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VAN DE VOORZITTER

De Vereniging Oud Korea Strijders werd opgericht
op 26 februari 1977 en bestaat nu inmiddels 41 jaar!
En we zijn dit jaar begonnen aan de 40e jaargang
van deze VOX-VOKS.
In het begin werden de leden voorzien van een
infoblaadje, maar weldra werd besloten tot de
uitgave van een echt verenigingsboekje.
Het was dé manier om contact met elkaar te hebben
en om reünies en herdenkingen aan te kondigen.
Ook vond het bestuur het destijds al erg belangrijk
om het overlijden van Oud Korea Strijders in dit
boekje te melden. En ook diegenen te noemen die al
langer ziek waren en blij zouden zijn met een kaartje
van hun kameraden.

Weldra deed internet en e-mail haar intrede en kreeg onze vereniging een 
eigen internetsite met foto’s, herinneringen, dramatische verhalen en 
interessante informatie.
De voortschrijdende techniek heeft ons doen besluiten de internetsite te 
vernieuwen zodat deze opnieuw aansluit bij de moderne tijd.
Van de mogelijkheid om nu berichten via de website door te kunnen geven 
maken steeds meer leden en donateurs gebruik. Ook bijzonder is het dat we 
nu al enkele aanmeldingen van nieuwe donateurs hierdoor hebben ontvangen.
Het bestellen van het inmiddels bekende NDVN-boek, aanmelden voor 
Wageningen, de herdenking in Roosendaal, de VOKS-jaarvergadering, 
verzoekjes om informatie over dierbaren, het begint via de ‘www.vox-voks.nl’ 
steeds meer vorm te krijgen.

We merken dat het voor onze leden steeds moeilijker wordt om aanwezig te 
zijn bij vergaderingen van de VOKS, herdenkingen van gesneuvelde collega’s 
en afscheidsdiensten van overleden kameraden. Logisch, want onze leeftijd en 
de daarmee afnemende gezondheid werpt inmiddels de nodige hindernissen 
op. Daarom ben ik blij dat deze vernieuwde internetsite er is en dat we nog 
steeds ons prachtige verenigingsboekje ‘VOX-VOKS’ hebben om contact met 
elkaar te houden.
Mijn oproep aan u allen is dan ook: maak er gebruik van!

C.P.G.J. Motshagen
Voorzitter VOKS
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IN MEMORIAM

Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat
in de periode november 2015 – februari 2016,
bericht van overlijden van onderstaande
Oud Korea Strijders of donateurs is ontvangen:

W.C. van Engelenburg, 83 jaar, op 26 november 2015 te Titusville, Florida
(Juli 1951, Gen.MacRae)

W. Bouman, 86 jaar, op 10 december 2015 te Voorburg
(Maart 1951, Gen.MacRae)

P.A. van Deursen, 90 jaar, op 21 december 2015 te Venray
(Maart 1951, Gen.MacRae)

Geacht bestuur,

Het is mijn droeve plicht u op de hoogte te stellen van het overlijden van mijn lieve
echtgenoot Peter van Deursen, in 1951 met troepenschip Gen McRae naar Korea
vertrokken, Ned. Bat. 2e Div.
Hij overleed aan lymfeklierkanker en op zijn uitdrukkelijk verzoek heeft de
afscheidsplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

Op 26 september 2008 heeft hij samen met onze zoon Eric mogen deelnemen aan
een revisit in Korea. De ontvangst aldaar, het weerzien van het land dat na die
verschrikkelijke oorlog is opgebouwd en het liefdevolle respect van de bevolking
hebben een onuitwisbare indruk op beiden achter gelaten.
Wij wensen de mensen die de VOX-V.O.K.S in ere houden alle succes toe bij het
vele goede werk dat zij verrichten. Onze dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,
C.M.E. van Deursen en familie

J.M. Verheijen, 84 jaar, op 23 december 2015 te Breda
(December 1952, Gen. Muir)
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J.M. Falize, 85 jaar, op 1 januari 2016 te Swolgen
(Juli 1951, Gen.MacRae)

P.J. Drost, 94 jaar, op 18 januari 2016 te Drachten
(November 1951, vliegtuig)

H. Bakker, 89 jaar, op 23 januari 2016 te Deventer
(Augustus 1952, Gen Sturgis)

A.J. van Meurs, 93 jaar, op 13 februari 2016 te Voorburg
(November 1950, vliegtuig)

B. Kuijpers, 86 jaar, op 21 februari 2016 te Den Haag
(Maart 1952, Piet Hein)

Wij willen de VOKS bedanken voor het prachtige
bloemstuk wat wij mochten ontvangen na
het plotselinge overlijden, hartstilstand, van onze
vader Sten Polak (Polski).
Het bloemstuk is na de afscheidsplechtigheid
neergelegd bij het Koreamonument in
Schaarsbergen samen met de bloemstukken van de
kinderen en de Koreaanse ambassade.
Wij kunnen met trots terugkijken op een mooi en
waardig afscheid in stijl. Zijn laatste rit vond plaats
in een oude legertruck. Bij aankomst bij het
crematorium werd hij opgewacht door oud-
strijdmakkers die de erewacht vormden. Later
vormden zij ook de erewacht aan de baar. Dit alles

heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten.
Wij zijn hier enorm dankbaar voor. Een wens is ingewilligd!

Namens de familie Polak
José Polak (dochter)



IN MEMORIAM TED VAN MEURS

Op 13 februari 2016 overleed in zijn woonplaats
Voorburg Reserve Kolonel-arts b.d. Dr. Alfred
Johan van Meurs (Ted) in de leeftijd van 93 jaar.

Ted genoot binnen de Vereniging oud Korea 
Strijders (VOKS), de Vereniging Dragers Militaire 
Dapperheidsonderscheidingen, het Genootschap
van Engelandvaarders en bij de Koninklijke
Landmacht zeer veel respect en waardering.

Korea
Hoewel de uitzending naar Korea op vrijwillige
basis was, oefent zijn goede vriend Marinus Den
Ouden, commandant van het Nederlands

Detachement Verenigde Naties, ‘zachte druk’ uit op Van Meurs om mee te
gaan. Op de vraag waarom hij na al die jaren oorlog toch weer meegaat,
reageert de arts, haast verontwaardigd: “Je kon de jongens toch niet in de
steek laten?”
De Nederlandse deelname aan de oorlog in Korea blijkt slecht voorbereid.
Menigeen, tot in de organisatie van de uitzending aan toe, weet niets van
het land, zelfs nauwelijks waar het ligt.
Ted: “De militairen hadden in sommige gevallen restanten van de plunje uit
Indonesië meegekregen. Korea was toch ook zo’n tropisch Aziatisch land?
Maar het vroor en sneeuwde er. Het was ijskoud en we sliepen vaak in
onze militaire kleding.”

Een leven zonder oorlog
Na een verblijf van ruim een jaar in Korea is er ook voor de bataljonsarts in
1951 geen groots publiek onthaal bij zijn terugkeer in Nederland. Van
Meurs is er niet verbitterd over. Ook niet als hij de onverschilligheid van
toen vergelijkt met de belangstelling die er nu wél in ruime mate is voor
Nederlandse militaire uitzendingen naar conflictgebieden. “Verbittering en
rancune zitten niet in zijn aard, al heeft hij nog wel steeds een grondige
hekel aan nazi’s en aan het communisme, zegt zoon Alfred. “Bovendien”,
vult zijn tweede vrouw Anneke aan, “brak er voor hem na terugkeer uit
Korea een nieuw leven aan. Een leven zonder oorlog waarin hij een ander
bestaan ging opbouwen met zijn vrouw Ietje. Hij was gelukkig, er was
geen plaats voor bitterheid.”
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       Onderscheidingen
Ted van Meurs was onderscheiden als:

 Officier in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden;
 Drager van het Kruis van Verdienste;
 Het Oorlogs-Herinneringskruis;
 Het Verzetsherdenkingskruis;
 Het Kruis voor Recht en Vrijheid, met de gesp Korea 1950;
 Het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1947, 1948 en

1949;
 Het Onderscheidingsteken voor Langdurige Trouwe Dienst als

Officier;
 Het United Nations Service Medal, met de gesp Korea;
 De Orde voor Militaire Verdiensten 3e klasse, met zilveren Ster

(Republiek Zuid-Korea);
 De Korean War Medal (Republiek Zuid-Korea
 Het Draaginsinge Veteranen.

Ted was lid van onze vereniging. Wij verliezen in hem niet alleen 
een verenigingsvriend, maar ook een dapper man die zijn vaderland 
met gevaar voor eigen leven heeft gediend. Wij zijn hem dankbaar 
voor alles wat hij voor onze kameraden in Korea heeft gedaan.

Wij wensen zijn vrouw Anneke, kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen veel sterkte in het dragen van het verlies van deze 
bijzondere man.

(Bron: ArtsenAuto juli/augustus 2015)
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VAN HET BESTUUR

Contributie 2016 (herinnering)

Nog niet alle leden of donateurs hebben hun
contributie voor 2016 voldaan. Vandaar
nogmaals deze herhaalde oproep. Mocht u al
hebben betaald, dan is deze oproep natuurlijk
niet meer voor u bestemd. Mocht u niet meer
weten of u heeft betaald, neem dan even
contact op met de heer Gommers,
penningmeester van de VOKS.

De betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2016 kunt u doen
door een bedrag van 14 over te maken op één van de volgende
rekeningnummers:

ING: NL82 INGB 0003 7183 97 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet
RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet

Graag met de vermelding: ‘contributie 2016’.

De leden en donateurs die buiten Europa wonen en geen Nederlandse
bank hebben, worden verzocht om alleen het rekeningnummer van de
Rabobank met BIC te gebruiken dat er zo uit ziet:

RABONL2U NL58RABO 0103 2098 24 V.O.K.S. te Nunspeet

Het adres van de RABO-bank is Eperweg 22a, 8071 PA Nunspeet.

WILT U AUB GEEN CHEQUE OPSTUREN (inwisselen kost meer dan de
contributie)
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Onze voorzitter en echtgenote 65 jaar getrouwd
Op 3 februari 2016 waren onze voorzitter en echtgenote 65 jaar getrouwd.
Naar aanleiding daarvan kwam op 5 februari bij verrassing de
ambassadeur van Zuid-Korea op bezoek.

Hij bracht een vaas met 65 rozen en een heerlijke taart mee.
Kees Motshagen en echtgenote hebben laten weten dat zij het bezoek van 
de ambassadeur zeer op prijs hebben gesteld.

DC Arie Treffers 65 jaar getrouwd
Ook onze DC Arie Treffers en echtgenote waren 65 jaar getrouwd en wel 
op 22 februari 2016. Het bestuur van de VOKS feliciteert Arie en 
echtgenote met dit bijzondere jubileum.

DC wisseling District Noord
Onze Districtscommissaris van regio Noord, de heer K. Piëst, heeft laten 
weten dat hij om gezondheidsredenen stopt met de leiding over District I. 
Zijn opvolger wordt de heer J. Krikke.
De heer Piëst heeft zich voor de laatste keer op zijn inmiddels welbekende 
en energieke wijze ingezet voor de organisatie van de reünie van District I 
op 9 april aanstaande (zie oproep onder ‘Van de Districten’).
Het bestuur dankt de heer Piëst voor zijn jarenlange inzet voor ‘zijn’ district 
en wenst de heer Krikke als zijn opvolger veel succes toe.



10

Herdenking en Reünie Schaarsbergen
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 5 juli 2016.
De uitnodiging treft u elders in deze VOX-VOKS aan.

Koreareis 2017 voor kinderen van Oud Korea Strijders
Uw bestuur is voornemens in het voorjaar 2017 een reis naar Zuid-Korea 
te organiseren voor kinderen van Oud Korea Strijders. Daarbij moet u 
denken aan een achtdaagse reis met een bezoek aan o.a. Seoul, Pusan 
(Begraafplaats), demarcatielijn Noord-Zuid Korea, Samilschool, enz. 
Tijdens deze reis wordt aandacht besteed aan de cultuur van Korea maar 
ook aan dié plaatsen waar uw ouders als Oud Korea Strijders hebben 
gevochten en/of zijn begraven.

Hoewel de precieze datum en kosten nog niet bekend zijn, willen wij eerst 
weten of er voldoende interesse is voor deze reis.
U kunt dit aangeven door een bericht te sturen aan:

Per post: V.O.K.S. t.a.v. L.C. Schreuders jr.
Standaardmolen 88
6003 CK Weert

Per e-mail: Lschreuders@gmail.com

Geef daarbij duidelijk aan dat u interesse heeft in de Koreareis 2017 en
vermeld daarbij uw voorletters en achternaam, postadres, telefoonnummer
en eventuele e-mailadres.
U kunt zich ook aanmelden via het inschrijfformulier op de website
www.vox-voks.nl onder het tabblad ‘Nieuws’ – ‘Koreareis 2017’

Let wel: Het gaat hier alleen om het peilen van interesse.
Uw aanmelding is nu nog volledig vrijblijvend.

Samilschool
Van het Consulaat van de Nederlandse ambassade te Zuid-Korea, ontving 
uw bestuur het bericht dat ook dit jaar drie leerlingen van de Samil School 
in het zonnetje zijn gezet door de uitreiking van de aanmoedigingsprijzen. 
De leerlingen die deze bijzondere lofbetuiging kregen overhandigd waren 
er allen zeer trots op dat zij uitgekozen waren en ons is verzekerd dat 
Nederland te allen tijde in hun hart zou blijven bestaan.
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Afscheid Rechter O-Gon Kwon
Op uitnodiging van de Ambassadeur van de Republiek Korea was 
uwvoorzitter, C. Motshagen, op vrijdag 4 maart aanwezig bij het afscheid 
van rechter O-Gon Kwon van het Joegoslavië Tribunaal.

Dankwoord NDVN-boek aan de Ambassadeur
Tijdens de bijeenkomst in Crowne Plaza op 11 december 2015 en onlangs 
bij de herdenking en reünie van de VOKS in Roosendaal, ontvingen de 
aanwezige Korea Veteranen en genodigden uit handen van Z.E. 
Ambassadeur Jonghyun Choe ieder een exemplaar van het NVDB-
Herdenkingsboek.

De aanwezigen stelden dit bijzondere boek, geschreven door Francoise
Appels, bijzonder op prijs. Het bestuur van de Vereniging Oud Korea
Strijders alsmede diegenen die dit boek hebben ontvangen willen de
Ambassadeur hartelijk danken voor deze bijzondere geste.

Ook de commandant van het Korps Commandotroepen, 
Kolonel J.R. Groen, ontving uit handen van de 

Ambassadeur het NDVN-herdenkingsboek
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Aanmelding Nationale Veteranendag 2016
De wijzigingen in de organisatie van de Nationale Veteranendag hebben de
bemiddeling van de VOKS hierin dermate ingewikkeld gemaakt, dat wij
ons genoodzaakt hebben gezien dit grotendeels los te laten.
Elders in deze VOX-VOKS treft u de volledige informatie aan.

Wageningen
Aan de oproep voor het defilé Wageningen op 5 mei 2016, gepubliceerd in
de VOX-VOKS van december 2015, verandert niet zoveel.

Uw bestuur dient echter voortaan wel de lijst van deelnemers van de 
VOKS aan de organisatie voor de aanvraag van het vrij vervoer in te 
sturen. Dit om misbruik van de treinkaartjes te kunnen voorkomen.

N.B.: De inschrijving voor Wageningen was op 25 januari 2016 al verlopen.

Actie Hulphond
Uw bestuur werd opmerkzaam gemaakt op een bijzondere actie:
‘Actie Hulphond’. Met deze actie kunt u op ludieke wijze helpen met de 
opleiding van geleidehonden. Hoe kunt u dat doen: door het inzamelen 
van plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi 
ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF 
Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als het transport 
door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede 
aan de opleiding van onze geleidehonden.
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Zoek een inzamelpunt in uw regio
Verspreid door heel het land zetten enthousiaste vrijwilligers zich in voor

de doppeninzameling voor KNGF
Geleidehonden. In een groot
aantal plaatsen in Nederland
bevinden zich inzamelpunten. U
kunt met het door u gekozen
inzamelpunt afstemmen wanneer
u de doppen kunt
afleveren. Vanaf daar worden de
doppen getransporteerd naar een
groter inzamelpunt of direct naar
het recyclebedrijf. Per kilo
ontvangt KNGF Geleidehonden
een vergoeding.

*Let op! U kunt doppen alléén afleveren bij onze speciale inzamelpunten.
Het is niet mogelijk de gespaarde doppen in te leveren bij KNGF
Geleidehonden.

Het gaat om de doppen en deksels van deze producten:

- Mineraal- of spuitwater
- Frisdrankflessen
- Melk- of yoghurtpakken
- Fruitsappakken
- Sportdrank
- Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje)
- Zepen en shampooflessen
- Deo-en spuitbussen
- Slagroombussen
- Pindakaas- en chocoladepastapotten

Meer informatie vindt u op de website:
http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-
geleidehonden/
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Bericht van verhuizing Fonds 1815 / GMF
De stichting ter Aanmoediging en Ondersteuning Van de Gewapenden 
Dienst in de Nederlanden / Fonds 1815 en de Gezamenlijke Militaire 
Fondsen (GMF( zijn verhuisd.

Nieuw bezoekadres
Stadsarchief, gebouw ‘De Bazel’
Kamer 2.17
Toegang via portier, Herengracht 482
1017 CB Amsterdam

Nieuw postadres
Stadsarchief, gebouw ‘De Bazel’ 
t.a.v. Fonds 1815 of GMF
Postbus 51140
1007 CB Amsterdam

Telefoonnummers (ongewijzigd) 
Fonds 1815 020-5522702 GMF: 020-5522708

Website www.vox-voks.nl
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de vernieuwde website
www.vox-voks.nl van de VOKS. De wijzigingen zijn de volgende:

 Een afgeschermd gedeelte voor leden en donateurs. Voor zover u nog
geen inloggegevens heeft aangevraagd c.q. ontvangen kunt u dit doen
door in het menu ‘Inloggen’ aan te klikken, de knop ‘Registreer’ in te
drukken en de gevraagde gegevens in te vullen en te verzenden.

 De edities van de VOX-VOKS van 2012 t/m 2016 zijn toegevoegd.
Uitbreiding met eerdere edities staan in de planning.

 Het menu is vereenvoudigd. Als u op een onderdeel klikt, bijvoorbeeld
‘De vereniging’ verschijnen links de verschillende knoppen waarmee u
informatie kunt lezen.

 Op de voorpagina (“Home’) wordt voortaan rechts bovenaan een link
geplaatst naar de nieuwsberichten.

 Er is een nieuw menu aangemaakt met links naar veteranen-websites
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VAN DE DISTRICTEN

Hierbij treft u het overzicht aan van de districtscommissarissen.
Neemt u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw district
contact op met uw DC.

District I Noord Nederland
Dhr. J. Krikke,
Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen
Tel. 0592-357140 e-mail: jaapvanale@veteranen.nl

District II Noord-Gelderland en III Zuid-Gelderland
Noord Gelderland
J. van Stein
Com.v. Ramshorstlaan 21, 3863 AZ Nijkerk, tel 033-2462426

Zuid Gelderland
A.J. Leyenaar
Groenendaal 348, 6715 BJ Ede, tel. 0318-633661

District IV. Utrecht en District V. Noord Holland
C. Kortlever
Alpen Rondweg 18, 1186 CZ Amstelveen,
Tel. 020-6410872 e-mail: cko2730@hotmail.com

District VI. Zuid Holland
W.A.J.K. Roza
Heemraadstraat 9, 3131 VG Vlaardingen
Tel.: 010-4340970 e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

District VII. West Brabant/Zeeland
H. Mulder
Joh. De Witstraat 139, 3135 RH Vlaardingen
Tel. 06-57220869 e-mail: mulder.h1@hotmail.com

District VIII. Oost-Brabant
A. Treffers
Kruiskampsingel 217, 5224 KH Den Bosch
Tel. 073-6235189 e-mail: arie.treffers@outlook.com

District IX. Limburg
L.G. Ghelen
Ellecuylgaard 42, 6227 EA Maastricht
Tel. 043-3615621 e-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com

District Den Helder
G.L. de Leeuw
Wierbalg 2307, 1788 VE Julianadorp
Tel. 0223-646839 e-mail: gea.deleeuw@kpnplanet.nl
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DISTRICT I NOORD NEDERLAND

Reünie District I ATTENTIE: Nieuwe locatie!

De VOKS-leden van District I hebben onlangs een brief met de
volgende tekst ontvangen:

District I wil binnenkort weer haar jaarlijkse reünie houden.
Vooruitlopend op het feit dat ik op de Algemene Ledenvergadering, van 18
maart a.s. te Schaarsbergen, bekend zal maken dat ik mijn functie als
Districtscommissaris neer zal leggen, wil ik u tevens mededelen dat onze
jaarlijkse reünie van District I Noord dit jaar, in nauwe samenspraak met
het hoofdbestuur via Dhr. P.Gommers (vicevoorzitter), gehouden zal
worden op een andere locatie en wel op:

Een van de redenen is het feit dat de benodigde middelen om e.e.a.
zelfstandig te kunnen blijven realiseren niet meer toereikend beschikbaar
zijn. Met name de eigen bijdrage in de kosten voor Paresto zijn de laatste
jaren enorm toegenomen.
Daarnaast staat de gezondheid van mij en mijn vrouw het niet meer toe om
te kunnen functioneren als voor een Districtscommissaris is gewenst.
Op deze dag wordt de 8ste Drentse Veteranendag gehouden en wij
dachten er goed aan te doen om ons samenzijn op deze locatie te
combineren met de Drentse veteranen op deze locatie. Hier zullen de voor
ons benodigde plaatsen worden gereserveerd waardoor we toch “onder
elkaar” kunnen zijn en tevens datgene kunnen gaan doen dat onze
interesse heeft.
Er zijn op die dag meerdere en onderhoudende activiteiten georganiseerd,
zie hiervoor de meegestuurde uitnodiging.
Op deze brief staan alle wetenswaardigheden voor die dag.

Zaterdag 9 april 2016
“de Bonte Wever”

Stadsbroek 17
9405 BK Assen
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De aangehechte strook aan de meegestuurde uitnodigingsbrief kunt u
gebruiken voor aanmelding tot deelname aan deze dag

Vertrouwend op uw begrip voor deze situatie, zien wij ernaar uit om met u
weer een plezierige samenkomst te hebben, ditmaal in
“de Bonte Wever” te Assen.
Voor verdere inlichting kunt u zich wenden tot:
K. Piëst, tel: 0521-511066 of 06-51854359

K. Piëst
Pr.Margrietstraat 4
8331ET Steenwijk

Contactpersonen toegevoegd:
J. Krikke tel: 0592-357140 E-mail: jaapvanale@veteranen.nl
H.Touwen tel: 0521-342371 E-mail: a.touwen@hetnet.nl
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JAARVERSLAG VOKS 2015

Algemene Ledenvergadering
Voor het eerst werd onze Algemene ledenvergadering gehouden volgens
het nieuwe verenigingsjaar en wel op vrijdag 30 januari. Tijdens deze
vergadering werd het Lidmaatschap van Verdienste uitgereikt aan H.J.
Bogaars voor de vele jaren die hij heeft
ingezet voor ondersteuning en behoud van de Korea-collectie van de
Historische Verzameling van het Regiment Van Heutsz.
Aansluitend werd op het plein de herdenking gehouden met, zoals vele
voorgaande jaren, medewerking van de Bravo - Hoengsong compagnie
van het 12 Bataljon Infanterie Reg van Heutsz.
Na de plechtigheid kwam de bataljonscommandant, Lkol K. van Dreumel
met de locoburgemeester van de gemeente Apeldoorn, de heer Cziesso
en de familie van onze voorzitter, Kees Motshagen, het plein op.
De voorzitter werd naar voren geroepen en de heer Cziesso spelde hem
de versierselen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op. Aansluitend was
er een receptie en maaltijd in de Fly-Inn.

Hoengsong Herdenking Roosendaal
Evenals voorgaande jaren, werd ook dit jaar tijdens een bijeenkomst op 12
februari in de Engelbrecht van Nassau Kazerne te Roosendaal, de
bakermat van het Korps Commandotroepen, het gevecht bij Hoengsong
herdacht waar Luitenant-kolonel Den Ouden, alsmede 16 van zijn mannen
sneuvelden, terwijl er vele tientallen gewond raakten.

In Memoriam Harm de Jong
Op 20 februari overleed ons bestuurslid Harm de Jong.
Harm was al een tijd ernstig ziek. Tijdens de Voksbijeenkomst op
10 december 2014 in hotel Crown Plaza vertelde Harm al dat “het einde
nabij” was.
Op 27 februari woonde ik de afscheidsdienst van Harm bij. De aula van
het crematorium zat vol, waaronder ook meerdere Oud Korea Strijders van
Landmacht en Marine in het veteranenuniform. Aan weerszijden van de
kist stonden vier strijdmakkers van Harm in uniform, als eerbetoon.
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District I
Ook dit jaar was de reünie van district I op 16 april weer een succes. Het 
aantal deelnemers was helaas weer minder dan in 2014. De DC en zijn 
helpers zullen kijken hoe dat in de toekomst moet.

Jaarlijkse herdenking en reünie
Op woensdag 17 juni vond de jaarlijkse herdenking en reünie van de Oud 
Korea Strijders NDVN (Nederlands Detachement Verenigde Naties) plaats. 
Dit keer niet, zoals gebruikelijk, in Schaarsbergen, maar in Bronbeek te 
Arnhem waar tevens de herdenking en reünie van het voormalige KNIL en 
het 65-jarig bestaan van het Regiment van Heutsz werd herdacht. 
Aangezien ook Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander een 
deel van de plechtigheid zou bijwonen, stond de organisatie extra onder 
druk om alles voor elkaar te krijgen.

Herdenkingsdienst Yi Jun Church Leidschendam
Zondag 5 juli was een groot aantal Korea-veteranen te gast bij de 
Koreaanse kerkelijke gemeente van de Yi Jun Church in Leidschendam. 
Ieder jaar organiseert deze kerkgemeenschap een dag als blijk van dank 
voor de inzet van de Nederlandse Korea veteranen tijdens de jaren 1950-
1954.

International Federation of Korean War Veterans Associations 
Vrijdag 14 juli heeft de heer Motshagen als 2de vice voorzitter 
deelgenomen aan een vergadering in Seoul.
Tijdens deze vergadering zijn de statuten en het huishoudelijk reglement 
gepresenteerd met daarin de gewijzigde frase dat kinderen en evt. 
kleinkinderen van Korea veteranen in bestuursfuncties kunnen worden 
benoemd. Deze documenten worden aan de 21 aangesloten landen die 
hebben deelgenomen aan de Koreaanse oorlog 1950-1953 toegezonden 
voor eventuele op of aanmerkingen. De volgende plenaire zitting zal 
vermoedelijk plaatsvinden medio 2017.

Herdenking 70 jaar bevrijding Korea WO II
Op 15 augustus vond in de Yi Jun Memorial Church de herdenking
van ‘70 jaar bevrijding Korea WO II’ plaats. Er waren vele Koreanen naar 
deze bijzondere plechtigheid gekomen, niet alleen uit Nederland, maar ook 
uit Duitsland, België en Korea. Ook uw bestuur was daarbij aanwezig.
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Herdenking in Apeldoorn
Op zaterdag 12 september werd de jaarlijkse herdenking gehouden door 
de Stichting Indisch Erfgoed voor de gevallen in Nederlands-Indië in de 
periode 1945 – 1950. Tevens wordt bij deze herdenking het sneuvelen van 
Ds Timens herdacht op 12 februari 1951 in Hoengsong.
Op de begraafplaats aan de Soerelseweg is ook een gedenksteen ter 
nagedachtenis aan hem aanwezig.
Voorzitter Motshagen, vicevoorzitter Gommers, bestuurslid Titalepta en 
enkele Korea-veteranen waren hierbij aanwezig.

Commando-overdracht
Op 16 oktober werd het commando over het 12 Infanteriebataljon 
Regiment van Heutsz door de Luitenant-kolonel K. van Dreumel 
overgedragen aan zijn opvolger, de Luitenant-kolonel P. Janssen.
Onder de talrijke aanwezigen bevonden zich o.a. RMWO majoor Tuinman, 
Generaal-majoor van Uhm en Kolonel b.d. L.C. Schreuders.
Uw bestuur werd vertegenwoordigd door de voorzitter, vice-
voorzitter en de eindredacteur VOX-VOKS. Tevens waren er meerdere 
Korea-veteranen aanwezig.

District II en III
Op 23 oktober organiseerde district II en III in de Harskamp de jaarlijkse 
reünie in de tegenwoordige Winkelmankazerne. Voor de 32 deelnemers 
was het weer een prettige bijeenkomst met een rijstmaaltijd.

Vloot bezoek Koreaanse Marine
Twee Zuid-Koreaanse oorlogsbodems, de Kang Gam Chan en de Dae 
Cheong, beiden deel uitmakend van de 2015 ROK Navy Cruise Training 
Task Group, brachten van 31 oktober - 2 november een bezoek aan 
Rotterdam. Het bezoek was ter gelegenheid van het 70-jarige jubileum van 
de onafhankelijkheid van Zuid-Korea. Dit bezoek is ook onderdeel van een 
opleidingsreis voor 140 marineofficieren in opleiding aan de Zuid-
Koreaanse marine academie.
Op uitnodiging van de Ambassade van de Republiek Korea in Den Haag 
werd op 1 november aan boord van een der schepen een receptie 
gehouden. Deze receptie werd bijgewoond door vele gasten, onder wie de 
bestuursleden van de V.O.K. S., de heren C. Motshagen, P. Gommers,
F. Titalepta en W. Kramer, enkele DC's, alsmede een aantal leden, 
sommigen vergezeld van hun partners.
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Een veteraan vertelt
Op 27 november hield de Bond van Wapenbroeders, afdeling Roermond 
en Venlo haar laatste “een veteraan vertelt” van het jaar. Onze vice-
voorzitter was uitgenodigd een lezing te houden over de periode dat het 
Nederlands Detachement Verenigde Naties uitgezonden was naar Korea.

Receptie bij de Ambassadeur van Zuid-Korea
Op 11 december maakten vele Korea-veteranen gebruik van de 
uitnodiging van de heer Jonghyun Choe, ambassadeur van de Republiek 
Van Korea in Nederland, voor een receptie en lunch in het Crowne Plaza 
Hotel in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst was er een bijzonder moment 
vanwege het uitreiken van de ‘Korean Ambassador for Peace Medal’ aan 
militairen die een aandeel hebben gehad in de bevrijding van Zuid-Korea 
gedurende de periode 1950 – 1954. Onder hen was Kapitein ter Zee b.d. 
Hagdorn die deze medaille persoonlijk in ontvangst heeft genomen. Na de 
uitstekende lunch met Koreaanse gerechten werd de receptie om 15.00 uur 
beëindigd.

Beëdiging
Op 12 december werd er een groot aantal nieuw ingestroomde militairen 
van het bataljon beëdigd. Deze plechtigheid werd gehouden op het 
Landgoed Bronbeek.Onder de vele belangstellende bevonden zich ook uw 
voorzitter en vicevoorzitter.

Het bestuur bedankt de D.C.’s voor hun inzet in het afgelopen jaar.
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UITNODIGING HERDENKING/REÜNIE 5 juli 2016

Uw bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende:
I.v.m. de oefenkalender van 12 Infblmbl van Heutsz is besloten dat de
jaarlijkse VOKS-reünie dit jaar zal plaatsvinden op:

Dinsdag 5 juli 2016
Ontvangst 09.00- 10.30 uur in de Fly-Inn

Oranjekazerne
Clement van Maasdijklaan

Schaarsbergen

1. Plaats
Zoals gebruikelijk wordt de Herdenking/Reünie gehouden in de aan
de Oranjekazerne grenzende kazerne Groot Heidekamp te
Schaarsbergen waar wij de beschikking hebben over de Fly-Inn, de
kantine van deze kazerne.

2. Inschrijving en betaling
Indien u deze dag wilt bijwonen dan dient u zich uiterlijk 20 mei te
hebben aangemeld. Dat kunt u doen op één van de volgende
manieren:

1) via de website van de VOKS, zie
www.vox-voks.nl/nieuws/herdenking en reünie 2016

of

2) middels het bij deze VOX-V.O.K.S. ingesloten deelname- en
vrijvervoer aanvraagformulier (zie laatste pagina)

Ook Indien u gebruik maakt van het schriftelijke aanmeldformulier dan
dient u dit vóór 20 mei te hebben ingevuld en verstuurd per post of
per e-mail aan penningmeester:

P.P.G. Gommers,
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
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Verder wordt u verzocht vóór 15 juni de toegangsprijs over te maken
op:
RABO Bankrekening NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v V.O.K.S.
te Nunspeet onder vermelding ‘Herdenking en Reünie 5 juli’

- VOKS Leden/donateurs 10,00 p.p.
- partners en begeleiders 12,50 p.p

U dient vooraf te betalen anders kunt u niet deelnemen aan deze
bijzondere dag.
De deelname is uitsluitend voor u en uw partner/begeleider

3. NS-vervoer
Voor maximaal twee personen per inschrijving wordt gratis
NS-vervoer ter beschikking gesteld aan hen die de toegangsprijs
betaald hebben en vóór 20 mei het bij deze VOX-V.O.K.S. ingesloten
deelname- en vrijvervoer aanvraagformulier (laatste pagina van deze
VOX-VOKS) te hebben ingevuld en ingezonden.

Bij NS-station Arnhem staan bij de SONSBEEK-uitgang van het
station vanaf 09.00 uur tot 10.00 uur bussen gereed om u gratis naar
de herdenkingslocatie te brengen. Probeer zodanig tijdig op het
station Arnhem te arriveren dat u tussen 09.00 en 10.00 uur in de bus
kunt stappen.
Mocht u later dan 10.00 uur op het station Arnhem arriveren dan zult
u op eigen kosten een treintaxi moeten nemen. U kunt ook gebruik
maken van de ‘normale’ busverbinding, lijn 9. Deze rijdt 2x per uur
vanaf Station Arnhem NS (zijde Sonsbeek), vertrektijd 25 minuten na
het hele uur en 5 minuten voor het hele uur. De rijtijd bedraagt circa
35 minuten. U moet uitstappen bij de halte Clement van Maasdijklaan.
Vanaf deze halte nog 400 meter (10 minuten) naar de wacht lopen,
veteranenpas tonen en daarna
300 meter naar het registratiepunt aan de ingang van de Fly Inn. De
Fly Inn bevindt naast het plein waar de herdenking wordt gehouden.
(Na de poort 1e weg links).

4. Vervoer
Komt u met eigen vervoer, zie dan de routebeschrijving op een van de
andere bladzijden. Het laatste deel van de route naar de ingang is
bewijzerd.
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5. Tenue
- Actief dienende militairen en militairen b.d. die daartoe gerechtigd

zijn bij voorkeur dagelijkse tenue met model-onderscheidingen;
- Overigen: VOKS-tenue of kleding passend bij een

dodenherdenking en model onderscheidingen.

6. Binnenkomst
Bij binnenkomst in de kazerne kunnen aan zowel de dames als de
heren gevraagd worden de veteranenpas, c.q. uw identiteitskaart (die
iedereen immers heeft) of paspoort te tonen. Verder de aanwijzingen
van de verkeersregelaars opvolgen. Via de aangegeven route begeeft
u zich naar de Fly-Inn waar o.a. de controle op de betalingen
plaatsvindt. Bij de aankomstregistratie wordt gecontroleerd of u
betaald heeft en ontvangt u per persoon een aantal penningen, te
gebruiken pas na de herdenking op het plein als de bar opengaat en
er alcohol mag worden geschonken Bij binnenkomst wordt u een kop
koffie met cake aangeboden.

7. Telefoon
In noodgevallen kan men u bereiken via telefoon 06-13134870

8. De Dodenherdenking
- Tegen 10.45 uur zal de regelingsofficier u verzoeken uw

plaatsen op de appelplaats in te nemen. U wordt beleefd maar
dringend verzocht hieraan direct gehoor te geven.

- Indien u de dodenherdenking niet kunt of wilt bijwonen en in de
reünieruimte wilt blijven wordt u verzocht zich te onthouden van
luidruchtige gesprekken, die de herdenkingsplechtigheid
zouden kunnen verstoren.

- Op de appelplaats staan voldoende stoelen opgesteld t.b.v.
hen die de plechtigheid moeilijk staande kunnen bijwonen.

- Voor invaliden in een rolstoel wordt een apart vak gereserveerd.
- Vriendelijk verzoek tijdens de herdenkingsplechtigheid, die toch

voornamelijk gehouden wordt ter nagedachtenis van uw
gevallen kameraden, STILTE TE BEWAREN. Heen en weer
lopen en het voeren van gesprekken getuigt van weinig respect
voor de gevallenen en is elk jaar weer een bron van ergernis
voor hen, die zich wél bewust zijn van de waarde van deze
herdenking.

- Nadat tegen het einde van de plechtigheid de Korea "Battle-
flag" en de "Geus" hun plaatsen bij de monumenten hebben
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ingenomen begint het Defilé langs de monumenten, dat
geopend wordt door de Ambassadeur en uw voorzitter.
U wordt verzocht aan dit Defilé deel te nemen, waarbij er dan
tevens gelegenheid is desgewenst bloemen te leggen.

9. Ontmoeten/receptie
Evenals voorgaande jaren is er na de herdenking een gezellig 
samenzijn en een rijstmaaltijd. Ook hier zal de Ambassadeur van de 
Republiek Korea aanwezig zijn

10. De consumpties
U ontvangt bij binnenkomst een beperkt aantal bonnen voor 
consumpties; koffie is de gehele dag gratis te verkrijgen.
Mocht u bij vertrek nog bonnen over hebben, dan verzoeken wij u 
deze in te leveren.

11. De maaltijden
- De uitgebreide rijstmaaltijd wordt vanaf 13.30 uur uitsluitend 

geserveerd in de Fly-Inn (reünieruimte) van Groot Heidekamp;
- Mocht u een dieet volgen wilt u dat tijdig doorgeven aan onze 

penningmeester.

12. Einde bijeenkomst
Vijf minuten voor sluitingstijd van de bar (15.00 uur) wordt de sluiting 
aangekondigd. De eerste bussen naar het station vertrekken om 
15.00 uur, de laatste om 15.30 uur. Reünisten die dan nog aanwezig 
zijn, worden dringend verzocht dan ook te vertrekken teneinde het 
personeel in de gelegenheid te stellen hun opruimingswerkzaam-
heden aan te vangen. 
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PROGRAMMA

Tijd Activiteit Plaats

09.00 - 10.30 Aankomst, registratie.
Ontvangst met koffie, cake/koek

Registratiehal
Reünie ruimte

10.45 Opstellen voor herdenking op
aanwijzing Regelingsofficier 12
Infbatlumbl en bestuur VOKS

Appelplaats

11.00 Herdenkingsplechtigheid gevolgd
door Defilé langs de monumenten

Appelplaats

12.00-13.30 Reünie in aanwezigheid van Z.E. de
Ambassadeur van de Rep. Korea en
de voorzitter V.O.K.S.

Reünieruimte

13.30-14.15 Rijstmaaltijd Fly-inn Groot
Heidekamp

14.15-15.30 Ophalen herinneringen

Gelegenheid tot museumbezoek

Reünieruimte

Gebouw 31
Westzijde
Appelplaats

15.30 Sluiting

15.30 Vertrek laatste bus.
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Routebeschrijving naar Oranjekazerne te Schaarsbergen
Vanaf Utrecht
- A12 volgen richting Oberhausen
- Afslag Arnhem-Noord
- Bij verkeerslichten linksaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderloo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne

1e weg links, aan overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn

Vanaf Nijmegen
- A 50 volgen tot afslag A12
- A12 volgen richting Oberhausen
- Afslag Arnhem-Noord
- Bij verkeerslichten rechtsaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderloo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne

1e weg links, aan de overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn

Vanaf Apeldoorn
- A 50 volgen tot afslag Schaarsbergen
- Bovenaan linksaf de Koningsweg in
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne

1e weg links, aan de overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn

Vanaf Zevenaar
- A12 volgen tot afslag Apeldoorn/Zwolle
- Direct afslag Arnhem-Noord
- bij verkeerslichten rechtsaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderloo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne

1e weg links, aan de overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn

Openbaar vervoer
Schaarsbergen is vanaf het station per bus te bereiken, bus 9 richting
Schaarsbergen. Deze rijdt 2x per uur vanaf Station Arnhem NS (zijde Sonsbeek),
vertrektijd 25 minuten na het hele uur en 5 minuten voor het hele uur. Uitstappen
Clement van Maasdijklaan (Oranjekazerne). De bustijd is zo'n 27 minuten.

Noot: vanaf laatste deel Koningsweg is de route bewijzerd met het bordje ‘Reünie’

Attentie: op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden.
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VERSLAG HOENGSONG HERDENKING ROOSENDAAL

Op vrijdag 12 februari werd in Roosendaal in de Engelbrecht van Nassau
kazerne, de bakermat van het Korps Commando Troepen, de jaarlijkse
herdenking gehouden ter nagedachtenis aan het gevecht bij Hoengsong
op 12 februari 1951waarbij de eerste commandant van het Nederlands
Detachement Verenigde Naties, Luitenant-kolonel den Ouden, alsmede 16
van zijn mannen sneuvelden.
Deze herdenking werd gecombineerd met de jaarlijkse reünie van de
VOKS leden van het District Zeeland/NBrabant West. Tevens waren ook
VOKS-leden van andere districten aanwezig alsmede een delegatie van
het VOKS-bestuur.
Het aantal VOKS-leden dat de plechtigheid bijwoonde bedroeg ca. 30
man.
Hoewel het wel erg koud was, bleef het gelukkig droog. Naast de VOKS
leden waren ook een aantal autoriteiten aanwezig onder wie de
ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E. Jonghyun Choe, de Koreaanse
Militair Attaché kolonel Lee, de burgemeester van Roosendaal, Dhr.
Niederer, de gast van de burgemeester mej. Soumia Achatibi, en
vertegenwoordigers van het Regiment van Heutsz.
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Nadat de veteranen en de gasten in de kantine met koffie en cake waren
ontvangen, werd men tegen 11.45 uur verzocht naar buiten te gaan en bij
het monument voor Luitenant-kolonel Den Ouden plaats te nemen.
Gelukkig was daar een tent opgezet en stonden er stoelen. Niettemin
besloten een aantal VOKS leden zich in het gelid op te stellen buiten de
tent. VOKS-lid H. Mulder droeg daarbij op eervolle wijze het VOKS-
vaandel.
Nadat iedereen plaats had genomen marcheerden de Koreaanse
vertegenwoordigers, uw voorzitter, en de C-KCT kolonel Groen naar het
monument waar zij zich opstelden.
Nadat de paradecommandant de troepen gemeld had aan de KCT en het
"op de plaats rust" gecommandeerd was, kreeg uw voorzitter het woord.
Zijn toespraak luidde als volgt:

Kolonel , Excellency Jong Hyun Choe, Ambassador of the Republic of
Korea, Genodigden, Veteranen, Dames en Heren,
Your Excellency, we appreciate your presence here by the commemoration
of our soldiers who died in the battle at Hoengsong, February 12th, 65
years ago. We thank you very much that you are here.

Niet aanwezig zijn de erevoorzitter van de V.O.K.S, de heer Leen
Schreuders, en mevr. Tack i.v.m. gezondheidsproblemen.
Het is nu 65 jaar geleden dat Overste den Ouden te Hoengsong is
gesneuveld samen met nog 16 man. Stel hij zou nog hebben geleefd, wat
zou zijn reactie zijn geweest met betrekking tot de houding van Noord-
Korea gezien de dreiging met hun nucleaire programma. Denk aan een
eventuele waterstofbom en lange afstand raketten. Hoe zou hij naar het
vluchtelingenprobleem hebben gekeken; hij heeft het zelf meegemaakt
gedurende zijn relatief korte periode als detachement cdt in Korea.
Vrouwen en kinderen die vluchten voor het oorlogsgeweld, alles
achterlaten, terwijl zijn militairen tijdelijk onderdak kregen in de Samilschool.
Wij veteranen geven tot nog toe elk jaar aan drie afgestudeerde studenten
van de Samilschool een getuigschrift met een aanmoedigingspremie.
Wat zou hij trots zijn geweest op het Korps militairen dat binnenkort de
hoogst militaire onderscheiding krijgt voor moedig gedrag en offers die
gebracht zijn tijdens erbarmelijke omstandigheden in oorlogsgebieden.
Daarom, geachte aanwezigen, is het belangrijk dat wij nu stil staan voor wat
onze militairen hebben gedaan voor onze vrijheid. Blijven herdenken moet.
Wij van de VOKS danken u Kolonel voor de geboden gastvrijheid”.
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Vervolgens hield de Koreaanse Ambassadeur een toespraak in de Engelse
taal die door de secretaresse van de Ambassade, mevrouw T. Bot, in het
Nederlands vertaald werd en die als volgt luidde:

“Allereerst wil ik graag mijn oprechte waardering uitspreken aan Kolonel
Groen, Commandant van het Korps Commando Troepen van het
Koninklijke Nederlandse leger, voor de vriendelijke uitnodiging om bij deze
bijzondere gelegenheid aanwezig te zijn.
Vandaag, 65 jaar geleden, was het een koude winterdag in Hoengsong.
Terwijl ik hier sta, voel ik mij overweldigd als ik denk aan wat u voor mijn
land heeft gedaan. En bovenal voel ik een zeer diep gevoel van
dankbaarheid.
Vandaag zijn we bij elkaar gekomen om eer te bewijzen aan degenen die
omkwamen en gewond raakten tijdens de strijd in Hoengsong, waaronder
Luitenant-kolonel Den Ouden, Commandant van het Nederlandse
Detachement.
Ik denk dat toen u deelnam aan de strijdkrachten van de Verenigde Naties,
Korea een ver en onbekend land voor u was. U meldde zich aan als
vrijwilliger, enkel met het doel om een land te helpen, dat aan- en
binnengevallen werd, en een grote behoefte aan hulp had.
Dit was een zeer edele keuze. Inderdaad bewees deze beslissing een
hoeksteen te zijn voor de opbouw van een totaal ander land tijdens de
zeven decennia die volgden.
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Sinds die tijd, heeft Zuid-Korea een grote verandering ondergaan. Zonder
uw offer, zouden de Koreaanse mensen niet in staat zijn geluk te ervaren,
zoals zij dat vandaag de dag doen.
Mijn geliefde Korea Veteranen, opnieuw wil ik vandaag, namens mijn
regering, onze diepste dankbaarheid tegenover u betonen. We zullen altijd
een blijvend gevoel van dank houden, voor wat u voor ons heeft gedaan.
Mag ik eenvoudig besluiten met het zeggen van deze woorden die recht uit
mijn hart komen:
Heel veel dank”.

Vervolgens liet de paradecommandant de houding aannemen en de
Eregroet brengen waarna een hoornblazer met het signaal "Taptoe" een
minuut stilte aangaf dat beëindigd werd met het signaal "Voorwaarts"
gevolgd door het commando " In de houding staat" en "Op de plaats rust".
Hierna werd aangevangen met de kranslegging.
De eerste krans werd gelegd door de Ambassadeur en Mr. Lee, de
Defensie Attaché Rep. Korea.
Vervolgens werden kransen gelegd door de voorzitter VOKS, Dhr. C.
Motshagen, namens de gemeente Roosendaal burgemeester Niederer en
de gast van de burgemeester, mej. Soumia Achatibi en een familielid van
wijlen lt. kolonel Den Ouden.
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Na de kransleggingen werd het commando "Geeft acht" gegeven, de
Eregroet gebracht bij het vlag hijsen en het blazen van het signaal
"Wilhelmus". Na het signaal "Vlag gereed" werden de aangetredenen
afgemeld aan de Commandant KCT.
Met het afmarcheren van de C-KCT, de Koreaanse vertegenwoordigers en
de voorzitter VOKS was de plechtigheid beëindigd en kon men terugkeren
naar de kantine om met een verwarmend drankje op verhaal te komen.
Tegen 13.00 uur kon men zich tegoed doen aan een uitstekende lunch en
nog wat napraten en sterke verhalen uitwisselen. Er was veel aandacht
voor het initiatief van Francoise Appels die met haar werkgroep informatie
gaf over haar idee een app te maken met als titel "Geef de gesneuvelde
een gezicht".
Tegen 15.30 uur was nagenoeg eenieder vertrokken. Wij danken de KCT
voor de uitstekende organisatie en hopen velen terug te zien tijdens de
herdenking en reünie in 2017.
LCS
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BIJZONDERE MEDAILLE UITREIKING

Op 11 december 2015 kwamen op uitnodiging van de heer Jonghyun
Choe, ambassadeur van de Republiek Van Korea in Nederland, ruim
120 genodigden, bijeen in het Crowne Plaza Hotel in Den Haag. Onder
de aanwezigen waren veel leden van de Vereniging Oud Korea
Strijders (V.O.K.S.).
Tijdens deze bijeenkomst werd een bijzondere medaille uitgereikt.

De receptie begon met het zingen van het Wilhelmus, gevolgd door het
prachtige volkslied van Zuid-Korea. De aanwezigen werden door de
ambassadeur welkom geheten. In zijn toespraak memoreerde hij aan een
herinnering aan een Koreaans lied, dat bij hem emotionele herinneringen
opriep. Dit lied werd door een Koreaanse zangeres vervolgens op
prachtige wijze gezongen.

De voorzitter V.O.K.S., de heer C. Motshagen, kon de aanwezigen in zijn
toespraak informeren over het convenant dat die ochtend was
ondertekend door het Veteranen Platform, waarin o.a. de subsidies voor
de veteranenverenigingen goed zijn geregeld. Het applaus van de
aanwezige Oud Korea Strijders op deze positieve boodschap was dan ook
op zijn plaats.
Ook de kersverse commandant van het Regiment Van Heutsz, de
Luitenant-kolonel P. Janssen, (tevens Commandant 12 Infanterie Bataljon
Luchtmobiel), stelde zich aan de aanwezigen voor.
Een bijzonder moment uit zijn toespraak was dat hij vertelde dat men in
Korea aangenaam verrast was dat twee compagnieën van het 12e
Infanteriebataljon Luchtmobiel de naam dragen van een Koreaanse stad,
nl. de Wonju compagnie en de Nundae compagnie.

Daarna kwam er een bijzonder moment, nl. het uitreiken van de ‘Korean
Ambassador for Peace Medal’ die wordt uitgereikt aan militairen die een
aandeel hebben gehad in de bevrijding van Zuid-Korea gedurende de
periode 1950 – 1954.
Veel Nederlandse Korea veteranen hebben deze medaille al in ontvangst
mogen nemen. Deze keer sprak L. Schreuders jr., zoon van de oprichter
van de V.O.K.S. kol. b.d. L.C. Schreuders, de aanwezigen toe met een
opmerkelijk verhaal: “Wij weten van de heldhaftige daden van de NDVN-
militairen van de Landmacht. En de bijzondere rol van de NL Marine, zoals
de bijdrage van de HMS Evertsen en HMS Van Galen. Toch is er een
vergeten groep: drie jonge officieren van de NL Marine Luchtvaartdienst
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die gestationeerd waren op het Engelse vliegkampschip ‘HMS Ocean’,
voerden met hun Firefly gevechtsvliegtuigen diverse en vaak zeer
gevaarlijke aanvallen uit om de strijdkrachten te beschermen tegen de
oprukkende Noord-Koreanen en Chinezen.
Vandaag vragen wij bijzondere aandacht voor deze drie – destijds jonge -
militairen, te weten de luitenants Van Crugten, Mulder en Hagdorn.
Helaas zijn de heren Van Crugten en Mulder inmiddels overleden. Ik ben er
echter bijzonder trots op dat de ambassade van de republiek Zuid-Korea
de ‘Korean Ambassador for Peace Medal’ postuum alsnog heeft kunnen
versturen aan de familie van Luitenant Van Crugten (Australië), en de
ambassadeur deze vandaag postuum zal uitreiken aan mevrouw Mulder, de
weduwe van Luitenant-vlieger Mulder.
Kapitein ter Zee b.d. Hagdorn zal vandaag deze medaille persoonlijk in
ontvangst nemen”.

Onder daverend applaus van de aanwezige Korea Veteranen werden de
medailles uitgereikt. Ook de heer J. Smit van de Marine ontving met
applaus de welverdiende medaille.

Na de uitstekende lunch met Koreaanse gerechten werd de receptie om
15.00 uur beëindigd. Wij danken Z.E. de ambassadeur Jonghyun Choe
voor de uitnodiging van deze bijzondere dag!
LCS

Kapitein ter Zee b.d. A. Hagdorn en Z.E. Jonghyun Choe
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ONVERGETELIJKE ONTMOETINGEN

Zo kan het een keer verkeren dat je iemand decennia kent maar geen weet
hebt van betrokkenheid bij de Korea oorlog. Totdat het een keer ter sprake
komt. Zo is het gegaan met mij en Tiny van der Kemp-Hampel.
Wij kwamen elkaar tegen tijdens de herdenking en reünie vorig jaar op
Bronbeek in Arnhem.
“He, ben jij hier?” Tiny vertelde dat zij door haar zus Boukje was
uitgenodigd om mee te gaan. Tiny en ik kenden elkaar van PKN kerkelijke
regionale vergaderingen, wij hebben naast elkaar gezeten.
Het vervolg van deze ontmoeting, waarbij Koning Willem Alexander ook
aanwezig was, was dat Tiny mij het bijbeltje van haar broer heeft laten
zien. Daarin staat de handtekening van legerpredikant Spilker. Deze
collega was een zeer gewaardeerde voorganger van mij in de kleinste
zelfstandige gemeente Renswoude van ons land en naast Scherpenzeel
waar Tiny woont.
Dominee Spilker was legerpredikant in Roosendaal waar Marius Hampel
zijn basisopleiding had. Het bijbeltje was voor Tiny het bewijs van het
vertrouwen van haar broer in God. Godsvertrouwen heeft haar geholpen
om al de jaren het kwaad ondergeschikt te beschouwen aan het goede.
Marius Hampel sneuvelde tijdens de ‘Laatste Patrouille’, zoals u kunt lezen
in het boek N.D.V.N. van Françoise Appels.
Eerder had een aantal van u veteranen mij verteld dat er soldaten waren
die in Korea zich lieten dopen of belijdenis deden. Marius had belijdenis
gedaan bij dominee Koppert, vertelde Tiny. Zijn vertrouwen en geloof in
God kwam overeen met dat van zijn jongere zusje.
Vertrouwen in de mensheid en in God kun je verliezen en kwijtraken. Daar
hebben velen weet van. Het kan ook gebeuren dat jouw geloof als kind
uitgroeit tot een volwassen geloof, ook in oorlogstijden waar haat en het
kwaad dood en verderf zaaien.
Tiny vertelde over Korea legerpredikant Koppert en de films die hij bij hun
thuis na de oorlog kwam vertonen. Daar stond Marius niet op. Maar dat
deze zielzorger aandacht besteedde aan de familie Hampel heeft positieve
uitwerkingen gehad. Het stille verdriet, de onmacht en gebrokenheid
hebben hun geloof niet aangetast. In het vertrouwen dat Marius kind van
God was, bij God is, dan mag je geloven elkaar weer eens te ontmoeten.
Geloof dat je nauwelijks kunt geloven.
Tiny heeft kortgeleden Arie Treffers en zijn vrouw opgezocht tijdens hun
vakantie in Wekerom. Arie heeft ook deelgenomen aan de laatste patrouille
Hij kende Boukje Hampel wel, maar Tiny niet. Arie vertelde over Hampeltje
zoals Marius werd genoemd en heeft haar daarbij foto’s laten zien die hij
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op zijn laptop had meegenomen. Tiny luisterde aandachtig naar de reizen
van Arie naar de erevelden in Korea.
Op 19 maart gaat Tiny zelf een week naar Korea om bij het graf van haar
broer Psalm 23 voor te lezen uit zijn bijbeltje. Dit eerbetoon zal worden
opgenomen in de laatste van de 4-delige documentaire van Pia van der
Molen over ‘Want elk graf heeft zijn verhaal’.

Samen met Marie-José Eberson uit Ede is Tiny bij de Hoengsong
herdenking geweest op 12 februari in Roosendaal. Hier heeft zij Korea
veteranen Ton Hazeleger ontmoet en gesproken.

Zo kan het ons mensen verkeren.
Dominee Peter ‘t Hoen
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GEEF DE GESNEUVELDEN EEN GEZICHT

Van Francoise Appels, inmiddels bekend als schrijfster van het NVDN-
Gedenkboek, ontvingen wij volgend verhaal:

Wij (kinderen en familie van veteranen) zijn begonnen om van alle
gesneuvelde Koreagangers meer info te verkrijgen dan alleen een naam.
We willen graag een ‘app’ maken met daarop een persoonlijk verhaal en
een foto van de mannen die in Korea liggen begraven.
Gedurende de Korea-oorlog (1950 - 1954), hebben ruim 5000 Nederlandse
militairen een bijdrage geleverd aan de bevrijding van Zuid-Korea.
Daarvoor brachten 125 Nederlandse militairen het hoogste offer; hun
leven. Wie waren deze jonge mannen?
We weten van velen slechts hun naam. Maar wie waren Willem, Albert,
Otto, Frans, Simon en Karel? Wat is hun levensverhaal voordat ze naar de
oorlog in Korea vertrokken.
Help ons om van de Nederlandse gesneuvelde militairen meer te maken
dan een naam. Help ons ze een gezicht te geven. Zodat ze als persoon
van vlees en bloed kunnen worden herdacht. Met de verzamelde
gegevens zal een website worden gemaakt. Op de VN-begraafplaats in
Korea en de verschillende gedenkplekken in Hoengsong,
Schaarsbergen, Roosendaal en Roermond kan dan met de mobiele
telefoon informatie over de gesneuvelde Nederlandse militairen worden
bekeken. De werkgroep is op zoek naar foto's en gegevens van de
gesneuvelde militairen. U kunt ons bereiken via:

NDVNinMemoriam@gmail.com Tel. 0049-5921-7121898

Sgt. Lucas M. Grasso
(* 1-3-1927 - t 15-2-1951)

Kpl. Nicolaas Bot
(* 13-11-1923 - t 15-2-1951)

Sld .Inhannn, Moonen
(* 22-6-1930 - t 29-9-1952)
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NATIONALE VETERANENDAG 2016

De wijzigingen in de organisatie van de Nationale Veteranendag
hebben de bemiddeling van de VOKS hierin dermate ingewikkeld
gemaakt, dat wij ons genoodzaakt hebben gezien dit grotendeels los
te laten.
U kunt zich voortaan niet meer aanmelden middels het bekende
VOKS-formulier, zoals dat in de VOX-VOKS van december 2015 was
gepubliceerd. Hieronder kunt u lezen hoe de aanmelding voortaan
geschiedt.

Nationale Veteranendag
Stichting Nederlandse Veteranendag

Veteranen Platform en
Veteraneninstituut

12e NEDERLANDSE VETERANENDAG
(NLVD)

ZATERDAG 25 JUNI 2016
DEN HAAG

Indien u dit jaar als veteraan wilt deelnemen aan het defilé (lopend of
meerijdend) of in aanmerking wilt komen voor een eerdergenoemde
tribuneplaats langs de route van het defilé, dient u zich digitaal in te
schrijven via de website van het Veteraneninstituut:
www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen ).

Bij de aanmelding van veteranen die willen deelnemen aan
eerdergenoemde activiteiten tijdens de NLVD wordt onderscheid gemaakt
in drie categorieën:
1. Veteranen in werkelijke dienst
2. Veteranen postactief en lid van een vereniging (VOKS-leden !)
3. Veteranen postactief en geen lid van een vereniging.
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Aanmelding dient te geschieden via de website van het Veteraneninstituut: 
www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen, onder de kop
‘Aanmelden NLVD”. Hier kunt u een keus maken uit drie doelgroepen, 
waarvan doelgroep onder optie 2 voor de Oud Korea Strijders van 
toepassing is.

Optie 2: Aanmelden als veteraan (postactief) lid van een bij het VP 
aangesloten Veteranenorganisatie (waartoe de VOKS ook behoort).

Let op: Indien u lid bent van een veteranenorganisatie, aangesloten bij het 
VP en u ook onder hun naam en supervisie wilt deelnemen aan het defilé 
of in aanmerking wilt komen voor een tribuneplaats, is met ingang van dit 
jaar (2016) de inschrijvingswijze gewijzigd.
Ook u dient zich dit jaar digitaal in te schrijven via de website van het 
Veteraneninstituut (www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen) voor 
deelname en vervolgens doorlinken naar Mijn Vi.

N.B.: Veteranen registreren zich eenmalig voor Mijn Vi. Heeft u nog niet 
eerder gebruikt gemaakt van Mijn Vi, dan kan dat op:
https://mijn.veteraneninstituut.nl. U ontvangt dan uw inloggegevens op het 
e-mailadres dat u bij registratie hebt opgegeven.
U moet bij het inloggen de volledige inlognaam invullen, anders mislukt het 
inloggen.
De gebruikersnaam heeft de vorm: uw registratienummer@mijn.vi.
Uw wachtwoord vindt u in de mail. Deze inloggegevens blijven geldig.
U kunt met deze inloggegevens ook een volgende keer inloggen. 
Bewaart u deze inloggegevens dus goed.

Indien het voor u niet mogelijk is om digitaal in te schrijven, dan kunt u uw 
opgave telefonisch doen bij het Veteraneninstituut te Doorn op werkdagen 
tussen 09.00 en 17.00 uur, telnr. 088 – 3340050 of kan uw eigen 
veteranenorganisatie u hierbij behulpzaam zijn.

Uw veteranenorganisatie ontvangt na sluitingsdatum vervolgens een 
totaalopgave van het VP, evenals de projectorganisatie NLVD. Houd 
dus ook de publicaties van uw eigen veteranenorganisatie 
nauwlettend in de gaten.
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Ook voor u geldt: indien het voor u niet mogelijk is om digitaal in te 
schrijven, dan kunt u uw opgave telefonisch doen bij het
Veteraneninstituut te Doorn op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur, 
telefoonnummer 088 – 3340050

Uw aanmelding moet vóór 15 april 2016 via de website van
het Veteraneninstituut door Bureau VP zijn ontvangen.
Aanmeldingen die binnenkomen na deze sluitingsdatum kunnen NIET meer 
in behandeling worden genomen.

Tot slot:
Indien uw aanmelding wordt gehonoreerd, dan zullen de daarbij behorende 
bescheiden (N.S.-vervoersbewijs, maaltijdkaart, tribunekaart en/of 
opstapkaart historische voertuigen) uiterlijk twee weken voor het 
evenement aan u worden toegezonden. Mocht u echter een week voor het 
evenement niets hebben ontvangen, neemt u dan contact op met het 
Veteraneninstituut, telefoonnummer 088-3340050.
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LEZINGEN EN TENTOONSTELLINGEN MUSEUM BRONBEEK

‘Soldatenkinderen. Pa van der Steur en zijn mini-kolonie in Indië’.
Op 10 maart 2016 15.00 uur opende KNILveteraan adjudant-onderofficier
b.d. J.G. Drijsen en auteur dr. Vilan van de Loo de tentoonstelling
‘Soldatenkinderen. Pa van der Steur en zijn mini-kolonie in Indië’ in
Museum Bronbeek te Arnhem. Centraal in de expositie staan leven en
werk van Johannes van der Steur, die de geschiedenis ingegaan is als ‘Pa’
van circa 7000 tehuiskinderen. De heer Drijsen was ooit zo‘n ‘Steurtje’.
Vilan van de Loo schreef de biografie van Van der Steur.

Pa van der Steur
In 1893 opende Johannes van der Steur in Magelang (Java) het tehuis
Oranje-Nassau. Zijn wens was opvang en gezelligheid te bieden aan
militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Al binnen
een jaar werd hij geconfronteerd met soldatenkinderen: de nakomelingen
van KNIL-soldaten en inheemse vrouwen, doorgaans ‘buiten het huwelijk’
verwekt. Van der Steur beschouwde het als zijn morele plicht om deze
kinderen een Europese opvoeding te geven wanneer hun vader er niet
(meer) was.

Het tehuis ontwikkelde zich tot een magneet voor soldatenkinderen.
Wezen, half-wezen, betalende logés. Elk 'Steurtje', met ieder een eigen
achtergrond, woonde er langere of kortere tijd. In de periode 1893-1945
bood Van der Steur circa 7000 kinderen een thuis. Van der Steur overleed
in 1945, kort na zijn bevrijding uit een Japans interneringskamp. ‘Pa’ werd
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bekend als weldoener en voorbeeldig christen. Tegelijkertijd was hij een
hard core koloniaal, die oprecht geloofde in de superioriteit van de
Nederlandse (Europese) beschaving.

Tentoonstelling
De tentoonstelling beschrijft de Indische wereld van Van der Steur. Zij
toont hoe hij voortdurend bezig was om fondsen te werven voor zijn
almaar groter wordende tehuis. Daarbij hield hij zijn achterban een beeld
voor van een ideale samenleving: in zijn tehuis zou hij de komende
generatie van de stabiele kolonie opvoeden. Foto’s tonen deze
geregisseerde werkelijkheid (soldatenkinderen in huisuniform). ‘Kiekjes’
van het informele tehuisleven, zoals de slaapzaal en het eetlokaal, nemen
de museumbezoeker ook mee áchter de schermen.

‘Soldatenkinderen’ roept ook vragen op. Want waar is moeder in dit
verhaal? Stemde zij wel toe dat haar kinderen door ‘Pa’ uit de kampong
werden gehaald? En hoewel ‘Pa’ in vele Indische families met grote eer
wordt herdacht, schreven Indische kranten ook over kinderen die
rebelleerden en wegliepen.
In 2015 was een tentoonstelling over het leven en werk van Johannes van
de Steur te zien in het Cultuurpaviljoen van de Tong Tong Fair, een
productie van Stichting Tong Tong, de oudste Indische culturele
organisatie van Nederland. Speciaal voor Museum Bronbeek is de
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expositie Soldatenkinderen uitgebreid, waarbij mede gebruik is gemaakt
van de museale collectie van het museum.

Vilan van de Loo en Frits Drijsen
De expositie is gebaseerd op de biografie van dr. Vilan van de Loo:
Johannes ‘Pa’ van der Steur (1865–1945): zijn leven, zijn werk en zijn
Steurtjes. Zij publiceert over Indische geschiedenis en letteren en werkt
momenteel aan een biografie van Gouverneur-Generaal J.B. van Heutsz
(1851–1924).
Frits Drijsen (1923, Tjilatjap, Java) woonde van 1939 tot eind 1941 in de
mini-kolonie van Pa van der Steur in Magelang. Hij werd in december 1941
onder de wapenen geroepen en was na de capitulatie 3 ½ jaar
krijgsgevangene van het Japanse leger. In de dekolonisatieoorlog diende
hij in het KNIL als beroepsmilitair. Na de opheffing van het KNIL kwam hij
naar Nederland en diende bij diverse eenheden van de Koninklijke
Landmacht, waaronder het Regiment van Heutsz. Hij ging in 1980 met
pensioen en nam in 2012 zijn intrek in militair tehuis Bronbeek.

Data en openingstijden
Looptijd 11 maart t/m 11 september 2016, dagelijks behalve maandag
10.00 - 17.00 uur.
Adres: Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem
www.bronbeek.nl

BronbeekFestival 17 april 2016
Op zondag 17 april 2016 is er op het landgoed Bronbeek de hele dag voor
iedereen wat te doen en te beleven in BronbeekFestival in tenten op het
gazon en in het museum Bronbeek. Aanleiding is de Nationale
Museumweek. De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur

Wie wil kan zijn kracht en uithoudingsvermogen testen op de
Hindernisbaan. Of andere militaire vaardigheden oefenen, zoals
waarnemen en je ongemerkt over het terrein verplaatsen. In de
Medaillefabriek verzorgt de kunstenaar Kaj Bras een doorlopende
workshop medailles maken. Kunstenares Anneke Savert laat bezoekers de
sfeer van Indië ruiken en proeven in haar Jungle-lab.
In de Fotostudio vind je uniformen, wapens, Indische kleding, legertassen
en veldflessen, waarmee je op de foto kunt als stoere militair of Indische
schone. Nog mooier word je als je je eerst laat schminken.
Uniek voor deze dag is de kans om over het terrein mee te rijden een
legervoertuig. Op een pony over het landgoed rijden kan ook.
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Kinderen kunnen knutselen met hout met hulp van Bronbeekbewoner
Ruud Boot in de Hobbywerkplaats. In de Kookstudio worden poffertjes
met kaneel gebakken. In het museum kan men genieten van live
Indonesische gamelan muziek en Javaanse dansvoorstellingen. Indische
hapjes en drankjes zijn te koop. Alle activiteiten en museumbezoek zijn
gratis voor kinderen tot 12 jaar; volwassen betalen 3,- .

‘Ons Echte Goud’
In de Nationale Museumweek brengen de Nederlandse musea in die week
hun ‘Echte Goud’ voor het voetlicht: een bijzonder voorwerp uit hun
collecties. Museum Bronbeek zet het witte standbeeld van koning Willem II
in het zonnetje.

Willem II was de vader van de stichter van Bronbeek en opperbevelhebber
van de krijgsmacht in Nederland en haar koloniën. Zijn standbeeld is al
sinds 1882 op het landgoed te zien, maar wie op het BronbeekFestival
komt kijken ziet dat er iets aan veranderd is. Zijn zandstenen standbeeld
had ooit een (houten) sabel. In de 20ste eeuw is dat verdwenen en tientallen
jaren stond de koning te kijk zonder sabel. Het Arnhemse Fablab heeft nu
een replica gemaakt van het originele Waterloo-sabel dat Willem het liefste
droeg en bewaard wordt in het Koninklijk Huisarchief. Eindelijk is Willem
weer herenigd met zijn sabel.






