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

VERENIGING VAN OUD KOREA STRIJDERS

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

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING

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

ADVERTENTIES

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

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt € 14,- per jaar.

ADRESVERANDERINGEN

Direct doorgeven aan de secretaris; alleen dán kunt u verzekerd zijn
van een regelmatige toezending van de VOX - VO.K.S.
WEBSITE
Meer informatie treft u aan op onze website: www.vox-voks.nl
Lay-out en eindredactie: L.C. Schreuders jr. te Weert
Druk: Goud PrintCenter te Alblasserdam

VOX-V.O.K.S.
41e jaargang

Nr. 1 – maart 2017

SECRETARIAAT
Correspondentie richten aan V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
Tel.: 06-51903177 Website: www.vox-voks.nl Email: voks1951@gmail.com
BETALINGEN 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
KOPIJ
Kopij voor nr. 2 van juni 2017 kan worden ingediend:
per post: redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
per email: voks1951@gmail.com. Graag vóór 20 mei 2017
DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter:

Vice-voorzitter en
Secretaris
Ledensecretaris:

Penningmeester:

Algemeen Adjunct:

P.P.G. Gommers, telefoon 0341-254231
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
L.C. Schreuders jr., telefoon 06-51903177
Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
e-mail: voks1951@gmail.com
R. Rehmann
Waterhoenlaan 56, 3704 GZ Zeist
e-mail: rehmanrobin@gmail.com
P.R. Wijnands, telefoon 06-28875057
Cattepoelseweg 301, 6815 CG Arnhem
wijnandsengel@hotmail.com
F. Titalepta, telefoon 026-4427417
Churchillplein 18, 6883 EW Velp
e-mail: f.titalepta@upcmail.nl

Marine vertegenwoordiger:

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

Geestelijk verzorger:

Ds. P. ’t Hoen, telefoon 0318-634514
Rubensstraat 41, 6717 VD Ede
e-mail: peterthoen@telfort.nl

Erevoorzitters: Kol. b.d. L.C. Schreuders, Dhr. C.P.G.J. Motshagen
Erelid:
Dhr. F. Titalepta
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VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt het eerste nummer van de VOX-VOKS
van verenigingsjaar 2017.
Zoals u op pagina 1 kunt lezen is er in de
samenstelling van het bestuur nogal iets veranderd.
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering op
15 februari jl. is de heer C.P.G.J. Motshagen
afgetreden als voorzitter van onze vereniging.
Aan mij de eer om hem op te volgen als uw nieuwe
voorzitter.
De heer L.C. Schreuders jr. heeft de taak van vicevoorzitter en secretaris op zich genomen, de heer
R. Rehmann is de ledensecretaris geworden en de
vacature van penningmeester is opgevuld door de heer P.R. Wijnands.
De heer F. Titalepta is herkozen voor een termijn van vier jaar en vervult de
functie van conservator bij de Historische Verzameling Regiment Van
Heutsz. De heer W. Kramer blijft de Marine vertegenwoordiger en de
geestelijke verzorging is in handen van Ds. P. ‘t Hoen
U ziet dat er nu vier zonen van Koreaveteranen in het bestuur zitting
hebben. Ik weet dat niet eenieder onder u daar gelukkig mee is omdat die
vier geen Koreaveteraan zijn. Maar weet dat deze vier mannen zich
volledig inzetten voor het wel en wee van de Koreaveteraan en er trots op
zijn dat zij dit voor u, als Oud Korea Strijder, kunnen en mogen doen!
Want laten we eerlijk zijn; de leeftijd van de huidige Korea-veteraan is hoog
en de animo om uit uw midden nog bestuurders te vinden is er niet meer.
Maar op deze wijze blijft onze en uw vereniging voorlopig nog wel bestaan!
Ook bij de District Commissarissen gaat de leeftijd een rol spelen.
We hebben negen Dc’s waarvan er twee geen Korea-veteraan zijn,
namelijk de heren J. Krikke en W. Roza. Beide heren hebben, naast het
vele werk dat zij hebben in andere veteranenorganisaties, zich bereid
verklaard ons als Dc te helpen en dat doen ze goed. Mijn dank daarvoor.
Ik wens u veel goeds en vraag u vertrouwen in uw bestuur te hebben.
Het is een goed team dat in het belang van uw welzijn functioneert.
Paul P.G. Gommers
Voorzitter VOKS
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IN MEMORIAM
Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat
in de periode december 2016 – maart 2017
bericht van overlijden is ontvangen van:
Nagekomen:
Dhr. P. Gravekamp, 88 jaar, in mei 2016 te Katwijk
(30-05-1952 USS General LeRoy Eltinge)
Dhr. J.J. Schaap, 89 jaar, op 4-12-2016 te Amersfoort
(Landmacht, 20-05-52 Vliegtuig)
Dhr. M. Smits, 86 jaar, op 25-12-2016 te Roermond
(Landmacht, 26-10-1950 SS Zuiderkruis)
De heer Smits was gedurende een periode van
ruim 21 jaar bestuurslid van de VOKS. Hij was het
brein achter de organisatie van de jaarlijkse
herdenkingen van zijn in Korea gesneuvelde
kameraden. Om te voorkomen dat zij zouden
worden vergeten.
Bij het beëindigen van zijn bestuursfuncties,
op 24 oktober 2001, werd hij door de
Ledenvergadering benoemd tot erelid van de
VOKS.
Bij de afscheidsdienst was een erewacht van de VOKS aanwezig, hetgeen
een diepe en dankbare indruk maakte op de familie.
Dhr. J.F.A.M. Petit, 88 jaar, op 14-01-2017 te Breda
(26-10-1950 SS Zuiderkruis)
Dhr. C.H.G.H. Baars, 90 jaar, in januari 2017 te Oosterhout
(31-03-1951 USS General J. H. McRae)
Dhr. C.G.M. Kerens, 85 jaar, op 30-01-2017 te Utrecht
(Marine, Hr .Ms. Dubois)
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Dhr. J.Th. Aldewereld, 88 jaar, op 3-2-2017 te
(Landmacht, 21-07-1951 USS General J. H. McRae)

Monnickendam

De heer Aldewereld was in mei 2016 als Oud
Korea Strijder mee naar Zuid-Korea om present
te zijn bij het afscheid van de heer Wessels.
Diep onder de indruk van dit prachtige en
eervolle afscheid, en het respect van de inwoners
van Zuid-Korea voor hun bevrijders, nam de heer
Aldewereld voor om na zijn overlijden ook in
Busan te worden bijgezet.
Inmiddels heeft het Ministerie van
Veteranenzaken van de Republiek Zuid-Korea de
procedure om dit mogelijk te maken, opgestart.
Naar verwachting zal de heer Aldewereld in mei 2017 op de begraafplaats
van de Verenigde Naties in Busan worden bijgezet.
Dhr. J.M. Micka, 87 jaar, op 16 februari 2017 te Leusden
(Landmacht, 16-08-1951 Vliegtuig)
Dhr. W.H. Post, 90 jaar, op 18-2-2017 te Rotterdam
(Landmacht, 26 mei 1950 SS Zuiderkruis)
Dhr. M.P. Janssen, 86 jaar, op 23 februari 2017 te Roosendaal
(Landmacht, 03-01-53 SS Waterman)
Op 28 februari was ik aanwezig bij de crematie van Martien Janssen in
Roosendaal. Martien werd in Leiden geboren op 8 november 1930 en
overleed te Roosendaal op 23 februari jl.
De zoon van de heer Janssen sprak in zijn toespraak over de tijd dat zijn
vader in Korea was. Hij was een van de eersten die met de SS Waterman
naar Korea ging.
Bij de kist heb ik namens de VOKS een bloemstuk met lint gelegd.
Na de dienst werd ik uitgenodigd voor een lunch.
Het was een waardig afscheid.
De familie bedankte mij voor het aanwezig zijn als VOKS-lid.

Districtscommissaris H. Mulder
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VAN HET BESTUUR
Contributie 2017 (herinnering)
Nog niet alle leden of donateurs hebben hun contributie voor 2017
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
Wijnands, penningmeester van de VOKS.
De betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2017 kunt u doen
door een bedrag van minstens (meer mag ook) € 14 over te maken op één
van de volgende rekeningnummers:
ING:
RABO:

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

Graag met de vermelding: ‘contributie 2017’.

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)
Benoemingen
Tijdens de Ledenvergadering van 15 februari 2017 in Schaarsbergen, is de
heer C.P.G.J. Motshagen afgetreden als voorzitter VOKS.
De heer P.P.G. Gommers, zoon van Oud Korea Veteraan H.A.S. Gommers,
is gekozen tot nieuwe voorzitter VOKS.
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De heer P.R. Wijnands, zoon van Oud Korea Veteraan Wijnands, is
benoemd tot nieuw bestuurslid en zal de taak van penningmeester op zich
nemen. De heer Titalepta is als bestuurslid door de leden herbenoemd.
De heer Motshagen is door de Ledenvergadering benoemd tot
erevoorzitter van de VOKS en ontving een oorkonde met de tekst:

De Algemene Vergadering van de Vereniging Oud Korea Strijders heeft op
15 februari 2017 benoemd tot:
ERE-VOORZITTER
C.P.G.J. Motshagen
Jarenlang was de heer Motshagen namens de Vereniging
Oud Korea Strijders paraat. Eerst als lid van de kascommissie
en vanaf 24 oktober 2001 als penningmeester van het bestuur.
Op 27 oktober 2010 werd de heer Motshagen voorzitter van de
VOKS en verzekerde daarmee het voortbestaan van onze
vereniging. Zijn onuitputtelijke inzet tijdens vergaderingen en
herdenkingen, alsmede zijn aanwezigheid en troostende
woorden bij afscheidsdiensten van strijdmakkers, was en is
een voorbeeld voor velen.
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Bestuurswijzigingen
De taakverdeling van de bestuursleden is als volgt aangepast:
Voorzitter:
Vicevoorzitter en secretaris:
Ledensecretaris:
Penningmeester:
Algemeen Adjunct:
Marine vertegenwoordiger:
Geestelijk verzorger:

de heer P.P.G. Gommers
de heer L.C. Schreuders jr.
de heer R. Rehmann
de heer P.R. Wijnands
de heer F. Titalepta
de heer W. Kramer
Ds. P. ’t Hoen

Vicevoorzitterschap IFKWVA
Dhr. Motshagen heeft zich bereid verklaard op persoonlijke titel aan te
blijven als 2e vicevoorzitter van de IFKWVA.
Herdenking en Reünie Schaarsbergen
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 15 mei 2017.
De uitnodiging treft u elders in deze VOX-VOKS aan.
Samilschool
Van het Consulaat van de Nederlandse ambassade te Zuid-Korea, ontving
uw bestuur het bericht dat twee leerlingen van de Samil High 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 mij werd verzekerd dat
Nederland te allen tijde in hun hart zouden blijven bestaan.
Wageningen
Aan de oproep voor het defilé Wageningen op 5 mei 2017, gepubliceerd in
de VOX-VOKS van december 2016, hebben enkele leden gevolg gegeven.
Hoewel de inzendtermijn al op 30 januari 2017 was verlopen, verzoekt het
bestuur u, indien u nu nog besluit alsnog met het defilé mee te willen doen,
contact op te nemen met uw voorzitter, de heer P. Gommers.
Nederlandse Veteranendag
Op zaterdag 24 juni 2017 zal te Den Haag weer de Nederlandse
Veteranendag plaatsvinden. Aanmelding moet door de leden rechtstreeks
bij het Veteranen Platform te Doorn worden gedaan. Om als delegatie van
de VOKS mee te kunnen lopen, moeten er minstens 12 VOKS-leden
beschikbaar zijn. Als dit aantal niet wordt gehaald, worden andere mensen
eraan toegevoegd. De VOKS ontvangt wel een lijst van VOKS-leden die
zich hebben aangemeld.
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Op de website van de VOKS, http://www.vox-voks.nl/nieuws.html kunt u
zich aanmelden.
De deelnemers van de VOKS zullen worden opgewacht en begeleid door
een delegatie van het bestuur van de VOKS.
Indianhead Washington100 jaar
De Indian Head Division viert in 2017 het 100-jarig bestaan. Tot nu toe is
er geen officiële uitnodiging ontvangen. Wel is via een VOKS-lid in Amerika
informatie binnengekomen. Op facebook staat meer informatie:
https://www.facebook.com/2ndIDA/
Bijwonen van de herdenking gaat op eigen kosten. De ervaring is dat dit
soort reizen erg duur zijn, gemiddeld 4 dagen voor 4.000 euro. Er zijn
hiervoor geen subsidies, want voor buitenlandse reizen wordt niets
gegeven.
Contributie
Er is door de leden al vaker gevraagd waarom de contributie al jarenlang
niet is verhoogd. Uw bestuur is van mening dat niet eenieder onder u de
financiële middelen heeft om een hogere contributie te kunnen betalen.
Het lidmaatschap van de VOKS dient met een te hoge contributie niet een
belemmering te zijn maar met een relatief laag bedrag juist een uitnodiging
om lid te zijn. Daarom is de 14 euro een minimumbedrag. Wilt u meer
doneren, dan zijn wij natuurlijk erg blij daarmee.
Bijzetting in Pusan
Oud Korea Veteraan Dhr. Aldewereld is op 3 febr. jl. overleden. Hij was in
mei 2016 in Zuid-Korea aanwezig om de bijzetting van de urn van de heer
Wessels bij te wonen. De heer Aldewereld heeft vervolgens aangegeven
dat hij na zijn overlijden ook in Busan wil worden bijgezet. Dit is inmiddels
in gang gezet. Naar verwachting zal deze plechtigheid in mei 2017
plaatsvinden waarbij wordt onderzocht of de Koreareis van de
(klein)kinderen van Oud Korea Strijders hierin kan worden opgenomen.
Nationaal Militair Museum Soesterberg
Uw bestuur heeft op 26 februari een brief gestuurd aan mevrouw H. Saam,
directeur van het Nationaal Militair Museum te Soesterberg.
De inhoud van deze brief treft u hier aan:
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Betreft:
ontbreken Koreaperiode 1951-155 in het Nationaal Militair Museum
Geachte mevrouw Saam,
Sedert enige tijd wordt onze vereniging, de Vereniging Oud Korea
Strijders, ook wel bekend onder de naam VOKS, door onze leden
geattendeerd op het compleet ontbreken van ook maar enige informatie
over de Korea oorlog 1951-1955.
Wellicht moeten wij uw geheugen opfrissen: in 1950 werd de Republiek
Zuid-Korea aangevallen door Noord-Korea waarbij China hierin een
belangrijke rol speelde.
De Verenigde Naties deden een oproep voor steun aan andere landen om
Zuid-Korea te bevrijden van de agressie van Noord-Korea en China.
Het mag bijzonder heten dat 21 landen aan deze oproep gehoor gaven.
Daaronder ook Nederland, dat op vrijwillige basis 4.748 Nederlandse
militairen naar Zuid-Korea stuurde om het land te bevrijden.
Deze actie was voor ons land de eerste, en tot nu toe enige, naoorlogse
peace-enforcing actie. De troepen werden niet gestuurd om de vrede te
handhaven (peace-keeping action), maar om te vrede te herstellen (peaceenforcing action). Met andere woorden, oorlog voeren.
Gedurende deze periode zijn 123 Nederlandse militairen in deze strijd
gesneuveld. Iedere gesneuvelde militair lijdt tot een drama, in de familie,
de vriendenkring en het Nederlandse volk. Als we daarbij het aantal NL
gesneuvelde militairen tijdens buitenlandse acties op een rijtje zetten,
levert dit de volgende informatie op:
Aantal omgekomen Nederlandse militairen in buitenlandse acties
Sinaï:
Kosovo:
Ethiopië:
Cambodja:
Irak:
Mali:
Libanon:
Joegoslavië:
Afghanistan:
Korea:

1 dode
1 dode
1 dode
2 doden
2 doden
4 doden
9 doden
14 doden
25 doden
123 doden
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Wij zijn niet op de hoogte van de kennis die u over dit soort informatie
heeft, maar het aantal Nederlandse militairen dat in Zuid-Korea tijdens die
oorlog is omgekomen, moet ook bij u een schrikreactie teweegbrengen.
Het zal u dan ook niet verwonderen, dat het totaal ontbreken van enige
informatie over deze oorlog in het belangrijkste militaire museum dat
Nederland bezit, onder de Oud Korea Strijders een schok van ongeloof
teweeg heeft gebracht.
De Korea-Oorlog staat bij ons bekend als ‘De Vergeten Oorlog’. Uw
museum doet daar nog een schep bovenop door deze oorlog, waar deze
123 Nederlandse militairen bij omkwamen, en vele honderden gewond
raakten, compleet te negeren.
Zowel ik, als voorzitter VOKS, alsmede onze secretaris de heer L.C.
Schreuders jr. die zoon is van de oprichter van onze vereniging, staan met
de spreekwoordelijke mond vol tanden als wij aan Oud Korea Strijders die
uw museum hebben bezocht, moeten uitleggen waarom hun inzet, hun
strijd, hun gesneuvelde kameraden, geen enkele aandacht verdient.
Meerdere burgerinitiatieven zijn inmiddels gestart om snel verandering in
deze onwenselijke situatie te bereiken; het comité 'De Vergeten Oorlog' zal
u bekend zijn.
Wij doen dan ook een oproep aan u om zo spoedig mogelijk met ons en
het comité 'De Vergeten Oorlog' de dialoog op te starten om in uw
museum ook aandacht te schenken aan diegenen, die zich als militair voor
de vrede in Zuid-Korea in deze verschrikkelijke oorlog hebben ingezet.
Het zou mooi zijn als dit nog voor de grote vakantie kan worden geregeld.
Wij kunnen u nu al op voorhand beloven dat een weigering van het NMM
om hier aan gevolg te geven, niet zal worden geaccepteerd en zal leiden
tot publieke verontwaardiging. Wij spreken de wens uit dat u het niet zover
zal laten komen en met ons de dialoog wilt aangaan.
Deze brief was ondertekend door uw voorzitter, de heer P.P.G. Gommers
en uw secretaris, de heer L.C. Schreuders jr.
Tot op heden hebben wij van het museum nog geen reactie ontvangen,
maar wij informeren u zodra dit is gebeurd.
100 jarig bestaan Indian Head Division
Dit jaar wordt het 100-jarig bestaan van de Indian Head Division in de
Verenigde Staten gevierd. Tijdens de diverse ceremonies zal op 25 juni
2017 een ‘Solem Honors Ceremony’ plaatsvinden waarbij de namen van
de Nederlandse gevallenen, die tijdens de Korea-oorlof zijn omgekomen,
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bij het Korea War Veterans Memorial in Washington DC worden
voorgelezen. De Nederlandse militair attache, kolonel Marcel Buis, zal hier
zorg voor dragen en namens Nederland een krans leggen voor de
gesneuvelden.
Vredesmonument Roermond
Op 23 maart 2017 zal in Roermond een bespreking plaatsvinden over het
plaatsen van plaquettes bij het vredesmonument. Uw voorzitter, de heer
Gommers, zal zich inzetten voor een plaquette voor de Nederlandse
militairen, die tijdens de Korea-oorlog zijn omgekomen.
Mocht u suggesties hebben voor deze plaquette, neemt u dan contact op
met het secretariaat van de VOKS.
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VAN DE DISTRICTEN
Hierbij treft u het overzicht aan van de districtscommissarissen. Neemt
u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw district contact op
met uw DC.
District I Noord-Nederland
Dhr. J. Krikke,
Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen
Tel. 0592-357140 e-mail: jaapvanale@veteranen.nl
District II Noord-Gelderland en III Zuid-Gelderland
Noord Gelderland
J. van Stein
Com. v. Ramshorstlaan 21, 3863 AZ Nijkerk, tel 033-2462426
Zuid Gelderland
A.J. Leyenaar
Groenendaal 348, 6715 BJ Ede, tel. 0318-633661
District IV. Utrecht en District V. Noord-Holland
C. Kortlever
Alpen Rondweg 18, 1186 CZ Amstelveen,
Tel. 020-6410872 e-mail: cko2730@hotmail.com
District VI. Zuid-Holland
W.A.J.K. Roza
Heemraadstraat 9, 3131 VG Vlaardingen
Tel.: 010-4340970 e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl
District VII. West Brabant/Zeeland
H. Mulder
Joh. De Wittstraat 139, 3135 RH Vlaardingen
Tel. 06-57220869 e-mail: mulder.h1@hotmail.com
District VIII. Oost-Brabant
A. Treffers
Kruiskampsingel 217, 5224 KH Den Bosch
Tel. 073-6235189 e-mail: arie.treffers@outlook.com
District IX. Limburg
L.G. Ghelen
Ellecuylgaard 42, 6227 EA Maastricht
Tel. 043-3615621 e-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com
District Den Helder
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 1
De jaarlijkse reünie van District I Noord Nederland wordt volgend jaar
gehouden op:
Dinsdag 16 mei 2017
Manschappenkantine ‘De Brammert’
Gebouw 9
J.W.F. Kazerne
Balkenweg 3, 9405 CC te Assen
vanaf 10.00 uur
Vanaf 10.00 uur staan koffie en cake weer klaar; u krijgt twee
consumptiemunten aangeboden.
Er is, evenals de voorgaande jaren, om ongeveer 13.00 uur een
uitstekende rijstmaaltijd. Rond 16.00 uur nemen we afscheid van elkaar.
Ook Oud Korea Strijders en donateurs uit andere districten zijn van harte
welkom! De kosten voor deze reünie bedragen é 10,00 per persoon.
U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag vóór 20 april over te maken op
IBAN NL38 RABO 0325 1722 77
t.n.v. J. Krikke te Assen, met vermelding ‘Reünie District I 2017’.
De kazerne is gelegen aan de Balkenweg 3, 9405 CC te Assen en is
bereikbaar via de A28, afslag 33 of buslijn vanaf NS-station te Assen.
Vergeet niet een identiteitsbewijs mee te nemen, er wordt bij de
kazernepoort naar gevraagd.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van District I.
D.C.
J. Krikke
Koekoekstraat 12
9404 BL Assen
J. Krikke Tel. 0592-357140 of 06-10678783 e-mail: jaapvanale@veteranen.nl
H. Touwen Tel. 0521-342 371
e-mail: a.touwen@hetnet.nl
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS), gehouden op woensdag 15
februari 2017 in de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Aanvang 11.00 uur

Aanwezig
Namens het bestuur:
C.P.G.J. Motshagen
P.P.G. Gommers
W. Kramer
F. Titalepta
Ds. ’t Hoen
L.C. Schreuders jr.

voorzitter
vicevoorzitter/penningmeester
Marine-vertegenwoordiger
Algemeen Adjunct
Geestelijk verzorger
Eindredacteur VOX-VOKS, notulist

De leden
15 leden
Overigen
5 personen
Afwezig m.b.k.
R. Rehmann

Secretaris

1. LUIDEN BEL
De heer Titalepta luidt de bel waarmee de vergadering wordt geopend.
2. OPENING DOOR DE VOORZITTER
De heer Motshagen, voorzitter VOKS, opent de vergadering
3. DODENAPPEL VAN DE IN HET AFGELOPEN VERENIGINGSJAAR
OVERLEDEN LEDEN EN DONATEURS
De geestelijk verzorger van de VOKS, Ds. P. ’t Hoen, leest de namen
voor van de in het afgelopen verenigingsjaar overleden 27 leden en
drie donateurs, te weten:
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Dhr.

B.

Kuijpers

Marine

Dhr.

W.

Polderman

Marine

Dhr.

G.J.M. v.d.

Vlugt

Marine

Dhr.

J.P.

Kruijt

Marine

Dhr.

C.M.

Overman

Marine

Dhr.

J.M.

Falize

Landmacht

Dhr.

P.J.

Drost

Landmacht

Dhr.

H.

Bakker

Landmacht

Dhr.

A.J. van

Meurs

Landmacht

Dhr.

Th.

Teunissen

Landmacht

Dhr.

M.J.P.

Verbakel

Landmacht

Dhr.

D.A.

Hendriks

Landmacht

Dhr.

A. van

Zanten

Landmacht

Dhr.

D.A.

Huigen

Landmacht

Dhr.

W. van

Sonsbeek

Landmacht

Dhr.

C.

Burger

Landmacht

Dhr.

W.J.

Smit

Landmacht

Dhr.

J. van

Drunen

Landmacht

Dhr.

J.C.M.

Walravens

Landmacht

Dhr.

J. v.d.

Hoorn

Landmacht

Dhr.

A.C. de

Gram

Landmacht

Dhr.

W.T.

Sluiter

Landmacht

Dhr.

C. v.d.

Veeken

Landmacht

Dhr.

G.J.

Rehmann

Landmacht

Dhr.

C.P. v.d.

Laar

Landmacht

Dhr.

L.J.

Smulders

Landmacht

Dhr.

M.

Talens

Landmacht

Dhr.

Y.

Gerards

Donateur

Dhr.

P.J. van

Dyk

Donateur

Dhr.

K.W.M.

Janssen

Donateur
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Na het voorlezen van de namen van de overledenen volgt 1 minuut
stilte.
4. VOORLEZEN TELEGRAM AAN Z.M. DE KONING
De voorzitter VOKS leest het telegram van de VOKS, gericht aan de
Koning, voor met de volgende tekst:

“Majesteit, Op 15 februari 2017 komen het bestuur en de leden van de
Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS), bijeen ter gelegenheid van de
algemene ledenvergadering en de jaarlijkse ‘kleine herdenking’ van de
gevallenen en vermisten van het Nederlands Detachement Verenigde
Naties in Korea en de bemanningen van Zijner Majesteit schepen in de
Koreaanse wateren in de periode 1950-1954. Middels deze brief
betuigen het bestuur van de VOKS en haar leden aan Uwe Majesteit
hun gevoelens van diepe eerbied en aanhankelijkheid.”
Namens de chef van het Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning,
Adjudant-Generaal J.R. van der Louw, komt volgend antwoord binnen:

“Op verzoek van Zijne Majesteit de Koning wil ik U, het bestuur en de
leden van de Vereniging Oud Korea Strijders, heden bijeen ter
gelegenheid van de algemene ledenvergadering en Herdenking zijn
hartelijke dank overbrengen voor de gevoelens van verbondenheid
met hem zoals in uw vriendelijke bericht tot uiting gebracht.
Namens de Koning wens ik U allen een geslaagde ledenvergadering
en een waardige herdenking toe”.
5. VASTSTELLEN AGENDA
Er zijn geen schriftelijke agendapunten door de leden ingediend.
De vergadering gaat akkoord met de agenda.
6. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING, OPGENOMEN IN
DE VOX-VOX VAN JUNI 2016
Dit verslag was opgenomen in het juni-nummer 2016 van de VOXVOKS. Aangezien er geen verdere opmerkingen zijn, wordt het verslag
aangenomen.
7. JAARVERSLAG 2016, OPGENOMEN IN DE VOX-VOKS VAN
DECEMBER 2016
Er zijn t.a.v. het jaarverslag 2016 geen opmerkingen.
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8. EVENTUEEL NAGEKOMEN STUKKEN
Er zijn geen nagekomen stukken binnengekomen.
9. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016
Dhr. Gommers leest de stand van zaken voor. Na het optellen van de
inkomsten en aftrekken van de uitgaven, is er 705 euro negatief saldo.
Dat is vergeleken met voorgaande jaren gunstig te noemen.
Het saldo in het Samilfonds was begin 2016 een bedrag van 1.602
euro. Er kwam 100 euro aan giften binnen. In 2016 zijn er drie
felicitaties met bijbehorende oorkondes naar de Samilschool naar
Suwon gestuurd. Het Samilfonds bedroeg daarom eind 2016 het
bedrag van 1.402 euro.
Verder worden overlijdens van leden niet altijd gemeld. Daarom zijn de
kosten voor kransen en linten lager uitgevallen. De penningmeester
doet alsnog een oproep om de familie er van op de hoogte te stellen
dat bij overlijden van een lid ook de VOKS tijdig wordt geïnformeerd.
10. BEANTWOORDING EVENTUELE VRAGEN FINANCIEEL VERSLAG
2016
Naar aanleiding van het verslag van de penningmeester zijn er geen
vragen over het financieel verslag.
11. VERSLAG COMMISSIE VAN ONDERZOEK (KASCOMMISSIE)
De heer Kortlever doet namens de Kascommissie (de heer Kortlever en
Hazeleger) verslag van de controle van de commissie. Hij verklaart dat
alle inkomsten en uitgaven goed zijn gedocumenteerd en van de juiste
bewijsstukken zijn voorzien. Hij complimenteert de penningmeester
met de keurige verslaggeving en nauwkeurigheid van de boekhouding.
12. GOEDKEURIG DOOR DE VERGADERING VAN HET GEVOERDE
FINANCIEEL BELEID
De heer Kortlever adviseert de leden decharge te verlenen, hetgeen
ontvangen wordt door applaus van de leden.
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13. DECHARGE PENNINGMEESTER EN OVERIGE BESTUURSLEDEN
VOKS
BESLUIT:
De leden van de VOKS, aanwezig tijdens de jaarvergadering op
15 januari 2017, besluiten decharge voor de penningmeester
en de overige bestuursleden VOKS te verlenen voor het
financieel beleid van 2016.
Als lid van de kascommissie is de officiële termijn van de heer
Kortlever beëindigd.
De heer Hazeleger blijft aan. De heer J. Krikke (DC ) is bereid de
plaats van de heer Kortlever in te nemen.
Omdat verder geen leden zich melden als reserve lid Kascommissie,
zal de heer Gommers aan de heer Mulder vragen of deze bereid is
deze functie op zich te nemen.
14. BESTUURSVERKIEZING
Dhr. Motshagen treedt af vanwege gezondheidsredenen. Hij geeft aan
geen kans meer te zien om zich 100% in te kunnen zetten om alle
VOKS-verplichtingen na te komen.
Hij blijft wel aan als 2e vicevoorzitter van de IFKWVA, op persoonlijke
titel.
Voor het voorzitterschap heeft zich de heer P.P.G. Gommers binnen de
gestelde termijn beschikbaar gesteld.
Het bestuur van de VOKS stelt voor de heer Gommers, gezien de
uitstekende wijze waarop hij jarenlang als vicevoorzitter en
penningmeester de vereniging met raad en daad heeft ondersteund,
tot voorzitter te benoemen.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, zodat de
ledenvergadering wordt gevraagd de heer Gommers bij acclamatie te
benoemen, hetgeen door de aanwezige leden met applaus wordt
bekrachtigd.
BESLUIT:
De leden van de VOKS, aanwezig tijdens de jaarvergadering op
15 januari 2017, benoemen de heer P.P.G. Gommers tot nieuwe
voorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders, voor een
eerste termijn van vier jaar.
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De oud-voorzitter overhandigt de nieuwe voorzitter de
voorzittershamer. De heer Gommers vertelt met de nodige humor een
en ander over het ontstaan van zijn werkzaamheden bij de VOKS. Hij
zal zijn uiterste best doen om zijn nieuwe taak naar behoren uit te
voeren. Hij heeft nog meer andere functies, maar zal deze gaan
verminderen om aan zijn taken als voorzitter prioriteit te kunnen geven.
Dhr. F. Titalepta is als Algemeen-Adjunct aftredend wegens
beëindiging van de vierjaarlijkse termijn en herkiesbaar. Het bestuur
stelt voor dhr. Titalepta voor een nieuwe termijn als bestuurslid te
herbenoemen, hetgeen met applaus wordt bekrachtigd.
BESLUIT:
De leden van de VOKS, aanwezig tijdens de jaarvergadering op
15 januari 2017, benoemen de heer
F. Titalepta als bestuurslid voor een nieuwe termijn van vier
jaar.
Dhr. P.R. Wijnands, zoon van een Korea-veteraan en donateur van de
VOKS, heeft zich voor een bestuursfunctie beschikbaar gesteld. Het
bestuur heeft voorgesteld dhr. Wijnands te benoemen als bestuurslid.
De heer Wijnands, zoon van een Koreaveteraan, was sportinstructeur
in het leger, samen met de heer Titalepta. Hij heeft 30 jaar in een
ziekenhuis gewerkt, waarvan de laatste tien jaar in het management.
Thans is hij al gedurende twee jaar als vrijwilliger werkzaam in het
Koreamuseum. De leden benoemen bij acclamatie met applaus de
heer Wijnands tot bestuurslid.
BESLUIT:
De leden van de VOKS, aanwezig tijdens de jaarvergadering op
15 januari 2017, benoemen de heer
P.R. Wijnands tot bestuurslid van de Vereniging Oud Korea
Strijders, voor een eerste termijn van vier jaar.
15. LOPENDE ZAKEN 2017 EN PLANNEN VOOR 2018
Bezoek minister-President Rutte aan Zuid-Korea
De heer Gommers laat op het scherm een foto zien van het bezoek
van Minister-President Rutte aan Korea.
Om dit bezoek goed voor te bereiden werd het Ministerie van
Buitenlandse zaken door een delegatie van de VOKS (De heren
Motshagen, Hazaleger, Kortlever, Schuitemaker en Gommers)
geïnformeerd over Zuid-Korea.
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Reis voor (klein)kinderen aan Zuid-Korea
Bestuurslid L.C. Schreuders jr. heeft voor in totaal 23 kinderen en
kleinkinderen van Koreaveteranen een
achtdaagse reis naar Zuid-Korea georganiseerd. Dit zal plaatsvinden in
de week van 7 – 14 mei 2017.
De heer Schreuders jr. is voornemens om in 2018 weer een
vergelijkbare reis te organiseren, nu voor Koreaveteranen die
vergezeld worden door kun (klein)kinderen.
De kosten van deze reis zullen door de deelnemers zelf moeten
worden gedragen.
15 mei jaarlijkse herdenking en reünie.
De jaarlijkse herdenking en reünie van de VOKS zal plaatsvinden op
maandag 15 mei 2017 te Schaarsbergen.
24 juni Veteranendag
Op zaterdag 24 juni 2017 zal te Den Haag weer de Nationale
Veteranendag plaatsvinden.
Aanmelding moet door de leden rechtstreeks bij het Veteranen
Platform te Doorn worden gedaan.
Om als delegatie van de VOKS mee te kunnen lopen, moeten er
minstens 12 VOKS-leden beschikbaar zijn. Als dit aantal niet wordt
gehaald, worden andere mensen er aan toegevoegd.
De VOKS ontvangt wel een lijst van VOKS-leden die zich hebben
aangemeld.
Wageningen 5 mei 2017
Aanmelding voor het defilé te Wageningen op vrijdag 5 mei 2017 moet
bij de VOKS worden gedaan. Dan wordt duidelijk wie er definitief mee
gaat. Dhr. Gommers hoort op 15 maart hoe het verder gaat. Er kunnen
latere aanmeldingen aan worden toegevoegd. Nu zijn het er drie(!)
Indianhead Washington 100 jaar
De Indian Head Division viert in 2017 het 100-jarig bestaan. Tot nu toe
is er geen officiële uitnodiging ontvangen. Wel is via een VOKS-lid in
Amerika, de heer Ferdinand Schoch, informatie binnengekomen.
Op facebook staat meer informatie:
https://www.facebook.com/2ndIDA/
Bijwonen van de herdenking gaat op eigen kosten. De ervaring is dat
dit soort reizen erg duur zijn, gemiddeld 4 dagen voor 4.000 euro. Er
zijn hiervoor geen subsidies, want voor buitenlandse reizen wordt niets
gegeven.
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16. INGEDIENDE VRAGEN, VOORSTELLEN EN RONDVRAAG
Er is niets binnengekomen. De volgende vragen worden gesteld:
Twee banken
Waarom hebben wij twee banken nodig? Antwoord: dat was omdat bij
het ontstaan van de ING er geen kantoor in Nunspeet was, wel de
RABO. Verder is de RABO goedkoper. Daarnaast hebben wij op deze
wijze twee spaarrekeningen. Soms krijgen we bij de ene bank meer
rente, dan weer bij de andere. Er kan daarom worden gewisseld om zo
veel mogelijk rendement te verkrijgen.
Verhoging contributie
Gevraagd wordt of de contributie wordt verhoogd. Opgemerkt wordt
dat het nu al minstens 14 euro is. Het mag dus ook meer zijn.
Verder wordt er verzocht als iemand geld stort voor een andere lid, te
vermelden voor wie dit dan is.
Veteranendag Den Haag
Kan Veteranendag Den Haag zo worden georganiseerd dat de
deelnemers van de VOKS ook weten waar ze moeten zijn. Dhr.
Gommers geeft aan dat er wel opvang was, maar dat sommige VOKSleden veel te vroeg aanwezig waren, waardoor er nog niemand
aanwezig was om ze op te vangen. Nu hangen er voortaan ook
naamborden met een nummer. Het nummer is de plek voor het
detachement. Dhr. Gommers zal er voor zorgen dat er tijdig iemand is.
Bijzetting in Pusan
Oud Korea Veteraan Dhr. Aldewereld is op 4 febr. Jl. overleden. Hij
was in mei 2016 op revisit en in Zuid-Korea aanwezig om de bijzetting
van de urn van de heer Wessels bij te wonen. De heer Aldewereld
heeft vervolgens aangegeven dat hij na zijn overlijden ook in Busan wil
worden bijgezet. Dit is inmiddels in gang gezet. Er is inmiddels nog
een Koreaveteraan die hetzelfde verzoek heeft laten vastleggen.
17. EXTRA AGENDAPUNT
In korte afwezigheid van de oud-voorzitter, de heer Motshagen,
verzoekt de nieuwe voorzitter, de heer Gommers, de aanwezige leden
om akkoord te gaan met de benoeming van oud-voorzitter de heer
Motshagen tot erevoorzitter. De aanwezige leden gaan unaniem
hiermee akkoord.
BESLUIT:
De leden van de VOKS, aanwezig tijdens de jaarvergadering op
15 januari 2017, benoemen de heer C.P.G.J. Motshagen tot
erevoorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders
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18. SLUITING
De voorzitter nodigt de leden en donateurs uit voor de lunch, gevolgd
door de herdenking en kranslegging en dankt een ieder voor hun
aanwezigheid. De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.
Voorzitter VOKS

Secretaris VOKS

P.P.G. Gommers

L.C. Schreuders

24

Herdenking
Om 13.45 uur begaf men zich naar het plein voor het stafgebouw van
12 Infbat. waar men plaats kon nemen in de daar opgezette tent. Hier
stond ook een deel van de BCie, de ‘Wonju’- compagnie opgesteld
evenals het VOKS-vaandel en de Vlaggewacht.
Nadat een ieder welkom was geheten door de paradecommandant,
marcheerden de nieuwe voorzitter VOKS, dhr. Gommers, begeleid door de
luitenant Van de Water, de appelplaats op. Nadat de troepen gemeld
waren en vervolgens ‘op de plaats rust’ waren gecommandeerd, nam de
voorzitter VOKS plaats achter de lessenaar:

“Geachte Korea-veteranen, overste Janssen, eerste Luitenant Van de
Water, mannen van de Bravo-Wonju-Compagnie, 12 Infanterie Bataljon
Air Assault van het Regiment van Heutsz, leden en donateurs van de
V.O.K.S. en belangstellenden.
Ik ben er trots op om hier te mogen staan, te midden van deze militairen
van het regiment Van Heutsz. Want u maakt als militair deel uit van één
van de beste regimenten van de Nederlandse Krijgsmacht.
Dit jaar bestaat de VOKS 40 jaar. In 1977 werd door generaal-majoor Tack
en kolonel Schreuders, beiden Korea veteranen, de Vereniging Oud Korea
Strijders opgericht, beter bekend als de VOKS.
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De eerste voorzitter van de VOKS werd generaal-majoor Tack. Na zijn
overlijden in maart 2007 nam kolonel Schreuders het voorzitterschap over
en na diens aftreden in oktober 2010 de heer Motshagen.
Zij waren allen Oud Korea Strijders.
Vanmorgen, tijdens de Algemene Leden Vergadering ben ik, na vijf jaar
penningmeester geweest te zijn, benoemd tot nieuwe voorzitter van de
Vereniging Oud Korea Strijders. Het bijzondere hieraan is dat ik geen Oud
Korea Strijder ben, maar een zoon van een Oud Korea Strijder.
Vandaag is ook tot het bestuur toegetreden de heer Pim Wijnands,
waardoor het bestuur nu deels bestaat uit vier kinderen van Korea
veteranen.
En ook al hebben wij als zonen van een Oud Korea Strijder de Korea
Oorlog niet meegemaakt, zijn wij er trots op om onze vereniging, ja ook uw
vereniging, in stand te mogen houden zolang er Korea-veteranen zijn.
Vele Oud Korea Strijders zijn op uitnodiging van de regering van de
Republiek Zuid-Korea nog eens terug geweest in het land waar zij hebben
meegevochten om de vrede te handhaven.
Nu willen wij ook kinderen en kleinkinderen van Korea- veteranen de kans
geven om meer van Zuid-Korea te zien en de plaatsen te bezoeken waar
hun grootvader of vader in de Korea Oorlog heeft meegevochten.
Daarom zullen in mei van dit jaar 23 kleinkinderen, kinderen en hun
partners Zuid Korea gaan bezoeken.
In 2018 organiseren we ook een Koreareis voor Korea-veteranen. Het
geheel staat onder leiding van ons bestuurslid Leo Schreuders, zoon van
onze erevoorzitter en Korea-veteraan kolonel Leen Schreuders.
Voor wat betreft onze vereniging, zullen wij als bestuurslid ons best doen
alle verplichtingen, neergelegd in de statuten en het huishoudelijk
reglement van onze vereniging, na te komen om zolang mogelijk als
vereniging zelfstandig te blijven voortbestaan en ons in te zetten voor onze
Korea-veteranen.
Daarbij is de samenwerking en ondersteuning van het Regiment van
Heutsz, waar wij zeer trots op zijn, van essentieel belang.
En ik hoop dan ook dat wij ook in de toekomst een beroep op het
12 Bataljon kunnen doen en in het bijzonder op de Bravo-Wonju
Compagnie.
Ik richt mij nu met een persoonlijk woord aan de militairen die hier staan
om deze herdenking bij te wonen:
Geachte Van Heutszers,
Jullie gaan de komende maanden naar Curaçao, waardoor wij jullie
moeten missen bij de grote herdenking en reünie van de VOKS op 16 mei.
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De leden en het bestuur van de V.O.K.S. wensen jullie daar een goede tijd
toe, een goede werksfeer en een behouden terugkeer.
Via uw nieuwsbrief kunnen wij op de hoogte blijven van jullie verrichtingen.
Geachte aanwezigen,
Ik vraag nu uw aandacht voor een bijzonder moment. De heer Motshagen
heeft gedurende een periode van ruim 16 jaar diverse functies in het
VOKS-bestuur vervuld. Vanmorgen heeft hij helaas om gezondheidsredenen zijn functie als voorzitter neergelegd. Het bestuur en de leden van
de VOKS hebben besloten met ingang van vandaag de heer Motshagen te
benoemen als erevoorzitter van onze vereniging. In de tekst op de
oorkonde, die deel uitmaakt van deze eretitel, staat geschreven:
De Algemene Vergadering van de Vereniging Oud Korea Strijders heeft op
15 februari 2017 benoemd tot erevoorzitter de heer C.P.G.J. Motshagen.
Jarenlang was de heer Motshagen namens de Vereniging Oud Korea
Strijders paraat. Eerst als lid van de kascommissie en vanaf 24 oktober
2001 als penningmeester van het bestuur.
Op 27 oktober 2010 werd de heer Motshagen voorzitter van de VOKS en
verzekerde daarmee het voortbestaan van onze vereniging.
Zijn onuitputtelijke inzet tijdens vergaderingen en herdenkingen, alsmede
zijn aanwezigheid en troostende woorden bij afscheidsdiensten van
strijdmakkers was en is een voorbeeld voor velen.
Mag ik de heer Motshagen verzoeken naar voren te komen om deze
bijzondere oorkonde in ontvangst te mogen nemen.”
Vervolgens ontving een zichtbaar ontroerde oud-voorzitter C. Motshagen
uit handen van de nieuwe voorzitter de oorkonde met bijbehorend cadeau.
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Na de toespraak van de voorzitter nam de luitenant Van de Water het
woord:

Geachte Overste, aanwezigen, wapenbroeders,
Vanmiddag staat op uw flanken wederom een trotse Wonju-Compagnie
opgesteld en gedenken wij op de eerste plaats de dappere kameraden die
in Korea vochten, vielen en achterbleven. Wij eren hen omdat ze ver van
huis vochten en zodat ze hier – thuis in Nederland – niet in vergetelheid
raken.
Op de tweede plaats bekrachtigen wij hier onze hechte verbintenis – de
band tussen de Korea strijder en de actieve van Heutszer. Wij staan hier
aangetreden bij het Korea-monument en de Koreavlag welke gevoerd
wordt door de Vlaggewacht Korea onder leiding van compagnies
Sergeant-Majoor Reniers. Ik besef als geen ander dat de WonjuCompagnie bevoorrecht is met de onlosmakelijke band tussen u, Korea
veteranen, en wij, actief dienende Wonju’s.
Deze sterke vergroeiing tussen jonge en oude veteranen, nergens zo sterk
in de krijgsmacht als bij ons regiment, garandeert aandachtigheid voor de
gevallenen, waardering voor de veteranen en een besef van verplichting bij
ons actieve van Heutszers. Een unieke verbondenheid waar actieve van
Heutszers de lessen van moed, veerkracht en toewijding uit kunnen
putten.
Vandaag herdenken we onder andere de slag bij heuvel 325, net ten
noorden van WONJU, waar deze strategisch belangrijke heuvel werd
heroverd. 66 Jaar geleden werd daar vroeg in de morgen van 15 februari
1951 de top bezet. Daar, in de omgeving van WONJU, heeft de Eersteluitenant J. Anemaet evenals soldaat J.F. Ketting Olivier, postuum, de
Militaire Willemsorde gekregen. Dit wapenfeit is onderdeel van de door het
bataljon verworven Distinguished Unit Citation.
Er kan een regiment zijn zonder jullie; maar een regiment zonder de
levendige herinnering aan jullie is onmogelijk of zou zonder enige ziel zijn.
Om die herinneringen te vereeuwigen, moeten wij deze bij tijd van leven al
paraat hebben, en waar nodig maken. Onze onderlinge en unieke
verbondenheid is daarvoor essentieel en ik hecht daar dan ook enorme
waarde aan.
Korea veteranen, toen de wereld daarom vroeg, stond u op, u verliet uw
thuisfront en vocht schouder aan schouder op een weg van bloed, afzien,
ellende en verlies. U heeft oorlog meegemaakt in zijn meest brute
verschijningen…
Uw gevechten waren grimmig, uitgevoerd onder extreme omstandigheden
en tegen een nietsontziende en ontelbare vijand. Uw gevechten haalden in
Nederland niet het nieuws en werden niet vermeld. Uw gevechten zijn, ver
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weg, door jullie uitgevochten in het donker en de kou, zonder het respect
dat jullie dubbel en dwars verdienden! En nog steeds verdienen!
66 Jaar geleden vocht u voor de vrijheid van de Republiek van Korea. Het
is uw verdienste dat Korea, in de jaren daarop volgende, zich heeft kunnen
ontwikkelen tot een sterke economie en welvarende democratie. Het is uw
verdienste dat de Zuid Koreanen tegenwoordig kunnen leven in vrede,
vrijheid en welzijn. Alles uw verdienste en daarvoor verdient u, Korea
Veteraan, dan ook respect en ontzag.
De prijs voor vrede en vrijheid is desalniettemin groot. In Korea lieten veel
van jullie wapenbroeders het leven. Ter gedachtenis aan die dappere
kameraden die in Korea vochten, vielen en achterbleven, buigen wij
vandaag wederom ons hoofd. Wij geven u ons respect en vragen dat u,
ondanks dat uw aantallen kleiner worden met het verstrijken der jaren, ons
blijft vertellen over de weg die u samen ging.
Vandaag is de heer Motshagen afgetreden als voorzitter van de VOKS.
Namens de Wonju compagnie wil ik de heer Motshagen bedanken voor
zijn inzet en toewijding voor de Vereniging Oud Korea Strijders.
Voor de oud voorzitter de heer Motshagen: WONJU!
Tegen de heer Gommers wil ik zeggen: Veel succes als nieuwe voorzitter
en weet dat de B-WONJU-Compagnie altijd klaar staat voor de Vereniging
Oud Korea Strijders.
Onze gedachten of gebeden gaan nu uit naar hen die vielen in de strijd
voor een vrije wereld, Korea 1950-1954.”
Na deze indrukwekkende toespraak werd een eregroet gebracht, volgde
het signaal ‘Taptoe’ en werden de gesneuvelden herdacht met 1 minuut
stilte.
Daarna werd het signaal ‘voorwaarts’ geblazen en werd onder het brengen
van de eregroet het Wilhelmus geblazen onder het hijsen van de
Nederlandse en Zuid-Koreaanse vlag, eerst halfstok, vervolgend geheel in
de top.
Vervolgens was het tijd voor de kranslegging.
Namens de VOKS en het regiment Van Heutsz werden bloemstukken
gelegd door de heer Gommers en 1e luitenant Van de Water die vervolgens
de eregroet brachten.
Daarna meldde de paradecommandant de aangetreden troepen af waarna
de voorzitter VOKS en de 1e luitenant Van de Water de paradeplaats
verlieten.
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Na het uittreden van de vlaggewacht werden de VOKS-leden en overige
aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid waarna dezen zich na het
brengen van een groet bij de bloemstukken naar de ‘Fly-inn’ begaven om
onder het genot van een drankje na te praten.

Bijzonder moment was dat militairen van de Wonju Cie eveneens daarbij
aanwezig waren om met de aanwezige veteranen te kunnen praten over
hun deelname aan de oorlog in Korea.
De aanwezigen werden aangenaam verrast door een film over het bezoek
van mevrouw Tiny van der Kemp-Hampel vorig jaar aan Korea met als
reisdoel het graf van haar broer Marius Hampel die met nog vier anderen is
gesneuveld tijdens de laatste patrouille op 26 juli 1953, de dag voor het
ingaan van het bestand.
Wij danken het Regiment Van Heutsz voor de goede organisatie, de
heerlijke lunch en eervolle herdenking.

LCS
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BENEFIETCONCERT KONINKLIJKE LUCHTMACHT
Voor het tweede jaar op rij geeft het orkest van de Koninklijke Luchtmacht
in Zevenaar een benefietconcert voor Hulphond Nederland. Het concert is
een initiatief van Stichting Veteranen De Liemers en vindt plaats:
Zaterdag 1 april 2017
Raadhuisplein
Zevenaar.
Aanvang: 20.00 uur
In de concertreeks Space, waarmee het orkest al enkele maanden
optreedt, worden bekende nummers zoals de Earth Song van Michael
Jackson en de soundtrack van Star Wars in een nieuw jasje gestoken door
verrassende samenwerkingen met dj’s, muzikanten en vocalisten.
De lichtshows en beelden op een grote led-wall zorgen voor een
spectaculair decor. De opbrengst van de avond komt ten goede aan
Hulphond Nederland, een stichting die hulphonden opleidt, onder meer
voor veteranen met PTSS. Vorig jaar kon Stichting Veteranen De Liemers
een cheque van é 1000,- overhandigen aan de stichting.
Info
http://www.stichtingveteranendeliemers.nl/benefietconcert.
Kaarten (à é 15,-) zijn te koop aan de kassa van het Musiater in Zevenaar
of online via http://www.1april.nu.

foto: Denkweb – Daan Witjes
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UITNODIGING HERDENKING/REÜNIE VOKS
Uw bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende:
In gezamenlijk overleg met de Commandant 12 Bat Regiment van Heutsz
is besloten dat de jaarlijkse VOKS- herdenking en reünie dit jaar zal
plaatsvinden op:
Maandag 15 mei 2017
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. De Fly Inn bevindt naast het plein waar de
herdenking wordt gehouden. (Na de poort 1e weg links).

2.

Inschrijving en betaling
Indien u deze dag wilt bijwonen dan dient u zich uiterlijk 15 april te
hebben aangemeld. Dat kunt u doen op één van de volgende
manieren:
1) via de website van de VOKS:
www.vox-voks.nl/nieuws/herdenking en reünie 2017
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 15 april te hebben ingevuld en verstuurd per post of
per e-mail aan penningmeester:
P.R. Wijnands
Cattepoelseweg 301
6815 CG Arnhem
e-mail: Wijnandsengel@hotmail.com
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Verder wordt u verzocht vóór 15 april 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 15 mei’
- VOKS Leden/donateurs
- partners en begeleiders

€ 10,00 p.p.
€ 12,50 p.p

U dient vooraf te betalen anders kunt u niet deelnemen aan deze
bijzondere dag.
De deelname is uitsluitend voor leden en donateurs van de VOKS
alsmede 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 15 april 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.
De dienstregeling van het openbaar vervoer met de bus naar en van
de kazerne is dit jaar helaas dusdanig slecht aangepast, dat af te
raden is hiervan gebruik te maken.

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.

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.
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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 06-51903177
(Secretaris VOKS, L.C. Schreuders jr.)

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 "Battleflag" en de "Geus" hun plaatsen bij de monumenten hebben
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.

34

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 bus naar het station vertrekt om 15.15 uur.
Reünisten die dan nog aanwezig zijn, worden dringend verzocht dan
ook te vertrekken teneinde het personeel in de gelegenheid te stellen
hun opruimingswerkzaamheden aan te vangen.
De Vereniging Oud Korea Strijders dankt het Vfonds voor de financiële
bijdrage waarmee deze jaarlijkse herdenking en reünie mogelijk wordt
gemaakt.
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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 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 Reünieruimte
Ambassadeur van de Rep. Korea en
de voorzitter V.O.K.S.

13.30-14.15

Rijstmaaltijd

14.15-15.15

Ophalen herinneringen
Gelegenheid tot museumbezoek

15.15

Sluiting

15.15

Vertrek bus.
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Fly-inn Groot
Heidekamp
Reünieruimte
Gebouw 31
Westzijde
Appelplaats

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
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 maandag 14 februari werd in Roosendaal in de kazerne
van het Korps Commando Troepen, de Engelbrecht van Nassau kazerne,
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. 25 man.
De temperatuur was voor de tijd van het jaar zeer aangenaam. 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. Esmeralda Kuijpers, en
vertegenwoordigers van het Regiment van Heutsz.
Nadat de veteranen en de gasten in de kantine met koffie en cake waren
ontvangen, verwelkomde kolonel Groen, de commandant van het Korps
Commandotroepen de aanwezigen met de volgende toespraak:
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“Dames en Heren, als eerste wil ik graag u, onze Korea Veteranen en hun
relaties, welkom heten heten hier op de kazerne in Roosendaal. Uw
aanwezigheid vandaag geeft de herdenking zo meteen de juiste
waardigheid. Nogmaals van harte welkom. Staat u mij toe dat ik de rest
van mijn welkom in het Engels doe vanwege onze Koreaanse gasten.
Ladies and Gentlemen, after this welcome in Dutch for our Korean War
Veterans, I will continue in English. As Commander of the Korps
Commando Troepen, I would like to welcome you all at the Engelbrecht
van Nassaukazerne, home of the Netherlands Army Special Forces.
A special welcome to the delegation of the Embassy of the Republic of
Korea: Ambassador Jong Hyun Choe and the Military Attaché Colonel Lee.
Also, welcome to the mayor of Roosendaal, Mr Niederer, and the Mayor of
Halderberghe, Mrs Vonk-Vedder.
I would also like to welcome the Chairman of the Dutch Association of
Korean War Veterans, Mr Motshagen, and finally, the representatives of
the infantry Regiment Van Heutsz, Captain Streekstra and Adjutant
Verhagen.
Each year we commemorate our fallen comrades of the Korean War in
general, and of the Battle of Hoengsong specifically, which was fought 66
years ago, in Korea in February 1951.
In our Regiment, we cherish our traditions. Every day, at the Morning
Parade when we raise our National Flag at the sound of our National Hymn
in front of our Monuments, we remember and honour our Veterans.
Our History and our Veterans have given us the Core Values of our Unit.
Values we live by every day, Values that guide our actions worldwide. This
is why we always feel connected to our Veterans.
Similar values have been guiding you and your fallen comrades many
years ago, and therefore we are honored to host this ceremony here at our
barracks each year and pay our respects to the Veterans of the Korean
War.
This year is a special year for us. Next month, we celebrate the 75th
Birthday of our Special Forces Regiment.
In 1942, the first Dutch Commandos were trained in Scotland, and
afterwards deployed operations. In the 75 years after 1942, many missions
have been executed, resulting in many Veterans of our Regiment. Next
month, we will welcome these Veterans with a special reunion here in
Roosendaal. And we will also remember our comrades who are not among
us anymore.
This makes this ceremony this year, today, special for us, commemorating
together with you all the fallen comrades of this important milestone in
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History, the Korean War.
I hope you will all enjoy the ceremony, and your reunion afterwards.
Thank you for your attention.”

Tegen 11.45 uur werden de aanwezigen uitgenodigd om naar buiten te
gaan en bij het monument voor Luitenant-kolonel Den Ouden plaats te
nemen. Hoewel daar een tent was opgezet en er stoelen stonden, 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 een plaats had ingenomen, 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, de heer
Motshagen, het woord. Zijn toespraak luidde als volgt:

“Kolonel Groen, Excellency Jong Hyun Choe Ambassador of the Republic
of Korea, Genodigden, Veteranen, Dames en Heren.
Excellency, we appreciate your presence here by the commemoration of
our soldiers who died in battle at Hoengsong February 12th, 66 years ago.
We thank you for all the support you have given to our Korean veterans
during your stay in the Netherlands.
Niet aanwezig zijn de erevoorzitter van de V.O.K.S de Kolonel b.d. Leen
Schreuders. Het gaat naar omstandigheden redelijk goed met hem. Dit jaar
wordt hij in oktober 94 jaar, en Mevr. Tack; zij is door griep overvallen.
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Het is nu 66 jaar geleden dat Overste Den Ouden te Hoengsong tijdens
een aanval van Chinezen is omgekomen. Wij herdenken niet alleen Overste
Den Ouden maar allen die tijdens de bloedige oorlog in Korea gedurende
1950-1954 hun leven hebben gelaten. Ook wil ik u verzoeken terug te
denken aan diegenen die welleswaar gewond of gezond uit de strijd zijn
teruggekeerd, maar inmiddels zijn overleden. Dat zijn er heel veel, van de
ruim vierduizend militairen die naar Korea waren uitgezonden zijn enkele
honderden veteranen nog in leven. Zij allen hebben ertoe bijgedragen dat
het Zuid Koreaanse volk zich heeft kunnen ontplooien tot een
technologisch en economisch welvarende natie.
Helaas lopen de spanningen tussen Noord Korea en Japan op vanwege de
verfoeilijke raketlanceringen. Laten wij hopen dat de Veiligheidsraad al het
mogelijke doet om het niet tot een uitbarsting van strijd te laten komen
maar tot een vreedzame oplossing.
Wij van de VOKS bedanken u, kolonel Groen, voor de geboden gastvrijheid
en wij hopen volgend jaar weer aanwezig te mogen zijn. Ik kan het niet
vaak genoeg herhalen, maar blijven herdenken moet!”
Vervolgens hield de Koreaanse Ambassadeur een toespraak in de Engelse
taal die daarna door de vice-voorzitter van de VOKS, de heer Gommers in
het Nederlands werd voorgelezen.

“Graag wil ik mijn
oprechte waardering
uitspreken aan de heer
Motshagen, Voorzitter van
de Vereniging Oud Korea
Strijders in Nederland en
aan Kolonel Groen,
Commandant van het
Korps Commandotroepen
van de Koninklijke
Landmacht voor de
uitnodiging om bij deze
betekenisvolle gelegenheid aanwezig te zijn. Het is voor mij een eer om
samen met u eer te bewijzen aan Luitenant Kolonel M.P.A. den Ouden,
Commandant van het Nederlands Detachement Verenigde Naties en
andere soldaten die het leven lieten tijdens de strijd om Hoengseong.
Wanneer ik een uitnodiging ontvang voor dergelijke ceremonie, denk ik
altijd diep na over wat ik moet zeggen. Ik denk niet dat de verschrikkingen
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van een oorlog in woorden zijn uit te drukken. Mensen die nooit een oorlog
hebben meegemaakt, kunnen nooit ten volle begrijpen welke ontberingen
de Nederlandse soldaten moesten doorstaan tijdens de bitterkoude
winterdagen in Korea 65 jaar geleden. Nederlandse soldaten die met ons
vochten, kwamen zelfs vrijwillig naar Korea. De dankbaarheid die we naar
hen toe voelen is daarom nog specialer.
De soldaten die weer thuis kwamen, de nabestaanden van de
gesneuvelde soldaten en vele Nederlanders zullen zich afgevraagd hebben
wat het offer waard was. Hier kan ik met zekerheid een antwoord op
geven. De waarde van hun offer voor mijn land kan niet in woorden worden
uitgedrukt. We werden gered van een communistische aanval, en de
verandering die we daarna ondergingen is zeer bijzonder te noemen.
Zonder uw hulp zou het Koreaanse volk niet in staat zijn te bereiken wat nu
bereikt is. Het offer van de Nederlandse soldaten zal nooit vergeten
worden. De Koreaanse regering zal gedurig een gevoel van blijvende
dankbaarheid jegens de Nederlandse veteranen betonen en hen blijvend
grote hulde bewijzen. 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. Vervolgens werden
kransen gelegd door de voorzitter VOKS, Dhr. C. Motshagen, namens het
korps Commandotroepen de kolonel Groen en korpsadjudant aooi
A. Groenendijk, namens de gemeente Roosendaal burgemeester Niederer
en de gast van de burgemeester, mej. Esmeralda Kuijpers.
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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 de werkgroep ‘Geef de gesneuvelde een gezicht’’. Ook was het erg
bijzonder dat een videofilm werd getoond van het bezoek van Tiny Kemp
samen met haar dochter, aan het graf van haar broer Marius Hampel, die
in de Koreaanse oorlog is gesneuveld.
Tegen 15.30 uur was nagenoeg een ieder vertrokken.
Wij danken het KCT voor de uitstekende organisatie en hopen velen terug
te zien tijdens de herdenking en reünie in 2018.
LCS
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AANMELDING REVISIT 2017
Ook dit jaar worden op uitnodiging van de
Republiek Korea Oud Korea Strijders
uitgenodigd om deel te nemen aan een Revisit.
Vanuit Nederland worden voor de revisit, die
plaatsvindt van 24-29 juli, drie veteranen
uitgenodigd, met ieder 1 begeleider (totaal 6
personen)

De voorwaarden voor deelname zijn:
Deelnemer
1. Veteraan die gediend heeft tijdens de Koreaanse oorlog of de periode
direct erna, gedurende 25 juni 1950 - 25 oktober 1954. (Dit geldt voor
het programma in juli 2017)
2. ‘Bereaved’ familielid van een van de gesneuvelde of vermiste soldaten,
die tijdens de Korea-oorlog zijn omgekomen. (Dit geldt voor het revisit
programma van november 2017)
N.B.: er wordt voorkeur gegeven aan veteranen die nog niet in Korea
geweest zijn door deelname aan het Revisit programma. Indien dit niet
mogelijk is, kan het ook een veteraan zijn die ten minste niet geweest is
tijdens de laatste vijf jaar.
Begeleiding
- de veteraan of bereaved family member kan worden begeleid door een
familielid die zorg draagt voor het welzijn, gezondheid en veiligheid van
de veteraan.
N.B.: bij voorkeur een zoon of dochter (als dit niet mogelijk is, andere
familieleden, bijv. een kleinkind; indien er geen familie is, mag de veteraan
een persoon meenemen die als familie wordt beschouwd)
Gezondheid
Alle deelnemers moeten in goede gezondheid zijn, en moeten de lange
vlucht kunnen doorstaan. Iedereen moet toestemming van een dokter
krijgen om te bevestigen dat men gezond genoeg is om te reizen.
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Een begeleider is verantwoordelijk voor de mobiliteit van de veteraan, ook
als deze een rolstoel nodig heeft.
Iedereen moet voldoende verzekerd zijn bij een zorgverzekering, inclusief
internationale reizen.
Betaling
- tickets worden geboekt door een Koreaans reisbureau. Men krijgt een
factuur van het deel dat ieder persoonlijk moet betalen. Een veteraan
krijgt 50% korting op de vliegreis en een begeleider krijgt 30% korting
op de vliegreis.
Overige kosten zoals accommodatie, vervoer en maaltijden worden
100% vergoed door de Koreaanse regering.
Belangrijk
Het is niet zeker of iemand werkelijk deel kan nemen aan het programma
totdat er toestemming is verleend door de Koreaanse overheid.
Men vraagt toestemming middels formulieren die bij uw voorzitter
verkrijgbaar zijn.
De Ambassade zal vervolgens de deelnemers informeren. Pas na
toestemming kunnen de vliegtickets geboekt worden, via de ambassade
Aantallen
Voor de revisit in juli (24-29 juli) worden er drie veteranen uitgenodigd, met
ieder 1 begeleider (totaal zes personen)
Voor de revisit in november (8-13 november) wordt er 1 bereaved family
member, een familielid van een gesneuvelde of vermiste soldaat tijdens de
Koreaanse oorlog. Deze persoon mag 1 begeleider meenemen (totaal twee
personen)
Reacties dienen uiterlijk 15 april bij de voorzitter te zijn:
Dhr. P.P.G. Gommers
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
Telefoon: 0341-254231
E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
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AANMELDING YOUTH PEACE CAMP 2017
Er is weer een programma beschikbaar voor kleinkinderen van Korea
Veteranen, het zogenoemde Youth Peace Camp.
Het Youth Peace Camp vindt plaats van 24 juni - 30 juni 2017
De voorwaarden voor aanmelding zijn:
-

-

kleinkinderen zijn van Oud Korea Strijders;
minimaal een Hbo-opleiding volgen;
voor het bijwonen van dit Youth Camp een aanbeveling krijgen van de
directeur, decaan of docent van hun opleidingsinstituut, of van de
Koreaanse Ambassade te Den Haag;
nog niet eerder op uitnodiging van de Koreaanse overheid Zuid-Korea
hebben bezocht;
geen strafblad hebben;
redelijk kunnen communiceren in het Engels
een scriptie/essay over Korea, de Koreaanse oorlog of over de Oud
Korea Strijders kunnen maken of hebben gemaakt.

46

Programma:
Dag 1: aankomst
Dag 2: kennismaking en teambuilding
Dag 3: kick-off en banket met veteranen
Dag 4: bezoek aan de National Cemetary en het War Museum te Seoul
Dag 5: excursie naar de DMZ, de grens tussen Zuid- en Noord-Korea
Dag 6: bezoek aan de Seoul Tower en Team mission
Dag 7: evaluatie en vertrek

Aantal deelnemers
In totaal 120 deelnemers uit 21 VN-geallieerde landen die met militaire
troepen en medische steun de Koreaanse oorlog ondersteunden.
Hiervan kunnen twee studenten uit Nederland meedoen.

Kosten:
Van de vliegtickets (toeristenklasse)
wordt door de Koreaanse regering
50% van de heen-en terugreis
vergoed. De officiële kosten tijdens
uw verblijf van Korea zijn volledig
gedekt door de Koreaanse regering
- inclusief accommodatie en
maaltijden (6 nachten & 7 dagen)

Aanmelding
Reacties dienen uiterlijk 12 april
bij de voorzitter te zijn:
Dhr. P.P.G. Gommers
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
Telefoon: 0341-254231
E-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
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OPSPORING VERZOCHT
In deze rubriek plaatst uw bestuur oproepen om
informatie over Oud Korea Strijders. U kunt uw
reactie doorgeven via de gegevens van diegene
die de informatie zoekt, of aan de redactie van de
VOX-VOKS.

1. H. Werring
De kleinzoon van Korea Veteraan
H. Werring wil graag meer informatie over
zijn grootvader, die op 11 maart 1953 met
de HMS Blatchford naar Korea vertrok.
De heer Werring is geboren in Utrecht in
de Gansstraat.
Zijn kleinzoon heeft nog wel contact met
zijn grootvader, maar gezien diens hoge
leeftijd kan hij niet veel meer over zijn
Koreaperiode vertellen.
Heeft u informatie? Neem dan contact op
met Rick Werring
Jeroen Boschstraat 26
7741 XR Coevorden.
Telefoon 06-83567578
e-mail: rickwerring1@gmail.com
2. Gerrit Bredius
Pascal Bredius, de kleinzoon van Korea
Veteraan Gerrit Bredius, is op zoek naar
informatie over zijn grootvader, die op
25 april 2010 overleed.
Korea Veteraan G. Bredius ging op 8 juni 1953
met de Ms. F. Roussel naar Korea en keerde
op 21 juli 1954 terug naar Nederland.
Pascal weet dat er in Korea een foto is
gemaakt met een aantal soldaten waarbij op
iedere helm een letter was geschreven
waarmee het woord ‘KOREA’ werd gemaakt.
Inmiddels heeft Pascal van onze
Districtscommissaris Kees Kortlever al wat
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informatie over zijn grootvader gekregen, maar als u ook nog informatie
heeft, of in het bezit bent van de foto met de helmen, wilt u dan contact
opnemen met:
Pascal Bredius, Klaproosstraat 27 – 3135 TH Vlaardingen
Telefoon 06-50411770 – email: pascal_bredius@live.nl
3. Joop Schagen
Mevrouw P. Schagen is op zoek naar
informatie over haar vader, Joop
Schagen.
Korea veteraan J.J. Schagen was in 1930
geboren in Amsterdam
Hij vertrok op 2 december 1952 met de
USS. Gen. Muir naar Korea.
Hij overleed in augustus 1991 in
Hoogstede (Duitsland).
Wie heeft meer informatie over Joop
Schagen?
Graag contact opnemen met:
Mevrouw P. Schagen
Scharenburg 44 – 4011 EK Zoelen.
E-mail: p.debjo@hotmail.com

4. Ds. Spilker
In deze VOX-VOKS treft u een artikel aan
over een interview met mevrouw Spilker,
de weduwe van Ds. T. Spilker.
Op de foto links ziet u links Ds. Spilker.
Mevrouw Spilker wil graag weten wie de
militair is rechts naast de dominee.
De foto is gemaakt tijdens een zware en
laatste oefening in de duinen van
Bloemendaal.
Uw reactie graag doorgeven aan het
secretariaat van de VOKS.
Tel. 06-51903177
e-mail: voks1951@gmail.com
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EEN GLAS VOL
Legerpredikant Teun Spilker in Roosendaal 1952 - 1953
Drie foto’s wil ik met u delen. Op onderstaande foto staat legerpredikant
Teun Spilker samen met een militair. Volgens mevr. Spilker is deze foto
genomen in de duinen van Bloemendaal
tijdens de laatste en zware oefening van
een lichting commando’s. De vraag is,
met wie loopt de legerpredikant de
laatste kilometers?
Mevr. Spilker woont in haar appartement
in ‘de Engelenburgh’ in Veenendaal en is
lid van de PKN Gereformeerde kerk in
Renswoude. Dit is mijn laatste gemeente
waar ik nog steeds aan verbonden ben.
Bij elkaar, tot vandaag aan de dag 7 jaar,
hebben Mevr. Spilker en ik elkaar
ontmoet en gesproken.
Nu is het zo, dat haar man 12 ½ jaar
predikant geweest is in deze zelfde
gemeente tot zijn overlijden in 1990.

De herinneringen aan haar man als
legerpredikant heeft Mevr. Spilker
gedurende de afgelopen twee jaar met mij
gedeeld. Nu wist ik dat mijn illustere
voorganger legerpredikant was geweest van
inspecteur-generaal van de krijgsmacht
prins Bernhard en daarvoor bij de
commando’s had gediend. De periode in
Roosendaal ken ik pas sinds vorig jaar.
In een gesprek, tijdens een reünie in 2015,
vertelde donateur Boukje Hampel mij dat
dominee Spilker legerpredikant was in
Roosendaal bij de commando’s in 1952 –
1953. Getuige nu ook de foto van het volle
glas in de kast van mevr. Spilker.

50

Marius Hampel, de oudste broer van Boukje en Tiny van de Kemp –
Hampel, heeft van deze predikant een door hem met eigen hand
gesigneerd bijbeltje gekregen. Het bijbeltje van Marius Hampel is nu in
bezit van Tiny. Zij woont in Scherpenzeel niet ver van Renswoude.
Over de ontmoetingen met Tiny heb ik eerder geschreven en ook over het
bijbeltje waar Marius dagelijks uit las. Marius heeft belijdenis van zijn
geloof gedaan bij legerpredikant Willigen van der Veen in Korea.

Ledenvergadering VOKS
Woensdag 15 februari 2017 was de jaarlijkse leden vergadering van de
Korea veteranen vereniging, de V.O.K.S., in Schaarsbergen met
aansluitend de plechtige herdenking. Daarna hebben wij veteranen samen
met jongere militairen van het Van Heutsz regiment, die van de Wonju
compagnie van het 12e luchtmobile infanterie bataljon, naar een video
documentaire gekeken. Deze video was het verslag van het bezoek van
Tiny van der Kemp vorig jaar aan Korea met als reisdoel het graf van haar
broer. Marius Hampel is met nog vier anderen gesneuveld tijdens de
laatste patrouille op 26 juli 1953, de dag voor het ingaan van het bestand.
Tegen het einde van de documentaire las Tiny uit Marius bijbeltje Psalm 23
bij de grafsteen van haar broer op de begraafplaats van de Verenigde
Naties in Busan. Tiny vertelt in de documentaire dat deze psalm gelezen
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was bij de laatste viering van het heilig Avondmaal waar Marius aan heeft
deelgenomen. Tiny vertelde mij op weg naar huis dat zij zich omringd wist
door kameraden van Marius. Door de aanwezige Korea veteranen heeft
Tiny zich gedragen gevoeld op een respectvolle en hartverwarmende
wijze. Daarvan getuige één foto.

Ontmoeting van Tiny met Mevr. Spilker in de ‘Engelenburgh’
Met die ervaringen nog vers in haar geheugen, heeft Tiny twee dagen
daarna Mevr. Spilker bezocht, die de wens had om Tiny een keer te
ontmoeten. Tiny heeft haar verteld over haar oudste broer Marius.
Mevrouw Spilker, nu 93 jaar oud, voelde het bijbeltje met haar hand omdat
zij zeer slechtziend is. Daartegenover en des te meer kan zij zich
herinneren en vertellen over de jaren 1952 – 1953 en meeleven met Tiny.
Zij vertelde Tiny dat aan haar man twee dagen voordat hij per schip naar
Korea zou vertrekken door zijn hoofdlegerpredikant werd meegedeeld dat
hij thuis moest blijven. Eén van zijn dochters had toen heel veel zorg en
aandacht nodig van moeder en vader. In plaats van Teun Spilker is zijn
collega Koos Couvée gegaan. Legerpredikant Spilker bleef achter net als
vele andere militairen.
Er valt veel meer te schrijven en te vertellen. Wel is mij duidelijk dat er van
elke Korea veteraan een thuisfront was en daarbij ook nog eens collegae
die moesten achterblijven.
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Mevr. Spilker memoreerde dat zij 4 á 5 keer naast haar man heeft gestaan,
die elke Koreaganger de hand gaf bij het afscheid op de Wilhelminakade in
Rotterdam. Zij drukte eenieder van hen een bijbeltje in de hand als een
gebaar van bemoediging. Wanneer u dit leest, merkt u dat de
herinneringen en de gevolgen van de inzet van u, als VN-veteranen, nog
steeds voelbaar is bij de achtergebleven kameraad en zijn thuisfront. Hij
die, net als dominee Spilker moest achterblijven en toekijken bij uw vertrek
naar de strijd in Korea.

Naarmate de tijd voortschrijdt zijn er, tijdens de herdenkingen,
ontmoetingen tussen u als Korea veteranen met achterblijvers en hun
thuisfront van toen. De familieleden ontmoeten van achtergebleven
kameraden, collegae die niet mee zijn uitgezonden, kunnen intens,
aangrijpend, schokkend en diep verdrietig zijn. Met deze personen
kennismaken en hun belevenissen uit het verre verleden aanhoren en
beluisteren is wederzijds helend en genezend. Het zijn nabestaanden met
wie je je eigen Korea oorlogstijd mag delen.
Voor Tiny van der Kemp en mij was het bijzonder om met het commando
glas uit Roosendaal op tafel te mogen luisteren naar de herinneringen van
Mevr. Spilker en haar man en legerpredikant Teun Spilker.
Daartoe leven wij ook op aarde en doen wij dit: Zo lang wij leven!
Dominee Peter ‘t Hoen
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STICHTING AMBULANCE WENS
Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 200 medisch
geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen
van niet mobiele terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor
ontwikkelde ambulances.
Toen ik samen met mijn vader een bezoek bracht aan oud bestuurslid
Ruud Smits in het hospice te Roermond, kwamen wij in het gesprek op de
Stichting Ambulance Wens. Deze Stichting helpt mensen gratis in heel
Nederland en werkt met vrijwilligers vanuit heel Nederland.
Korea veteraan Ruud Smits was terminaal ziek. Hij wist dat het einde nabij
was, maar had toch nog een bijzondere wens: hij wilde dolgraag nog eens
een bezoek brengen aan het Koreamuseum te Schaarsbergen.
Veel mensen maken dat vooral op het einde van hun leven mee. Een
bijzondere wens hebben. Bijvoorbeeld een familiefeest mee te maken
ofwel een pasgeboren kleinkind zouden willen zien. Naar een concert
willen of een laatste keer de geur van het avondbos opsnuiven.
Dit lijkt gewoon onmogelijk; maar niets is onmogelijk heeft de oprichter van
Ambulance en Wens gedacht...ik ga dat organiseren.
Ik besloot direct contact op te nemen met het museum voor een bezoek.
Ik sprak met majoor Van der Most en Korea veteraan Ferry Titalepta. En
het was geen probleem… Ruud was welkom.
De zoon van Ruud nam contact op met de Stichting Ambulance Wens en
zo kwam het bezoek tot stand.
Op donderdag 22 december ging de laatste wens van Ruud Smits in
vervulling en kon hij, dankzij de medewerking van de Stichting
Ambulancewens en het Koreamuseum, samen met familieleden de
Historische Verzameling van het Regiment Van Heutsz bewonderen.
Op zondag 25 december, drie dagen na het bezoek aan het museum,
overleed Ruud rustig in zijn slaap.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Majoor Van der Most,
bestuurslid Pim Wijnands, Francoise Appels (van het NDVN
herdenkingsboek), Korea veteranen Wim Kramer, Appie Klein,
W. Heijmans, Ferry Titalepta, luitenant-kolonel Paul Janssen, commandant
van het Regiment Van Heutsz en vele anderen die aanwezig waren.
En bovenal: de medewerkers van de Stichting Ambulancewens!
Als woorden niet genoeg zijn, dan zeggen foto’s meer!
Leo Schreuders jr.
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BRONBEEKFESTIVAL
Op zondag 23 april 2017 kan iedereen op avontuur in het
BronbeekFestival. Van 10 tot 17 uur zijn er tientallen uitdagende
activiteiten buiten op het landgoed Bronbeek, in legertenten op het gras,
en binnen in het museum.
Wie wil, test zijn kracht en uithoudingsvermogen op de Hindernisbaan &
Klimwand. Uniek is de kans om over het terrein mee te rijden in een
legervoertuig. Op een pony over het landgoed rijden kan ook. Onderwijl is
er live muziek te horen van de militaire fanfare.
In de Flightsimulator ontdek je hoe het is om te vliegen. In de Jungle-tunnel
kan iedereen er zelf achter komen of hij de jungle aan kan (en durft). En dan
kan het handig zijn om ook even de workshop ‘Hoe camoufleer jij je als je
moet vluchten?’ te doen.
In de Fotostudio vind je uniformen, wapens, Indische kleding, legertassen
en veldflessen, waarmee je op de foto kan. Nog mooier wordt het je als je
je eerst laat schminken. In de workshop Batikken maak je je eigen fashionitem. In de Hobbywerkplaats kun je een bootje maken en in de
Bronbeekvijver te water laten. In de Papierfabriek maakt kunstenaar Thelma
de Lang papier uit het water van de Bronbeek.
Binnen in het museum kunnen de festivalgangers genieten van de muzikale
vertelvoorstelling van kinderboekenschrijver Peter Vervloed.
Of wegdromen bij de oude Indische landschappen van schilder Bleckmann.
Je kunt ook meedoen met een workshop gamelanmuziek. Indische hapjes
en drankjes zijn te koop.
Toegang tot het landgoed is gratis. Een passe-partout voor deelname aan
alle activiteiten en toegang tot het museum is gratis voor kinderen tot zes
jaar en voor vrienden en museumkaarthouders; anderen betalen het
museumtarief. Vanaf 8 april te koop aan de kassa in het museum en op 23
april bij de ingang van het landgoed.
Gratis parkeren kan op het terrein van de HAN aan de Ruitenberglaan.
Het BronbeekFestival komt tot stand in een samenwerking van Museum
Bronbeek met de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Paresto,
Facilitair Bedrijf Defensie, Bronbeekbewoners en -vrijwilligers, Arnhemse
kunstenaars, Artez en het IHC.
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Verkoop VOKS artikelen
VOKS schild op hout
Stropdas met Indian Head
VOKS vereniging badge
Stropdasschuif VN embleem / VOKS
Stropdasklem 50 jaar Korea
Ambassador of Peace stropdasschuif
Ambassador of Peace reversspeld
Reversspeld vlag Nederland / Korea
Reverspeld VN embleem / VOKS
Christanspeldjes
Revers Draaginsigne gewonden klein model
DVD Little Angels Tour NL september 2010
(de laatste dvd’s van dit spectaculaire optreden)

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

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

