalf miljoen vijandelijke slachtoffers sneuvelden er 400.000
Zuid-Koreanen voor de vrijheid van hun volk. Onze Amerikaanse vrienden
verloren 35.000 kameraden, terwijl overige geallieerden nog eens 3.000
slachtoffers moesten incasseren. Van de 3.400 vrijwillige Van Heutszers
die in de periode 1950-1954 ten strijde trokken, sneuvelden er 123 en 3
kameraden werden nooit gevonden. 20 Koreaanse KATUSAs verloren zij
aan zij met hun Nederlandse kameraden het leven.
Bij Inje leidt het NDVN op 31 mei en 1 juni 1951 grote verliezen bij
aanvallen van de Chinezen. Onder hen de kpl1 Martien Zijp. Hij had ook al
in Indië gediend. Martien ligt in een schuttersputje in het voorterrein. Via de
telefoon leidt hij het mortiervuur op de vijand. Een granaat valt in het
voorterrein en vernielt de telefoonlijn van Martien. Hij klimt, zich bewust
van het gevaar, uit zijn schuttersputje om een andere lijn te vinden. Een
nieuwe granaatinslag wordt Martien fataal. Zijn commandant snelt nog het
voorterrein in, maar Martien sterft in zijn armen. Hij sneuvelt naar verluidt
met de woorden “met mij is het gebeurd.” Martien was pas 23 jaar oud.
Bij Hoengsong leidt het NDVN, door een onverhoedse overval van de
Chinezen, in de avond van 12 februari 1951 grote verliezen. In de middag
van die dag begonnen de oprukkende Chinezen al de brug over de rivier
de Tannum Mul te naderen. Op de helling langs de oever van de rivier lag
de A-compagnie van het Nederlands detachement om de Amerikaanse
terugtocht te dekken. Onder hen ook de 27-jarige hospik korporaal Ab
Talens. Samen met een andere NDVN’er en twee Koreaanse soldaten zat
hij in een trechter te schuilen voor mortiervuur. Precies in die trechter komt
een vijandelijke granaat neer. Geen van vier overleefde de inslag.
Die zelfde avond sneuvelt bij de verraderlijke overval van de Chinezen bij
Hoengsong een deel van de staf- en de ondersteuningscompagnie.
Verkleed in uniformen van de Zuid-Koreanen was de vijand erin geslaagd
dichtbij te komen. Na ontdekking volgden felle man-op-man gevechten.
Daarbij sneuvelden velen. Van hen noem ik vandaag de aooi Martin
Schuringa, 34 jaar. Hij liet een vrouw en vier kinderen achter.
Cees van Vliet is opvarende van de Johan Maurits van Nassau, het vierde
marineschip namens Nederland in de Koreaanse wateren.
Op 26 februari 1953 krijgt het schip de opdracht een zieke Zuid-Koreaan
van een eiland voor de kust op te pikken. Ze zetten voor het eiland een
sloep uit. Als de sloep echter met zeven opvarenden in het donker op het
strand aanlegt, worden zij beschoten vanaf het eiland. Ze gaan languit in
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de sloep liggen en schreeuwen dat ze tot de UN-strijdkrachten behoren.
Het vuren houdt op. Als enkele vanuit de sloep zich daarna oprichten
wordt er andermaal geschoten. Cees van Vliet wordt dodelijk door een
kogel in het hoofd geraakt.
Vandaag staan we bij hen stil om ze te herdenken en te eren. Bij hen die
vielen, bij hen die gewond en getekend raakten en bij ieder van hen die
vrijwillig voorwaarts ging om veiligheid en vrijheid te brengen aan het ZuidKoreaanse volk.
Het Zuid-Koreaanse volk is zich nog dagelijks bewust van de prijs die voor
hun vrijheid is betaald. Ze zijn er klaar voor om die prijs zo nodig opnieuw
te betalen. Hun vrijheid is verre van vanzelfsprekend. Een Koreaanse
politicus hoeft niet uit te leggen waarom nationale veiligheid een belangrijk
onderwerp is en een Koreaanse militair hoeft niet steeds opnieuw uit te
leggen waarom hij bestaat. Voor Zuid-Koreanen is hun vrijheid niet
vanzelfsprekend geworden. Voor ons Nederlanders herken ik hierin een
wijze les.
Op een standbeeld in Normandië staat: ‘Wars do not make great men, but
they do bring out the greatness in good men’ (vrij vertaald: oorlogen
maken geen geweldige kerels, maar ze brengen wel de grootheid boven in
goeie kerels). Wij hebben goeie kerels naar Korea gestuurd en de oorlog
heeft ons hun grootheid laten zien.”
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AFSCHEID VAN KOLONEL YONGSUN KIM
De militair attaché van de Republiek Korea is gestationeerd in de
Zuid-Koreaanse ambassade in Brussel. Hij is verantwoordelijk voor de
militaire betrekkingen tussen Zuid-Korea en de landen Luxemburg,
België en Nederland. Een deel van zijn taken bestaat uit het
onderhouden van contacten tussen de Korea-veteranen in deze landen
en Zuid-Korea.
Deze functie in Brussel duurt gemiddeld drie jaar; daarna vertrekt de
militair attaché en wordt opgevolgd door een andere Zuid-Koreaanse
kolonel. In dit verhaal speciale aandacht voor kolonel Yongsun Kim.

In april 2018 arriveerde als opvolger van kolonel Sun-Ku Lee in Brussel de
nieuwe militair attaché van de Republiek Korea, de kolonel Yongsun Kim.
Hoewel voorgaande militaire attachés van Zuid-Korea heel veel aandacht
besteedden aan de Korea-veteranen, nam kolonel Yongsun Kim een
bijzondere positie in.
De betrokkenheid van kolonel Kim voor de Korea-veteranen was groot. Als
voorbeelden noemen wij zijn inzet voor het bezoek van Korea-veteranen
aan de Zuid-Koreaanse marineschepen in Antwerpen en in Rotterdam. En
de bijzondere herdenking bij het Korea-monument op de begraafplaats
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Crooswijk in Rotterdam waar hij er voor zorgde dat zelfs een compleet
Zuid-Koreaans koor optrad.

Verder zijn inspanningen m.b.t. de zoektocht naar de vijf vermiste
militairen van het NDVN tijdens de Korea-Oorlog en het onderhouden van
contacten met de familieleden van de vermisten.
Op begrafenissen van overleden Korea-veteranen ondernam hij de reis
van soms 250 kilometer om de afscheidsdienst te kunnen bijwonen en
droeg daarbij meerdere keren een bloemstuk naar het graf.
En dan het prachtige herinneringscadeau in de vorm van een glazen
sculptuur die hij aan de VOKS en het Regiment Van Heutsz overhandigde
om de inzet van de Korea-veteranen tijdens de Korea-Oorlog opnieuw
extra aandacht te geven. Heel bijzonder allemaal!
Omdat de kolonel wegens verplichtingen elders helaas niet aanwezig kon
zijn tijdens de VOKS-herdenking op 18 mei 2021 besloot hij ter
nagedachtenis aan de militairen van het NDVN samen met twee Koreaveteranen twee herdenkingsbomen te planten in de nabijheid van het
museum in Schaarsbergen (zie foto).
Een gebaar dat bij de aanwezige Korea-veteranen de nodige emoties van
dankbaarheid heeft losgemaakt.
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Aan alles komt een einde…. De kolonel zal per 1 augustus 2021 definitief
terugkeren naar zijn thuisland, Zuid-Korea. Uw bestuur heeft daarom
besloten om hem een waardig afscheidsmoment aan te bieden.
Op 2 juli 2021 zal de kolonel daarom bij het Korea-museum in de
Oranjekazerne in Schaarsbergen samen met drie Korea-veteranen een
herdenkingssteen plaatsen. Daarna is hij met zijn echtgenote en twee
medewerkers van zijn ambassade uitgenodigd voor een afscheidslunch in
Hotel Van der Valk te Arnhem, samen met het VOKS-bestuur, een
afvaardiging van het Regiment Van Heutsz en de Zuid-Koreaanse
ambassade in Den Haag. Hij zal tijdens deze lunch een passend cadeau
van de VOKS in ontvangst mogen nemen.

LCS
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DE NATIONALE TAPTOE 2021

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kon de Nationale Taptoe in
2020 zeer tot onze spijt geen doorgang vinden. Maar dit jaar zetten wij
deze traditie voort.
Helaas was het ook dit jaar nog niet mogelijk om deze in Rotterdam
AHOY te plannen. Daarom zal de Taptoe 2021 plaatsvinden bij het
Nationaal Militair Museum in Soesterberg van 19 t/m 29 augustus.
Omdat de tribunecapaciteit iets minder is (1200 bezoekers per
voorstelling), zal er twee keer een Veteranenvoorstelling met voorafgaande
ontvangst worden gehouden, nl. op maandag 23 en dinsdag 24 augustus.
Zo kunnen we in totaal 2400 veteranen ontvangen. De voorstelling is
’s-middags van 14.30 tot 16.00 uur. De ontvangst is vanaf 12.00 uur.
Op onze website www.nationaletaptoe.nl hebben wij een speciale button
‘veteranen’ opgenomen. Daaronder vindt u alle nadere informatie en kunt
u uw kaarten reserveren via deze website, of telefonisch bij de Nationale
Theaterkassa 0900 9203 (dagelijks van 10.00 uur tot 15.00 uur / 0,45
c/pm)
Wij kijken er weer naar uit u in goede gezondheid te mogen verwelkomen,
dit jaar dus op de schitterende locatie van het Nationaal Militair Museum
in Soesterberg.

Kolonel b.d. Ton Nijkamp
Voorzitter managementteam.
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OPSPORING VERZOCHT
In deze rubriek plaatst uw bestuur oproepen om
informatie. Wilt u op een onderstaand bericht
reageren, neem dan contact op met het
secretariaat van de VOKS.

Wie zijn deze militairen?
Het museum van het Regiment Van Heutsz wil graag weten wie de
militairen op de twee foto’s zijn.
Graag uw reactie naar het secretariaat van de VOKS:
T: 06-51903177
E: voks1951@gmail.com
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Boek gezocht
Job Hoogenboom is bezig met een historisch onderzoek over de
Korea-Oorlog. Hij zou daarom graag het boek ‘Het Nederlands
Detachement Verenigde Naties in Korea 1950 – 1954’, geschreven door
luitenant-kolonel M.D. Schaafsma, willen aanschaffen.
Is er iemand onder u die dit boek bezit en het graag daarvoor wil afstaan?
Het hoeft overigens niet gratis; Job is bereid er voor te betalen.
Graag uw reactie naar het secretariaat van de VOKS.
T: 06-51903177
E: voks1951@gmail.com

37

ZOEKTOCHT NAAR DE VERMISTE SOLDATEN
Op 4 juni jongstleden bracht de Nederlandse Ambassadeur in ZuidKorea, H.E. mevrouw Doornewaard, een bijzonder bezoek aan de DMZ.
Op de berg Daeu-san wordt sinds de start van het voorjaar gezocht
naar de lichamen van vermiste soldaten uit de Koreaanse Oorlog.
De ambassade was uitgenodigd voor een bezoek door MAKRI, het
onderdeel van het Koreaanse Ministerie van Defensie dat zich bezig houdt
met de berging en identificatie van stoffelijke overschotten uit de oorlog.
Eind vorig jaar werd door Nederland en Zuid-Korea een overeenkomst
getekend die de identificatie van vermiste Nederlandse soldaten
gemakkelijker moet maken.
Tijdens het bezoek kreeg ambassadeur Doornewaard uitgebreid uitleg
over de slag rondom Daeusan, waarbij sergeant Van der Snepscheut
vermist raakte, en over het Koreaanse bergingswerk.
Er werd een minuut stilte in acht genomen en ambassadeur Doornewaard
sprak de troepen van de Koreaanse 21 Infantry Division toe, die dit gebied
afgraven op zoek naar lichamen van de vermisten.
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Een indrukwekkend bezoek, vooral vanwege de overduidelijke toewijding
van Koreaanse zijde aan hun missie om zoveel mogelijk vermisten te
vinden en te identificeren onder het motto: “Bring them home!”.
Maar ook omdat het ambassadeur Doornewaard, de eerste ambassadeur
die naar dit deel van de DMZ was gekomen, de kans gaf om de
Nederlandse waardering uit te spreken tegenover de dienstplichtige
soldaten die het zware bergingswerk uitvoeren.

Dat die waardering van twee
kanten komt bleek uit het
briefje dat ons door een van de
soldaten, die de moeite had
genomen om een paar
Nederlandse zinnen op te
schrijven, nog snel werd
toegestopt. De dankbaarheid in
Zuid-Korea aan het NDVN blijft
groot.
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BIJZETTING VETERANEN BEGRAAFPLAATS LOENEN
Op 11 december 2014 ontving Korea Veteraan A.S. Muskita tijdens de
Veteranen Receptie in Den Haag de Korean Ambassador for Peace
Medal. De medaille werd uitgereikt door de ambassadeur van ZuidKorea, destijds Z.E. Mr. Jong-hyun Choe.
Precies twee maanden later, op 11 februari 2015, overleed de heer
Muskita. Zijn afscheidsdienst vond plaats op 18 februari 2015 in het
crematorium ‘Den en Rust’ te Bilthoven.
Op 26 november 2020 opende Z.K.H. Koning Willem Alexander de
Nationale Veteranen Begraafplaats Loenen. Hierdoor is er nu een nationale
begraafplaats waar veteranen bijgezet of begraven kunnen worden.

Zo zal uiteindelijk de Veteranen Begraafplaats worden ingericht

Op 17 juni 2010 overleed op 93-jarige leeftijd luitenant-kolonel Tivadar
Spier, tevens oud-Korea Strijder. Hij werd op 12 juli 1955 benoemd tot
ridder 4e klasse in de Militaire Willemsorde vanwege zijn optreden als
commandant tijdens de ‘politionele acties’ in Nederlands-Indië.
Op 1 december 2020 werd hij als eerste veteraan op de nieuwe Nationale
Veteranen Begraafplaats met beperkt militair ceremonieel bijgezet. Nadien
volgende meerdere bijzettingen, onder wie twee Korea-veteranen, te
weten P. Heijstra, op 30 januari 2021 en P.J van de Laar, op 19 mei 2021.
Toen bekend werd dat deze veteranenbegraafplaats er zou komen, werd
door de familie van de heer Muskita besloten om met een urn-bijzetting
hem daar een eervolle laatste rustplaats te geven.
Op woensdag 2 juni 2021 vond in het bijzijn van kinderen en kleinkinderen
de urnbijzetting van Korea-veteraan A.S. Muskita plaats. Op uitnodiging
van de familie waren van de VOKS aanwezig voorzitter Paul Gommers,
secretaris Leo Schreuders en de veteranen Hazeleger en Kortlever.
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Verder was er een vertegenwoordiger van de Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht aanwezig alsmede bestuursleden van Maluku, de vereniging
van Molukse militairen en Veteranen.
De perfecte erewacht met VOKS-vaandel en Korean Battle Flag werd
verzorgd door militairen van de Bravo-Cie van het Regiment Van Heutsz.

Nadat eenieder zich met in achtneming van de corona-maatregelen had
verzameld in de mooie aula van het herdenkings- en educatiecentrum,
vond onder leiding van medewerkers van de begraafplaats de goed
georganiseerde herdenkingsdienst plaats.
De zoon van de overleden heer Muskita vertelde bijzondere anekdotes
over zijn vader. Datgene wat hij aan ons kwijt wilde, gaf een goed beeld
van een vader waar hij en zijn familieleden trots op zijn.
Na het luisteren van mooie muziek en het kijken naar foto’s uit het leven
van de overledene, was het de beurt aan de voorzitter VOKS. Deze ging in
zijn mooie toespraak dieper in op de militaire ervaringen van de heer
Muskita en zijn bijzondere bijdrage aan de oorlog in Korea. Een verhaal dat
door de familie erg werd gewaardeerd.
Na de dienst liepen de aanwezigen naar de Veteranen Begraafplaats,
enkele minuten verderop. Tijdens deze wandeling kwam men langs een
grote spiegel waarop staat geschreven:
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‘ZO ZIEN MENSEN ERUIT DIE IN VREDE LEVEN’.

Als je zoiets leest over jezelf, mogen wij dankbaar zijn dat wij in Nederland
inderdaad in vrede kunnen leven.
Op de definitieve plaats van de bijzetting aangekomen, werd door de
kleinzoon van de heer Muskita zijn urn in het graf geplaatst.
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Daarbij brachten de aanwezige militairen de eregroet, gevolgd door het
signaal ‘Taptoe’, 1 minuut stilte en het signaal ‘Voorwaarts’.

Nadat eenieder een persoonlijk afscheid aan het graf had kunnen nemen,
legden de familieleden aansluitend een bloemstuk bij het graf van hun
opa, Willem Julius Alexander Muskita, die op 29 maart 1943 door de
Japanners werd vermoord en op het ereveld Loenen is bijgezet.
De familieleden ontvingen van de VOKS een complete fotoreportage ter
herinnering aan deze bijzondere dag.
LCS
Naschrift: deze verslaglegging geeft een beeld van de ceremonie, zoals
die wordt uitgevoerd op de nieuwe Nationale Veteranen Begraafplaats.
Laten we eerlijk zijn en de waarheid onder ogen zien: niemand heeft het
eeuwige leven. U, als Korea-veteraan, neemt echter een bijzondere plaats
in, namelijk omdat u zich heeft ingezet voor de vrede in de wereld.
Daarom komt ook u na uw overlijden in aanmerking voor een eervolle plek
op deze Nationale Veteranen Begraafplaats.
Heeft u vragen hierover? Neem dan gerust contact op met uw secretaris,
telefoon: 06-51903177 of email: voks1951@gmail.com
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VETERANENLUNCH IN BRISBANE, AUSTRALIË
Vanuit Australië ontving de redactie een bijdrage van Ina Huig, weduwe
van oud Korea Strijder van het NDVN, Cees Huig.
Op 12 februari van dit jaar werden de Korea-veteranen van de Gold Coast
in Queensland aangenaam verrast door een uitnodiging van meneer Hyun,
eigenaar van het Hanwoori Korean Restaurant in Brisbane, voor een
veteranenlunch.
Zes jaar geleden had meneer Hyun ook de veteranen uitgenodigd; toen
was ik er met mijn later overleden echtgenoot Cees. Dit keer werd ik
vergezeld door mijn jongste zoon Erwin.

Elke keer is het zo hartverwarmend om te zien hoe de Koreaanse
gemeenschap en de regering van de Republiek Korea hun dankbaarheid
tonen aan de veteranen die hebben meegevochten tijdens de Koreaanse
oorlog.
Over elk detail was goed nagedacht, inclusief gratis parkeren voor de
gasten bij het restaurant. Met z'n tienen zaten we aan een lange tafel,
wisselden ervaringen uit en voerden een goed gesprek.
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Op de tafel stond een overvloed aan gerechten met drie barbecues in de
tafel ingebouwd.
Het vriendelijke en behulpzame personeel kwam langs om uit te leggen
hoe het allemaal werkte en hield het vlees omhoog met een tang om het
boven de grill met een grote schaar in stukken te knippen. Net zoals wij
dat ook in Korea gezien hadden toen Cees en ik in 1994 daar een revisit
meemaakten.

Natuurlijk was er Kimchi die steeds beter gaat smaken!
We ontvingen na afloop een presentje met o.a. mondkapjes en een brief
van de Zuid-Koreaanse Prime Minister Chung Sye-kyun.
Ik had pas later op de avond gerealiseerd dat deze dag het Koreaanse
Nieuwjaar was.
Vriendelijke groeten uit Australië
Ina Huig
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BERICHTEN VAN DE NL AMBASSADE IN ZUID-KOREA
Van de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Korea, H.E. mevrouw
J. Doornewaard, ontving de redactie van de VOKS de volgende
bijdrage.
‘Project Soldier Korean War Veterans’
Op 22 april 2021 bezocht de Nederlandse ambassadeur in Seoul,
de tentoonstelling ‘Project Soldier KWV Hedi & Rami Searching for Korean
War Veterans’ in de UN Peace Memorial Hall in Busan.
Foto’s van twee Nederlandse veteranen (de heren Nagelkerken en Van der
Leelie met zijn zoon) maken deel uit van de expositie.

De fotograaf was de bekende Zuid-Koreaanse Rami Hyun.
Hij kreeg interesse in de Korea veteranen en vroeg zich af waarom zij zo
trots waren op hun inzet tijdens deze oorlog.
Hij maakte foto’s van Korea-veteranen uit al die landen die hebben
meegevochten om Zuid-Korea te bevrijden.
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Hij deed vier jaar over zijn zoektocht en het maken van de foto’s.
Deze werden gepubliceerd tijdens een grote tentoonstelling in de United
Nations Peace Memorial Hall in Busan onder de naam ‘Project Soldier’.

De VOKS ontving van mevrouw Doornewaard een prachtig fotoboek over
deze tentoonstelling. Het boek zal worden overgedragen aan het museum
in Schaarsbergen.
Herdenking op 4 mei in Hoengseong
Op 4 mei 2021 organiseerde de ambassade samen met de gemeente
Hoengseong een korte herdenkingsplechtigheid bij de twee monumenten
in Hoengseong.
Vanwege corona kon dat slechts met een kleine groep genodigden
plaatsvinden maar het was een indrukwekkende bijeenkomst met
kranslegging, mooie toespraken en het planten van een herinneringsboom.
Nederland werd opnieuw bedankt voor de geboden hulp en inzet destijds,
en met krans- en bloemenlegging, een indrukwekkende dans en een
minuut stilte, werden de slachtoffers herdacht.
Behalve de Hoengseong County Governor, Mr. Jang Sin-sang, waren ook
vice-minister of Patriots and Veterans Affairs, Mr. Lee Nam-woo, en Chief
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of Staff van de United Nations Command (UNC), Major General R. Mark
Toy aanwezig, evenals enkele leden van de National Assembly.
Daarnaast waren ook scholieren en veteranen gekomen om bloemen bij
het monument te leggen. Ook oorlogsveteraan en KATUSA de heer Choi
Byung Soo was naar Hoengseong gereisd om deze plechtigheid bij te
wonen.
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HET YI JUN PEACE MUSEUM DEN HAAG
In de Wagenstraat in Den Haag bevindt zich het Yi Jun Peace Museum.
Yi Jun, een Koreaanse rechter, overleed in 1907 in het toenmalige Hotel
De Jong in de Wagenstraat.
Samen met twee andere Koreanen was hij in 1907 naar de Tweede Wereld
Vredesconferentie in Den Haag gegaan. De Koreaanse delegatie was
echter niet officieel uitgenodigd, hoewel Nederland dat aanvankelijk wel
van plan was geweest. Japan wist de overige delegaties van de
vredesconferentie ervan te overtuigen dat Korea daarom niet mocht
deelnemen. Enkele dagen later werd Yi Jun dood aangetroffen op zijn
kamer. Zijn mysterieuze dood maakte hem beroemd in Zuid-Korea.
In het museum zijn vredesboodschappen te zien en persoonlijke
bezittingen van Yi Jun.
Op 15 augustus 2021 bestaat het museum 25 jaar. Als de maatregelen
rondom corona het toelaten, zal er op die dag een speciale Yi Jun
herdenking plaatsvinden.
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KINDEREN EN KLEINKINDEREN VAN KOREA-VETERANEN
Van Jacqueline van den Berg, dochter van Korea-veteraan H. van Den
Berg die overleed op 20 januari 1989 in Apeldoorn, ontving de redactie
onderstaand verslag.
Een bijzonder verhaal dat wordt afgesloten met een oproep aan alle
Korea-veteranen en hun familieleden.
“Mijn vader ging in juli 1951 met de Gen. MacRea naar Korea. Mijn moeder
en ik, ik was toen vijf jaar, hebben hem uitgezwaaid. Een aangrijpende
herinnering voor een kind van vijf. Ik begreep niet precies wat er gebeurde
maar door de huilende vrouwen om mij heen begon het door te dringen
dat er iets ernstigs aan de hand was. Een muziekkorps speelde op de
kade en ik zag mannen met plunjebalen het schip op gaan.
Mijn moeder en ik stonden achter een hek en plotseling begon mijn
moeder te roepen. “Harry, Harry!” Ze zwaaide, maar ik wist niet naar wie
ze zwaaide.
Dat is wat ik mij nog herinner van die dag. De dagen daarop begon ik mijn
vader te missen. Ik zat op mijn knieën en keek door de brievenbus de
straat in. Zou hij al terugkomen?
Mijn moeder vertelde later dat ik dat heel lang gedaan heb. Zo nu en dan
kreeg ik een briefkaart van hem en we moesten een keer een
grammofoonplaatje inspreken. Ik wilde niets zeggen. “Toe dan, toe dan,
zeg dan wat”. Ik zweeg. Het had voor mij niets met mijn vader te maken.
Het was 16 augustus 1952. Mijn moeder zag er prachtig uit in haar
mantelpakje. Ze werd opgehaald met een auto. Mijn zusje en ik werden
een paar uur later opgehaald.
We reden naar restaurant Old Dutch in het centrum van Rotterdam en daar
stond mijn vader! Ik herkende hem niet. Mager en bruinverbrand. Een jaar
is veel voor een zesjarig kind.
We gingen aan tafel, een ronde, er kwam een man met een lepel om zijn
nek die de wijn inschonk.
Op de tafel stonden de Koreaanse, de Engelse (mijn moeder was Engels)
en de Nederlandse vlag. Ik heb geen woord gezegd en durfde nauwelijks
naar die magere man te kijken.
De volgende morgen pas durfde ik dichterbij te komen. Hij zat op zijn
hurken met uitgestrekte armen. “Kom maar, kom maar bij daddy.”
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De vader waar ik zo’n heimwee naar had gehad begon toen pas weer
terug te komen. Hij wel. Toen hij er niet meer was besefte ik dat ik bijna
niets wist over zijn tijd in Korea. Tot op de dag van vandaag heb ik daar
spijt van.
Gelukkig ben ik mee geweest met een van de georganiseerde reizen naar
Korea en ben ook nog zelf naar Chung-Ju geweest. Een dorp van
misschien honderd huisjes, nu een stad met 270.000 inwoners!
Noord Korea een jaar later. Noord Korea zag er op het platteland hetzelfde
uit als op de foto’s in mijn vaders fotoalbum. Jaren vijftig.
Toen ik de laatste VOKS ontving en las dat er helaas weer een veteraan
overleden was, besefte ik dat een ‘vergeten oorlog’ toch niet vergeten
moest worden. Er is vanuit Nederland nooit veel aandacht geweest voor
de mannen en enkele vrouwen, die daar in een ver land gediend hadden
en waarbij 124 levens verloren waren gegaan. Zou de aandacht van de
laatste jaren die er eindelijk was binnen een paar jaar weer verdwijnen? Ik
zou dat erg vinden. Ik zou er voor willen waken dat dat niet gebeurt en er
zijn vast meer kinderen en kleinkinderen van veteranen die trots zijn op
hun vaders en opa’s en die daar misschien hetzelfde over denken.
Misschien kunnen wij daar vorm aan geven terwijl er nog Korea-veteranen
zijn. Kunnen wij, kinderen en kleinkinderen van de Korea-veteranen, nog
iets blijvends bijdragen zodat het niet opnieuw vergeten wordt?
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Hoe denken de veteranen daar over? Kinderen en kleinkinderen kom met
ideeën! Laat wat van je horen!

Jacqueline van den Berg
javdbadam@gmail.com
Naschrift VOKS-bestuur:
De oproep van Jacqueline is begrijpelijk en heel reëel. Het is een
onderwerp waarover ook het huidige VOKS-bestuur zich regelmatig buigt.
Wat gebeurt er met de VOKS als de laatste Korea-veteraan is overleden?
Reageert u daarom op haar verzoek, zodat ook uw bestuur een idee heeft
wat er onder de kinderen en kleinkinderen van de Korea-veteranen leeft.
Het was immers niet voor niets, dat er in 2017 ruim 21 kinderen en
kleinkinderen op initiatief van het VOKS-bestuur op eigen kosten een
georganiseerde reis meemaakten naar Zuid-Korea en de plaatsen bezocht
waar hun vader of opa zo lang geleden had gevochten voor de bevrijding
van Zuid-Korea (zie foto).
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KINDERKUNSTWEDSTRIJD
Het is dit jaar 60 jaar geleden dat Nederland en Zuid-Korea officieel
diplomatieke banden aanknoopten. En omdat een jubileum ook in de
Koreaanse cultuur erg belangrijk is, laten we deze verjaardag zeker niet
onopgemerkt voorbijgaan. Om het 60-jarig bestaan van de relaties
tussen Korea en Nederland te vieren, nodigt de Zuid-Koreaanse
Ambassade in Den Haag kinderen die in Nederland wonen uit om mee
te doen aan de Kinderkunstwedstrijd.
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Onderwerp
Alles wat te maken heeft met Korea en Nederland, bijvoorbeeld mijn leven
in Nederland en Korea, wat je leuk vindt aan de twee landen (eten,
plaatsen, gebouwen, planten, dieren, enz.), je indruk van de twee landen,
de toekomst van onze vriendschap
Leeftijd
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die in Nederland wonen
Leeftijdsgroep 1: 4 tot 6 jaar
Leeftijdsgroep 2:
7 tot 9 jaar
Leeftijdsgroep 3: 10 tot 12 jaar
Belangrijke regels
Kinderen mogen als team of in hun eentje werken.
Teams worden beoordeeld in de leeftijdsgroep van het oudste kind.
Prijzen worden verdeeld over het hele team.
Het werk moet origineel zijn en door het kind gecreëerd zijn.
Gebruik alsjeblieft geen sjablonen.
Het werk moet op A2 of A3 papier zijn (2D), en de jonge artiesten mogen
zelf kiezen of ze potloden, pennen, verf, enz, willen gebruiken.
Deadline
De werken moeten op 25 juni 2021 binnen zijn. Vraag bij het VOKSsecretariaat een inschrijfformulier aan dat per post of e-mail aan je wordt
verstuurd. Telefoon: 06-51903177 E-mail: voks1951@gmail.com
Stuur het inschrijfformulier en jouw werk met de post op naar de ZuidKoreaanse ambassade of geef het daar persoonlijk af.
Adres
Ambassade van de Republiek Korea
T.a.v. H. Yu
Verlengde Tolweg 8
2517 JV Den Haag
Wil je zelf langs komen om het te brengen? De ambassade is open van
maandag tot en met vrijdag, tussen 9:00-12:00 uur en 14:00-17:00 uur.
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Prijzen
1ste , 2de, en 3de plaatsen voor elke leeftijdsgroep bestaat uit financiële
beloningen en een certificaat.
150 euro voor 1ste plaats, 100 voor 2de en 50 voor 3de plaats.
Prijzen kunnen verschillen tussen leeftijdsgroepen en op basis van
beschikbaarheid; de ambassade heeft het recht om prijzen te veranderen
Alle deelnemers zullen een leuke schrijfset ontvangen.
Tentoonstelling
Geselecteerde kunstwerken worden tentoongesteld op het hek rond de
ambassade en op de website van de ambassade van juli tot augustus
2021. Het is mogelijk dat ze daarna worden tentoongesteld in andere
steden in Nederland.
Vragen?
E-mail: hgyu16@mofa.go.kr
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Verkoop VOKS artikelen
NDVN Herdenkingsboek
VOKS schild op hout
Stropdas met Indian Head
VOKS vereniging badge
Mouwembleem Indianhead
Stropdasschuif VN embleem / VOKS
Stropdasklem 50 jaar Korea
Reversspeld vlag Nederland / Korea
Reverspeld VN embleem / VOKS
Christanspeldjes

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

Als artikelen uitverkocht zijn, worden er geen nieuwe meer
aangeschaft.
Kopen of bestellen
Deze artikelen zijn te koop in het museum van het Regiment
Van Heutsz, Oranjekazerne te Schaarsbergen, dat i.v.m. de
coronacrisis vanaf eind augustus weer geopend is.
Contactgegevens:
Email: museum.rvh@mindef.nl

U kunt ze ook bestellen bij de secretaris van de V.O.K.S.:
Dhr. L.C. Schreuders, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
e-mail: voks1951@gmail.com - telefonisch: 06-51903177
of via de website: www.vox-voks.nl/VOKS artikelen
Verzendkosten
Als u een bestelling heeft gedaan wordt er contact met u
opgenomen om aan te geven hoe hoog de verzendkosten zijn.
Zodra de betaling inclusief verzendkosten binnen is, worden
de bestelde artikelen naar u verstuurd.

