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VAN DE VOORZITTER

De vakanties zijn voor een groot deel voorbij.
Wij kunnen met elkaar de schouders er weer
onder zetten om de doelstelling van de
vereniging na te komen met als hoofddoel
kameradenzorg in de breedste zin van het
woord. Denk aan ziekenbezoek, aandacht bij
begrafenissen en crematies etc.
De wet van 11 februari 2012 tot vaststelling van
regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor
veteranen (Veteranenwet) is op aanvraag
verkrijgbaar bij ons secretariaat.

Het voorgenomen bezoek aan de taptoe op 30 september 2012 krijgt, na
onderhandelingen met de organisatie V-fonds en Taptoe, dezelfde
voordelen als de veteranentaptoe op woensdag 26 september. Het
voordeel voor de V.O.K.S. is dat de voorstelling ‘s middags plaats vindt
met aansluitend een maaltijd. Voor diegenen die zich reeds hebben
aangemeld dient u 10.- per persoon over te maken op ING rek. 37.18.397
t.n.v. V.O.K.S. Apeldoorn. Medio september krijgt u de benodigde
bescheiden met uitleg toegestuurd.

Met de Ambassade in Washington DC is frequent contact geweest met als
resultaat dat alle Korea Veteranen die lid zijn van onze vereniging, een
“Certificate of Appreciation” getekend door de Secretary of Defence, Leon
Panetta, toegestuurd krijgen.

In de laatste Bestuursvergadering is besloten ons museum in
Schaarsbergen over te dragen aan het RvH, met name Benteng. De
overdracht staat op de Agenda van de ALV op 25 oktober 2012.

Ik wens u allen een goede gezondheid toe.

C.P.G.J. Motshagen
Voorzitter



IN MEMORIAM

Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat
in de afgesloten periode onderstaande leden
zijn overleden:

C. Noorderbos, 77 jaar op 28 mei 2012 te Niekerk
(Hr.Ms. van Zijll)

N.E. Schmidt, 81 jaar op 30 mei 2012 te Huizen
(Hr. Ms. van Galen )

W.H. Berendsen, 84 jaar, op 26 juni 2012 te Assen
(Zuiderkruis, okt. 1950)
Wim Berendsen, geboren in Semarang, heeft als jonge man de tirannie van de

Japanse bezetting en daarna de Bersiap periode meegemaakt. Hij wist uit ervaring
wat het is te leven onder een schrikbewind.
Toen in juni 1950 een agressor dreigde een prille democratie te vernietigen, voelde
Wim zich geroepen mee te helpen de agressor een halt toe te roepen. Het was
voor hem een vanzelfsprekendheid Twee maal heeft hij in Korea gediend, daarna
koos hij voor een militaire loopbaan hier in Nederland.
Zijn uitvaart in het Crematorium te Assen werd door een deputatie van de V.O.K.S.
bijgewoond. Tijdens de plechtige uitvaartdienst werd door VOKS lid Wolters met
een passend woord afscheid van Willem Berendsen genomen
Met het brengen van de eregroet bij de baar nam de deputatie afscheid van hun
dienstmakker.

Ik wil u namens de gehele familie nog hartelijk bedanken voor de inbreng
tijdens het afscheid van pa.
Wij waren zeer geroerd door de mooie woorden en jullie aanwezigheid.
Met name de speech was voor ons erg belangrijk, om te weten dat pa zich
zo heeft ingezet gedurende de Korea-oorlog. Hij sprak hier nooit over.

Bedankt en misschien tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Willem (jr.) Berendsen
Middenstraat 10
9491AM Zeijen



B. Peeren, 85 jaar op 13 juli 2012 te Arnhem
(Gen. MacRae)

Na een vruchtbaar leven is hij stilletjes van ons heengegaan. De man die tot
het einde zichzelf kon redden en die overal oplossingen voor wist. Wars
van zijn eigen afscheidsceremonie, heeft hij zijn lichaam ter beschikking
gesteld aan de wetenschap. “Ik ga wel lopen”, grapte hij.
Er zat altijd wel een vleugje humor in uitspraken van Bertus. Je kon hem
vertrouwen, die Einzelgänger met z’n gouden hart.
Wij zullen hem missen!

J. Kuilart, 87 jaar op 21 juli 2012 te Apeldoorn
(Zuiderkruis)
De voorzitter heeft het in memoriam uitgesproken. De familie heeft het
zeer op prijs gesteld.

W.O. Albrecht, 82 jaar op 23 juli 2012 te Den Haag
(Zuiderkruis)
De heer W.O.Albrecht was een trouw lid van het district VI Zuid-Holland en
was steeds aanwezig bij reünies en herdenkingen.
Dit jaar was hij nog van de partij tijdens de reünie van het district in april in
Den Haag en ook nog bij de kerkdienst voor Koreaveteranen in de
Koreaanse kerk te Leidschendam eind juni 2012.
Bij de crematie op begraafplaats Eikelenburg te Rijswijk op 27 juli j.l. waren
D.C. Zuid-Holland en plv.D.C.Zuid-Holland aanwezig om hem de laatste
eer te bewijzen. De D.C. hield een korte toespraak waarin hij o.a. inging op
zijn inzet te velde in de jaren 1951/1952.
Een groot aantal familieleden en vrienden was aanwezig bij de crematie op
Eikelenburg.
De familie heeft de aanwezigheid van de VOKS en de graftak met lint zeer
op prijs gesteld.
C.J.v.L.S.

M.L.K. Smith, 81 jaar op24 juli 2012 te Vught
(Empire Fowey)
Bij de crematie in Rosmalen waren vier leden van de V.O.K.S. aanwezig.
De voorzitter heeft het in memoriam uitgesproken. Het was een zeer
indrukwekkende dienst.
De familie heeft onze aanwezigheid zeer gewaardeerd.

A.J. Valkenhoff, 84 jaar op 24 juli 2012 te Leiderdorp
(La Marseille)



VAN HET BESTUUR

Taptoe 2012
Het voorgenomen bezoek aan de taptoe op 30 september 2012 krijgt, na
onderhandelingen met de organisatie V-fonds en Taptoe dezelfde
voordelen als de veteranen taptoe op woensdag 26 september. Het
voordeel voor de V.O.K.S. is dat de voorstelling des middags plaatsvindt
met aansluitend een maaltijd. Voor degene die zich reeds hebben
aangemeld dient u 10.- euro per persoon over te maken op giro rek.
37.18.397 tnv V.O.K.S. Apeldoorn. Medio september krijgt u de benodigde
bescheiden met uitleg toegestuurd.

Peace Medal
Uw voorzitter heeft geregeld contact met de Koreaanse Ambassade
te Den Haag. Uit deze contacten is voortgekomen om 45 Koreaveteranen
de Peace Medal uit te reiken. Negen personen kregen deze persoonlijk
overhandigd door de Koreaanse Ambassadeur op
22 mei jl. te Schaarsbergen. De overige 36 personen zullen de medaille
met bijbehorende oorkonde per post ontvangen. De kosten daarvan
worden gedragen door de uitvaartverzorger Monuta. (zie volgend punt)

Uitvaartverzorger Monuta
Uitvaartverzorger Monuta heeft contact gezocht met de VOKS. Zij willen
graag adverteren in de VOX-VOKS en een artikel publiceren over hun
dienstverlening. Naast de inkomsten uit de advertentie heeft Monuta
tevens de verzendkosten van de Peace Medal op zich genomen.

VOKS-museum Schaarsbergen
Reeds eerder is besproken dat de stichting Benteng bereid is het beheer
van het gedeelte van het VOKS-museum over te nemen van de VOKS.
Het VOKS-bestuur is hiermee akkoord gegaan en werkt aan een
overdracht m.i.v. 2012.

Onze marine-vertegenwoordiger dhr. H. de Jong heeft over een periode
van meerdere jaren materiaal aan het museum geschonken waarin hij
aandacht vraagt voor de rol van de Nederlandse Marine tijdens de
Koreaanse oorlog. Het bestuur dankt de heer De Jong voor zijn
waardevolle bijdrage en gaat er vanuit dat de Stichting Benteng het
complete VOKS-archief, inclusief het marinemateriaal, voor de toekomst
zeker zal stellen.



Komende activiteiten
18-09-2012: Prinsjesdag
25-10-2012: Algemene ledenvergadering VOKS.
juni 2013: Herdenking Yi Yun church Leidschendam
februari 2013: Hoengsong herdenking Roosendaal

Vaandel VOKS
Er is nog wel eens verwarring over het juiste vaandel waarmee de VOKS
zich op diverse bijeenkomsten en herdenkingen presenteert.
Het bestuur heeft besloten dat dit voortaan het VOKS-vaandel dient te zijn,
te weten het witte vaandel, voorzien van de VOKS-vlag en de diverse
opschriften van onze battles in Korea. Dit vaandel vertegenwoordigt zowel
de Landmacht als de Marine in Korea.

Korea herdenkingen in de Verenigde Staten
Het VOKS-secretariaat ontving van Kolonel Arie Ooms, Military and
Assistent Defence Attaché van de Nederlandse Ambassade in
Washington, het volgende bericht:

Geachte heer Motshagen,

In de afgelopen week hebben we een aantal
succesvolle en stijlvolle Korea-herdenkingen
gehad in Washington DC.
De Korea Vlaggewacht van het
12e Infanteriebataljon RvH heeft daaraan
een duidelijke bijdrage geleverd.

Ik heb een drietal zaken waar m.i. een
vervolg aan moet worden gegeven en
waarbij ik uw hulp nodig heb.

 Ten eerste heeft de US Army aangeboden om elke Nederlandse Korea-
veteraan een persoonlijk “Certificate of Appreciation” aan te bieden,
getekend door de Secretary of Defense, Leon Panetta.
Indien u hier op in wil gaan, ontvang ik graag een bestand van alle
veteranen, met daarin aangegeven:
- Voornaam
- Achternaam
- Krijgsmachtonderdeel (landmacht, luchtmacht, marine)
Ik kan dan zorgdragen dat u in het bezit komt van deze certificaten.

Kolonel. A. Ooms
Military and Assistent Defence
Attaché Washington



 Ten tweede heb ik de President van de Korean War Veterans Digital
Memorial Foundation ontmoet – de heer Jongwoo Han. (Zie ook de
website van zijn organisatie: http://www.kwvdm.org/war.php?p=official)
Hij is actief op zoek naar bijdragen voor zijn “digitale herdenking” in de
vorm van foto’s verhalen, etc.
Indien u hier een bijdrage aan wilt/kunt leveren, verzoek ik u contact met
hem op te nemen: hwaibudong@gmail.com, tel +1 315 480 9427

 Ten derde heb ik mijn gedachten laten gaan over mogelijke activiteiten
in het jaar 2013 – 60 jaar na het tekenen van de wapenstilstand.
Ik kan mij voorstellen dat bij de Nederlandse herdenkingsactiviteiten
Amerikanen worden uitgenodigd (bijvoorbeeld van het 38th Infantry
regiment).
Ook kan ik me voorstellen dat NDVN-veteranen rond 27 juli 2013 naar
de VS zullen willen komen – hier vindt een grootse herdenking plaats,
met mogelijk een optreden van de VS-president.
In beide gevallen verzoek ik u mij op de hoogte te houden van
plannen/initiatieven.

Ik zie uw reactie graag tegemoet,
Met vriendelijke groet,

Colonel Arie Ooms
Military and Assistent Defence Attaché

N.B.: Het VOKS-secretariaat heeft inmiddels een bestand met de haar
bekende namen, adressen en overige gegevens naar Washington
verstuurd in afwachting van de certificaten.



VAN DE DISTRICTEN

Voortaan treft u in de VOX-VOKS een overzicht aan van de
districtcommissarissen. Neemt u voor vragen, suggesties en/of
problemen in uw district contact op met uw DC.

District I Noord Nederland
K. Piest
Oostercluft 278, 8332 DM Steenwijk, tel 0521-511066

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
N. Schuitemaker
Kapittelweg 362, 1218 JR Hilversum, tel. 035-5823330

District VI. Zuid Holland
C.J.Graaf van Limburg Stirum
Westzeedijk 124, 3016 AH Rotterdam, tel. 010-4366974

District VII. West Brabant/Zeeland
H. Mulder
Torenstraat 10, 4361 CV Westkapelle, tel. 0118-576020

District VIII. Oost-Brabant
In dit district is een vacature. Heeft u interesse voor deze functie, neemt u
dan contact op met het secretariaat van de VOKS

District IX. Limburg
L.G. Ghelen
Ellecuylgaard 42, 6227 EA Maastricht, tel. 043-3615621

District Den Helder
G.L. de Leeuw
Wierbalg 2307, 1788 VE Julianadorp, tel. 0223-646839



District II en III

Geachte Oud Strijder,

Het bestuur van de districten 2 en 3 van de VOKS heeft het genoegen u en
uw partner uit te nodigen voor onze reünie die zal worden gehouden op:

Donderdag 18 oktober 2012
In de bekende locatie

Inf. Schietkamp Harskamp
Otterloseweg 5

6712 ZG Harskamp
tel. 0318-45111

aankomst 10.00 uur
einde 16.00 uur

U wordt ontvangen met koffie en cake plus 2 consumptiebonnen.
Verkoop van lootjes omstreeks 1100 uur à raison van 5 per envelop.
Rijstmaaltijd omstreeks 13.30 uur.
Gezellig samenzijn tot zoals boven is aangegeven.

Inschrijfgeld bedraagt 5.- per persoon. Dit bedrag graag voor 10 oktober
2011 overmaken op ING 79.11.040 t.n.v. VOKS te Ede, onder vermelding
van ‘Reünie Harskamp 2012’

Mocht u een (klein) prijsje ter beschikking willen stellen dan graag bij
binnenkomst afgeven.
Deze uitnodiging meebrengen en DENK OM EEN LEGITIMATIE bij
binnenkomst in de kazerne.
Namens het districtsbestuur:

A.J. Leyenaar J. van Stein E. van Pijkeren
Groenendaal 348 Corn.v.Ramshorstlaan 21 Groenendaal 602
6715 BJ Ede 3863 AZ Nijkerk 6715 BD Ede
0318-633661 033-2462426 0318-633302



DISTRICT VI ZUID-HOLLAND

Herdenking Schiedam 20 mei 2012
Ook dit jaar was er een plechtige herdenking bij het Indië/ Koreamonument
om de 37 gesneuvelde kameraden uit Schiedam te eren op begraafplaats
Beukenhof.
Om 10.15 uur stond een erewacht van de VOKS, vier man met vlag,
en VOMI/Bond van Wapenbroeders, vier man met vlag opgesteld bij het
monument.
Om 10.30 uur begon de herdenking met een korte toespraak van de heer
C.G.de Bruin, lid herdenkingscomité Schiedam.
De namen van alle gesneuvelden werden afgeroepen, gevolgd door
"present".
Daarna het hoornsignaal "Geef acht", gevolgd door een minuut stilte,
daarna hoornsignaal "Taptoe".

Vervolgens de kranslegging door de waarnemend burgemeester van
Schiedam mevr. Leemhuis-Stout. Gevolgd door C.O.M., VOMI/Bond van
Wapenbroeders en nabestaanden.
Namens de VOKS legde de D.C.Zuid-Holland een bloemstuk met ons lint
bij het monument.

De bijeenkomst werd besloten met het zingen van ons Volkslied.
De erewacht VOKS stond er keurig bij. Mijn dank voor jullie aanwezigheid.
Na afloop gesproken met de burgemeester en haar bedankt voor haar



aanwezigheid en dat zij alle veteranen in de aula sprak en de hand heeft
gedrukt. Ook met de dames van Madjoe/K.N.I.L. gesproken.
Een mooie samenkomst in Schiedam.
C.J.v.L.S.

Veteranendag Rotterdam 28 juni 2012.
Ook dit jaar werden de Veteranen uit Rotterdam uitgenodigd voor een
samenzijn in de Van Ghentkazerne door B&W van Rotterdam.
Om 10.30 uur ontvangst in de grote tent op het terrein van de Kazerne.
De commandant van de Van Ghentkazerne, Lt.Kolonel der Mariniers G.T.J.
Aben, verwelkomde de aanwezigen met een hartelijk welkomstwoord.
Vervolgens een warme toespraak van de burgemeester ing. A. Aboutaleb
die inging op de inzet van de Veteranen destijds en van de Mariniers in
Rotterdam in het bijzonder in 1940.
De D.C.Zuid-Holland bedankte de burgemeester voor de organisatie van
deze dag voor de Veteranen. Van de VOKS was een aantal aanwezigen; in
vergelijking met vorig jaar waren toch weer veel minder van de partij.
De toespraken werden beëindigd door een moment van herdenking
uitgesproken door de heer C. Verheij, oud voorzitter Bond van
Wapenbroeders Zuid-Holland en ook donateur van VOKS.
Het optreden van de Douane Harmonie Nederland was spectaculair en
zeer de moeite waard, maar toch liever de Mariniers.
Al met al een geslaagde dag met mooi weer en een lekker blauwe
hap.

Kerkdienst YI-Jun Memorial Church.
Zoals sinds vele jaren werd ook dit jaar op zondag 24 juni 2012 in de
Koreaanse kerk in Leidschendam een speciale dienst voor de Nederlandse
Koreaveteranen gehouden.
Thema was: ‘The Party in appreciation for the Dutch Veterans of the
Korean War’.
Op zaterdag voorafgaande aan de kerkdienst werd de D.C.Zuid-Holland
onverwacht gebeld vanuit Frankfurt am Main door rev. dr. C.K. Lee, die
ons een heel goede dag toewenste en informeerde hoe het met ons ging.
Zeer bijzonder. Dr.Lee heeft vele jaren deze kerkdienst voor
Koreaveteranen geleid en was zeer toegedaan en dankbaar voor onze
inzet destijds in zijn land.
Dit jaar was de opkomst gelukkig bijzonder goed, liefst 20 veteranen en
ongeveer 20 familieleden hadden gevolg gegeven aan deze sympathieke
uitnodiging.



Om 11.00 uur begon de dienst met het zingen van de liederen, voor ons
gemakkelijk gemaakt door Engelse teksten geprojecteerd op een scherm.
Rev. Y.M. Choi, de nieuwe pastor, ging ons voor met duidelijke stem bij
het zingen. Mr. G.H. Lee ging voor in het gebed, gevolgd door het
voorlezen uit de bijbel door Rev. Y.M. Choi, die een speciale boodschap
had voor de kleine kinderen in hun mooie Koreaanse kleding en wees op
de aanwezige veteranen.
De dochter van Rev. dr.Lee, Mari-Lee, had haar dochtertje op schoot.
Rev. H.B. Sim hield een lange gevoelige preek met als thema: "Against the
power of this dark world".
De ambassadeur van de Republiek van Zuid-Korea hield een warme en
hartelijke toespraak, waarin de dankbaarheid jegens de VOKS-leden die
zijn land hadden verdedigd tot uiting kwam. En met veel respect inging op
de offers van de gesneuvelden en gewonden van het Nederlands
Detachement in Korea.
Het optreden van de Koreaanse dames en heren van het koor met
muzikale begeleiding was ontroerend. Wat zongen zij mooi!
Door de helaas slechte weersomstandigheden, kon men niet naar buiten
en werden de tafels in de kerk snel gedekt met mooie linnen tafelkleden.
Wat zag het er verzorgd en prachtig uit.
Om 12.30 uur werd men uitgenodigd voor het Koreaans warme
lunchbuffet, dat weer fantastisch smaakte en met veel liefde en zorg was
bereid door een aantal dames van de Koreaanse kerk.
Aanwezig waren naast de eerder vermelde Rev. Choi en de andere
drie pastors, ambassadeur Key Cheol Lee en echtgenote, de eerste secre-



taris van de ambassade en de heren Jason Yee en Young-gu-Kang,
director of the Veterans Day 2012. En de oud Bataljonsarts van het eerste
Korea detachement dr. A.J.van Meurs met zijn vrouw.

De D.C. Zuid-Holland en zijn vrouw spraken met de ambassadeur en
echtgenote en bedankten hem voor zijn hartelijke toespraak en
aanwezigheid. Jammer dat de militair attaché en zijn vrouw niet meer
aanwezig konden zijn wegens overplaatsing naar Korea.
Gedurende ruim drie jaren hebben wij regelmatig contact gehad met
Colonel Kim en is er een hartelijke band met hem ontstaan. Met een aantal
zeer gezellige diners.
Om.13.15 uur werden de aanwezige veteranen uitgenodigd om plaats te
nemen op het podium en werden hartelijk en warm toegesproken gevolgd
door een langdurige applaus van de Koreaanse gemeenschap in de kerk.

Door de ambassadeur werden cadeaus aan ons
uitgereikt.
De D.C.Zuid-Holland bedankte uitvoerig de
aanwezige Koreanen voor de perfecte organisatie
van deze bijzondere dag en de hartelijke
toespraken van de ambassadeur en de pastors
en natuurlijk het koor want wat zongen zij
schitterend mooi!
Voorts wees de D.C. erop dat Zuid-Korea na de
wapenstilstand in 1953 op indrukwekkende wijze
zich vooral economisch heeft weten te
ontwikkelen en uit de as is herrezen.
“Dankzij de wederopbouw van uw zwaar
getroffen land en de zeer grote inspanning van
uw volk is uw land thans gerangschikt op de 14de

plaats met een hoge economie in de wereld. U heeft ons land met een
paar plaatsen ingehaald. Hulde!”
De D.C. herinnerde zich nog de lange rijen vluchtelingen waaronder vele
kinderen in lompen gehuld, die zich een weg baanden naar de veiligheid
achter de linies in Korea.
“Ook u kunt trots zijn op de hier aanwezige jeugd van uw land. Wie de
jeugd heeft met zoveel talenten is gegarandeerd van een mooie
toekomst”, zo besloot hij.
Nadat iedereen weer had plaats genomen werden wij onthaald door het
koor van Koreaanse dames en heren die schitterend zongen en muziek
maakten.
Vervolgens een indrukwekkende demonstratie Taekwondo door de heer

Ambassadeur
Key Cheol Lee



Roy Lufting en dames uit zijn team.
Kinderen onder leiding van Y.S. Park en E.A. Lim zongen:"Come together,
All together", heel ontroerend.
De J.H. Kim Band "Youth Groups Worship speelde "Jesus You alone"
Mevrouw S.M. Kim danste als een echte Spaanse Flamingo met twee
andere dansers.
Daarna werden we onthaald op een concert. Hoorn door E. M Lee en
J.H.Min. ‘Horn concert no. 3 van W.A.Mozart’. Heel knap en wat een
talenten.
Barok Ensemble. J.Y. Kang, S.J. Kim en S.R. Baek. Fluit en viool Sopraan
aria, schitterend!
Ten slotte Jazz door S.M. Oh, S.I. Shin, Emilio en Jordi die ons verrasten
met heerlijk jazzmuziek van weleer.
Het koor dat al eerder zo mooi zong besloot het concert.
Vele van deze Koreanen studeren aan conservatoria in Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag en een aantal maakt zelfs deel uit van een orkest.
Zoals steeds gebruikelijk werd deze mooie stijlvolle zondag bijeenkomst
besloten met het zingen en dansen van allen met de "Arirang" begeleid
door mevrouw-Sun nan Kim met trommel en Monica Lee en E.Y.Lim.
Het behoeft geen betoog, hoe bijzonder dankbaar de VOKS is voor het
zeer uitgebreid en gevarieerde programma zowel klassiek als Jazz dat
voor ons met zoveel hartelijkheid en liefde door deze sympathieke
Koreanen werd gepresenteerd.
C.J. v.L.S.



ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012

UITNODIGING

tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING V.O.K.S. 2012

gevolgd door een herdenking aan hen, die als lid
van het Nederlands Detachement Verenigde Naties

om het leven zijn gekomen.

Deze vergadering wordt gehouden op
donderdag 25 oktober 2012

in de
Oranje Kazerne te Schaarsbergen

Clement van Maasdijklaan
Aanvang 11.00 uur

 Om misverstanden te voorkomen wordt er op gewezen dat deze
vergadering alleen toegankelijk is voor leden tenzij de gezondheid van
het deelnemend lid zodanig is dat hij niet meer alleen kan reizen.

 Voor deze vergadering kunnen ook dit jaar geen gratis NS-
vervoerbewijzen worden verstrekt.

 Wanneer u per trein komt kunt u tegen betaling gebruik maken van
bus 2, die 18 minuten vóór en 48 minuten ná het hele uur van het
busstation in de richting Deelen vertrekt. Uitstappen aan de Clement
van Maasdijklaan.

 Zowel diegenen die per bus als per auto komen dienen bij de aan het
eind van de Clement van Maasdijk gelegen ingang van de Oranje
Kazerne hun veteranenpas of paspoort te tonen.

Tenue
VOKS-tenue of een tenue passend bij de 's middags te houden
herdenking. Er worden geen modelonderscheidingen maar batons
gedragen.



Programma
10.30-11.00 uur - Ontvangst met koffie en gebak in Concordia

gelegen in het stafgebouw van 12 Infbatlumbl van
Heutsz

11.00-12.30 uur - Algemene Ledenvergadering in Concordia

12.45-13.45 uur - Lunch (op eigen rekening) in het restaurant (betaling
met chip)

14.10 uur - Aantreden bij het Korea monument op het
exercitieterrein van het kazernecomplex Groot
Heidekamp

14.20 uur - "Geeft acht", de "Battle-flag", het VOKS-vaandel en
de Geus stellen zich op bij de monumenten

14.25-14.45 uur - Toespraak door de voorzitter
- signaal "Taptoe" gevolgd door een minuut stilte
- signaal "Voorwaarts"
- kranslegging door voorzitter VOKS en

vertegenwoordiger Regiment Van Heutsz
- "Geeft acht", uittreden van de "Battle-flag, het

VOKS-vaandel en de Geus

15.00 uur - Na afloop plechtigheid verzamelen in Grand Café.
- Bij binnenkomst worden de penningen voor gratis

consumpties uitgereikt
- gelegenheid tot bezoek Korea- en KNIL-Museum

16.00 uur - Sluiting en vertrek

Agenda Algemene Ledenvergadering
1. Luiden bel
2. Opening door de voorzitter
3. Dodenappel van de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden
4. Voorlezen telegram aan H.M. de Koningin
5. Vaststellen agenda
6. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 20 oktober 2011

opgenomen in de VOX-VOKS van december 2011
7. Jaarverslag van 1 oktober 2011-30 sept 2012,opgenomen in deze

VOX-VOKS
8. Beantwoorden eventuele vragen over dit jaarverslag
9. Eventueel nagekomen stukken

10. Jaarverslag penningmeester



11. Beantwoorden eventuele vragen over dit financieel verslag
12. Verslag Commissie van Onderzoek (Kascommissie)
13. Goedkeuring gevoerde financieel beleid door de vergadering
14. Decharge penningmeester en overige bestuursleden VOKS
15. Bestuursverkiezing

- De heer F. Titalepta, conservator van het museum in
Schaarsbergen is aftredend wegens aflopen van de statutaire
termijn. Hij heeft opnieuw beschikbaar gesteld.

- De heer F. Rosdorff, Algemeen Adjunct, is wegens statutair
aflopen van diens bestuurstermijn aftredend.
Hij heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld.

- Verder is er een vacature voor de functie van secretaris. Voor de
functie van secretaris hebben zich nog geen gegadigden gemeld.

Tegenkandidaten voor de functie van Algemeen Adjunct en
kandidaten voor de functie van secretaris kunnen worden
voorgedragen door vóór 15 oktober 2012 een schriftelijk voorstel
hiertoe ter kennis te brengen aan het secretariaat van de VOKS.
De onderstaande volgorde wordt daarom aangehouden:
a) (her)benoeming Algemeen Adjunct en Conservator
b) indien aangemeld, benoeming secretaris

16. Lopende zaken 2012 en plannen voor 2013
17. Overdracht museum
18. Behandeling van de door de leden ingediende vragen en voorstellen.

U wordt verzocht deze vóór medio oktober schriftelijk bij het
VOKS-secretariaat in te dienen

19. Sluiting



Routebeschrijving naar Oranjekazerne te Schaarsbergen

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

2e weg links, rechts het dienstkringgebouw.

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

2e weg links, rechts het dienstkringgebouw.

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

2e weg links, rechts het dienstkringgebouw

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

2e weg links, rechts het dienstkringgebouw.

Openbaar vervoer
Schaarsbergen is vanaf het station per bus te bereiken, bus 2 richting Deelen OC
die 18 minuten vóór en 48 minuten ná het hele uur van het busstation vertrekt
uitstappen Clement van Maasdijklaan. De bustijd is zo'n 15-20 minuten.

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

Attentie: op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden.



JAARVERSLAG V.O.K.S.

1 september 2011 tot 31 augustus 2012.

1. Algemeen
Op 20 oktober 2011 werd in de Oranje Kazerne te Schaarsbergen de
Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden, waarbij naast het
Bestuur, 44 V.O.K.S. leden aanwezig waren. Daaronder een lid
uit Amerika, de heer Rooyakkers.
Tijdens de ALV werden twee vacatures te weten die van
penningmeester en ledensecretaris ingevuld. Het uitgebreid verslag
staat in het december 2011 nummer van de V.O.K.S.

Op 13 februari 2012 werd, met dank aan het Korps Commando
Troepen in Roosendaal, het gevecht te Hoengsong herdacht.
Ondanks het extreem slechte weer waren de Ambassadeur van de Rep.
Korea, andere autoriteiten en 14 leden van de V .O.K.S. aanwezig.
Op 4 mei 2012 vond de Dodenherdenking in de Nieuwe Kerk en op de
Dam in Amsterdam plaats. Deze is bijgewoond door onze
penningmeester.

De herdenking op de begraafplaats te Loenen is door twee leden van
ons bestuur bijgewoond en ’s avonds hebben de Algemeen Adjunct en
de Commandant RvH een krans gelegd bij het monument op de
Grebbeberg.

Op 5 mei 2012 heeft de V.O.K.S. met 11 man deelgenomen aan het
defilé te Wageningen. Volgend jaar hoopt men weer van de partij te zijn.
Op 22 mei 2012 was de herdenking/reünie in de Oranje Kazerne te
Schaarsbergen,. Er waren 350 deelnemers met begeleiders aanwezig.
Het was zeer warm weer waardoor de herdenking op verschillende
punten werd aangepast.
Onder de gasten waren twee vertegenwoordigers uit Amerika van
Militaire Defensie, de Kol. David Clark en l.Kol Bob Ruffolo.
Tijdens de reünie werden door de Koreaanse Ambassadeur negen
Korean Peace Medals uitgereikt aan veteranen van de V.O.K.S.
Nog eens 34 medailles voor veteranen die niet aanwezig waren zijn
door de Monuta Stichting gratis verstuurd, waarvoor onze dank.



2. Jaarkalender 2011
oktober

5. Herdenking T.D. DuMoulin Kazerne. Voorzitter heeft krans gelegd.
13. Kascontrole HH van Rijswijk en van Pijkeren ten huize

penningmeester.
20. Kleine V.O.K.S.
27. Reunie district Veluwe, Harskamp

november
8. Vergadering Steunfonds bij de Basis te Doorn.

10. Vergadering Veteranen Platform te Den Haag (Buddy Support)
26. Presentatie resultaat interviews door Veteranen Instituut te

Amsterdam

december
10. Reünie Wapenbroeders in de Kumpulan te Arnhem.
16. Eindejaar bijeenkomst Veteranen Platform in de Kumpulan te

Arnhem.
20. Uitnodiging Koreaanse Ambassadeur Plaza Hotel den Haag, 166

deelnemers.

3. Jaarkalender 2012
januari
26. Bespreking Taptoe bij Politie academie Hr. van Baal te Apeldoorn.

februari
13. Herdenking bij monument Overste den Ouden te Roosendaal

(KCT)
15. Vergadering voorbereiding reünie met Cdt RvH te Schaarsbergen.
28. Aanleveren aantal deelnemers Veteranendag 30 juni 2012 aan

Veteranen Platform.

maart
22. Vergadering Veteranen Platform te den Haag.

april
05. Uitnodiging Koreaanse Ambassade, film in Amsterdam.

12 V.O.K.S. leden hebben deelgenomen.
12. Vergadering Benteng in Concordia te Schaarsbergen (Issue o.a.

overdracht museum)
20. Bezoek aan huis voorzitter van Minister Park van de Koreaanse

Ambassade te den Haag.



juni
05. Veteranendag Apeldoorn.

juli
02. Bestuurs vergadering te Schaarsbergen
05. Vergadering Veteranen Platform te den Haag.
23. Afscheid van Koreaanse Militair Attaché Col. Kim te Kraainem

(Vz en Penn.meester waren aanwezig)
25. Vergadering overdracht museum bij Voorzitter thuis met Benteng

en Museumvrijwilligers.

september
08. Herdenking Ds Timens in Apeldoorn.
28. Veteranendag Kon. Marechaussee Willem III Kazerne te

Apeldoorn.



BEZOEK AAN MONUMENT ‘DE MOLEN’

De redactie ontving een bijdrage van de heer W.G. de Vries
die na 40 jaar terugkeerde naar Korea.

’VOOR GEEN GELD VAN DE WERELD GA IK TERUG NAAR KOREA’

Zo stond het op de voorpagina van het
Arnhems dagblad.
40 Jaar later ben ik dan toch gegaan.
In Korea op het Nederlands battlefield bij
Hoengsong staat het monument ‘De
Molen’ met the namen van de 120
gevallenen.
Voor Nederland was Korea de bloedigste
oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog.
De Korea-oorlog ging ondanks de felle
strijd en grote verliezen de geschiedenis in
als een vergeten oorlog.

Elsevier-redacteur Robert Stiphout
reconstrueert in het boek
‘DE BLOEDIGSTE OORLOG’ het verhaal
van de eerste lichting die naar Korea
vertrok.

Opdat wij het nooit vergeten:
’Then all gave some and some gave all’
W. de Vries
B-compagnie 50-51



VETERANENDAG 2012 DEN HAAG

Op zaterdag 30 juni vierden we samen de achtste Nederlandse
Veteranendag.
De dag startte met een plechtigheid in de Ridderzaal. H.K.H Prinses
Margriet sprak als petekind van de Nederlandse koopvaardij haar
waardering uit voor het werk van de Nederlandse veteranen. Zij zei o.a.:
“Er kan nooit genoeg erkenning en waardering zijn voor de inzet en vaak
ook traumatische ervaringen van onze veteranen.”
Premier Rutte benadrukte in zijn toespraak de behoefte waarin de
Nederlandse veteranendag voorziet. ‘Op een dag als deze zeggen we
dank je wel tegen al onze jonge en oude veteranen’. Bovendien gaf hij de
veteranen van nu een opdracht mee: ‘maak jezelf zichtbaar en deel je
ervaringen, ook met niet-veteranen’.
Voorzitter van het Comité Nederlandse Veteranendag Boele Staal voegde
daar nog aan toe dat onze veteranen midden in de samenleving staan: ‘uw
buurman, uw collega op het werk, de onderwijzeres van uw kind kunnen
allemaal veteraan zijn’.

Tijdens de ceremoniële medaille-uitreiking op het Binnenhof werden vijf
bijzondere onderscheidingen toegekend aan zowel actief dienende
militairen als aan veteranen.



Verder kregen tachtig actief dienende militairen de Herinneringsmedaille
Vredesoperaties uitgereikt. Generaal b.d. Leen Noordzij kreeg een
Koninklijke Onderscheiding van de Minister van Defensie voor zijn
persoonlijke betrokkenheid en inzet voor veteranen.

Langs de route van het defilé stond het rijendik met toeschouwers die
zagen hoe ruim 4000 veteranen - waaronder ook een deputatie van de
V.O.K.S. - en actieve militairen deelnamen aan het defilé dat werd
afgenomen door Z.K.H. de Prins van Oranje. Voor de eerste keer nam een
detachement van de Nederlandse Spoorwegen deel aan het defilé, naast
de douane en de politie.

Ook op het Malieveld was het druk. Bezoekers konden er de hele dag
terecht voor onder meer gesprekken met veteranen, een demonstratie van
de Gele Rijders, militaire voertuigen en optredens van de Koninklijke
Militaire Kapel, Belle Perez en Anneke Grönloh. Voor kinderen was er de
KIDScorner en het Activity Parc met schmink en zandbakken, maar ook

Deputatie Vereniging Oud Korea Strijders met VOKS-vaandel



met klimwand en parasprong simulator. Z.K.H. de Prins van Oranje
feliciteerde rolstoelbasketballer Marc van der Kuilen (Afghanistan veteraan)
met de Audrey Hepburn-wisseltrofee.
De achtste editie van Nederlandse Veteranendag in Den Haag is massaal
bezocht. De politie schat dat 85.000 mensen een bezoek brachten aan het
Malieveld en langs de route van het defilé door de binnenstad van Den
Haag stonden.
(Tekst: Comité Nederlandse Veteranendag)



 

 

HET NEDERLANDSE SCHLOSSHOTEL TE BRILONWALD 
Fam. Swartjes & Team 

HET HOTEL VOOR VOKS-VETERANEN IN HET SAUERLAND 
 

All-inclusief vijfdaagse vakantie 

(vier overnachtingen op halfpension basis) 
ontbijt buffet en culinair driegangendiner 
 
 

INBEGREPEN ZIJN:  

Ontvangst met koffie en gebak. 
Dagelijks zijn tijdens uw verblijf de consumpties van 17.00 uur tot 23.00 uur gratis 
(koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, bier, jenever en wijn) 

* * * * *  
Vier maal een uitgebreid ontbijtbuffet /vier maal een culinair driegangen diner. 

* * * * *  
Avondwandeling met koffie en een pikketanissie / keuze uit vier prachtige 
autoroutes met picknickmand. 

* * * * * 
Een gratis bustocht 
 
Neem met het hotel contact op om te informeren wanneer er voor u nog een plaatsje vrij is.
       

U kunt rechtstreeks reserveren.  U wordt door de Nederlandse staf te woord gestaan. 
Tel. 0049-2961-97940,     Fax: 0049-2961-979435,  
Email: info@schlosshotel.nl.           Internet: www.schlosshotel.nl 

€ 225,- 
per persoon 



MIJN REVISIT NAAR ZUID KOREA

Door een gelukkige samenloop van omstandigheden werd ik in de
gelegenheid gesteld om Korea te bezoeken na 60 jaar als oud-opvarende
van Hr Ms Van Galen.
Vorig jaar kreeg ik een uitnodiging van de Koreaanse ambassade in Den
Haag voor een receptie ter gelegenheid van de 50-jarige handels-
betrekkingen tussen Korea en Nederland.
In een gesprek met de ambassadeur gaf ik aan dat ik het schip, de
torpedojager Hr Ms Van Galen, dat in actie was in de jaren 1950-1952 in
Korea, nagebouwd had als model. Ik bood aan dit beschikbaar te stellen
aan het War Museum in Seoul. Iets dergelijks staat er niet, terwijl er toch
zes schepen zijn geweest waarvan vier in actie.
Na de overdracht van het scheepsmodel in Den Haag zou de
ambassadeur er voor zorgen dat het op de daarvoor bestemde plaats
kwam.
Hij vroeg mij of ik nog in Korea was geweest na 61 jaar; mijn antwoord was
nee. Hij zou zich inspannen dat ik nog Korea kon bezoeken, wat bevestigd
was door een uitnodiging dit jaar.
In de laatste week van september 2011 zouden er honderd Amerikaanse
en twintig Thaise veteranen aanwezig zijn voor verschillende
herdenkingen, waarbij ik ook aanwezig zou zijn.
Maandag 26 september vertrok ik van Schiphol en naar tien uur vliegen
werd ik op het vliegveld Incheon van Seoel verwelkomd en vervoerd naar
het Grand Ambassador hotel, waar ik als enige aanwezige Nederlander
werd verwelkomd door de andere veteranen. In een gesprek bleek dat ik
de enige Marineman was; wel enige mariniers maar over het algemeen
verder Landmacht veteranen.
Inmiddels was het dinsdag laat in de avond en de dag erna was de eerste
ceremonie. Herdacht werd de 61-jarige bevrijding van de stad Seoel na
drie dagen lange beschietingen door oorlogsschepen van de VN en daarna
de landing van de grondtroepen op de kust van Incheon.
Met vier gereedstaande bussen, elk onder leiding van een gids, werden we
vervoerd. Twee meereizende jonge mannen hielpen sommige moeilijk
lopende veteranen bij het in- en uitstappen.
Met militaire politie voorop en begeleid door een ambulance gingen we
richting het memorial monument. De dresscode was veteranenuniform of
tenue de ville voor de plechtigheid op de militaire begraafplaats.



De erewacht, een
vaandelwacht, stond reeds
opgesteld. Een Amerikaan,
een Thai en ik werden ut de
groep gehaald. Wij moesten
eerst het gastenboek
tekenen, daarna witte
handschoenen aandoen voor
de kranslegging.

Nadat de kranslegging was uitgevoerd moest een ieder drie handenvol
wierook in een al rokende aarden vat doen, waarna via hoorngeschal een
minuut stilte en groeten afscheid namen voor de ere- en vaandelwacht.
Een heel emotioneel moment. Daarna was er een foto sessie van alle
veteranen.

Op naar de volgende ceremonie nabij het War museum, nadat we allen
gezeten waren. Ook Koreaanse oorlogsveteranen kwamen met de hoge
gasten binnen zoals Admiraals, Generaals en de regiogouverneur, de
burgemeester van Seoul en vele andere. Bij de introductie werd elk



aanwezig land genoemd dat deelgenomen had aan deze oorlog. De
veteranen uit dat land moesten opstaan voor een geweldig
welkomstapplaus. Na afloop van de plechtigheid brachten we een bezoek
aan het War Museum, zeer indrukwekkend. Daarna voor de lunch naar het
hotel en even een rustpauze. Om 18.00 uur kregen we een informatie-
sessie over de cultuur van Korea, heel mooi uitgevoerd.
Voordat we donderdag naar de Noord-Zuid grens gingen was er eerst een
briefing over wat wel en niet mocht nabij de grens van Noord- en Zuid
Korea. Zo mocht men niet in korte broek of slippers gaan. De Noord-
Koreanen zouden dit als propagandamiddel kunnen gebruiken, door te
beweren dat we arme mensen zijn in het westen die geen lange broek of
schoenen konden kopen.
Gedurende de reis naar de grens, waren er een aantal Koreaanse jongens
en meisjes van een internationale school in elke bus aanwezig die iets van
ons en de oorlog wilden weten, het was een zeer leuke afwisseling.
Na een rit van een uur kwamen we aan bij een gezamenlijke Koreaanse-
Amerikaanse beveiligingseenheid. We moesten overstappen in een andere
bus, want op onze bussen stond heel groot WELKOM KOREAN
VETERANS en dat mocht niet gezien worden door de Noord-Koreanen die
het als provocatie zouden kunnen opvatten. Het bezoek aan het Neutrale
gebouw van de VN, waar de onderhandelingen hebben plaatsgevonden,
was zeer indrukwekkend. Binnen stonden Zuid-Koreaanse Militairen stram
in de houding, en buiten stonden noord Koreaanse Militaire naast de
grensscheidingslijn.
De vrijdag was gepland voor een stadstour door Seoul en gelegenheid tot
winkelen, twintig veteranen werden uitgenodigd om een medical check te
laten doen in het nieuwe universiteitsziekenhuis van Seoul. Het onderzoek
was zeer uitgebreid!
Dezelfde avond werden we verwacht voor een groot banket gepland met
de Minister of Patriots and Veteran Affairs, Park Sung Shoon, en enkele
Generaals en Admiraals b.d. Die nieuwsgierig waren met welk schip ik in
Korea was, en wat we gedaan hadden.
Veel veteranen van verschillende landen werden in het zonnetje gezet,
waarbij ik ook nog werd bedankt voor de giften aan het War Museum, en
ontving bovendien nog de Peace Medal.
Na het diner was er nog entertainment en een fotosessie.
De volgende dag werd er een bezoek gebracht aan het Folk Village
(vergelijkbaar met de Zaanse Schans alleen dit was drie keer zo groot).



Het was zeer de moeite waard om hun oude cultuur terug te zien, maar
wel vermoeiend voor vele nog oudere veteranen. De laatste avond werden

we naar het Sheraton
Walkerhill Hotel
gereden, daar zou het
laatste gezamenlijke
diner zijn met een
uitvoering door de
Koreaanse
entertainmentgroep
Legend of Flower.
De zondagmorgen
namen alle veteranen
afscheid en werden
afhankelijk van hun
vertrek naar het
vliegveld van Incheon
gebracht.

Na een vlucht van elf uur zette ik weer voet op Nederlandse bodem en op
zondag want we waren met de tijd mee gevlogen.
Het was een reis die ik niet zal vergeten!
Dank uwe Korean People, het ga u Goed!
Herman Repping
(ex-opvarende Hr Ms Van Galen)



VAN HEUTSZ MUSEUM SCHAARSBERGEN

In de Oranjekazerne in Schaarsbergen is een interessante historische
collectie ondergebracht. De collectie geeft een overzicht van de KNIL-
periode (1832-1950), het Nederlands Detachement Verenigde Naties
(Korea, 1950-1954) en de activiteiten van het Regiment van Heutsz.

Velen onder u zullen tijdens een van de jaarvergaderingen van de VOKS al
een bezoek aan het museum hebben
gebracht met vanzelfsprekend bijzondere
aandacht voor de uitvoerige verzameling
van de NDVN tijdens de Korea-oorlog.

Mocht u interesse hebben om, eventueel
samen met kinderen en/of kleinkinderen,
een bezoek aan het museum te brengen,
neem dan telefonisch contact op onder
telefoonnummer 026-3533752 (donderdag)
Er is elke donderdag iemand aanwezig van
10.00 uur t/m 16.00 uur. Verder is het
mogelijk om op afspraak een bezoek te
brengen.

Contactgegevens:
Telefoon: 026-3533752 (donderdag)
Email: Museum.RvH@mindef.nl

Adres:
Oranje Kazerne.
Regimentsverzameling Regiment van Heutsz
Clement van Maasdijklaan 5
6816 TW Schaarsbergen

Dhr. F. Titalepta, conservator



Foto – impressie Museum Schaarsbergen

Lt. Kol.M.P.A. Den Ouden



OPSPORING VERZOCHT

Chris Toerink
Siebe Postma zou graag meer willen weten over
zijn oom, soldaat Chris Toerink, die bij het NDVN
diende en door een wapenongeval op 20 januari
1952 om het leven kwam.
Het NDVN lag in de periode van 9-22 januari als
regimentsreserve bij Haridong en nam daar o.a.
deel aan oefeningen.
De van oorsprong Amsterdammer Chris Toerink
maakte deel uit van het 3e Aanvullingsdetachement
dat op 21 juli 1951 met de Gen. MacRae naar Korea
vertrok. Hij was ingedeeld bij het 81 mm
mortierpeleton van de Ondersteuningscompagnie.
Zijn stukscommandant van stuk 1 was Gerard Berkeveld, Jan Reijnders
was nr.1, Chris Toerink zelf was nr. 2 van het stuk.
Elke herinnering of foto van hem zal zeer gewaardeerd worden.
Heeft u Chris Toerink gekend, neem dan even contact op met:
Siebe Postma, Arbeidstraat 5
7311 CS Apeldoorn. Tel: 06-13767116.

Hendrik De Joode
Elsbeth de Joode, kleindochter van Hendrik de Joode die in 1950-1951 in
Korea gediend heeft, zou graag in contact komen met oud Koreastrijders
die hem gekend hebben.
Hendrik vertrok op 19-03-1951 met de Gen MacRae naar Korea.
Het e-mail adres is eadejoode@gmail.com

Dia’s en foto’s, gemaakt door John van Vliet
Ik weet niet of jullie geïnteresseerd zijn in dia's en foto's van Korea.
Mijn overleden vader John van Vliet heeft in ieder geval dia's van de tijd
in Korea. Misschien zit er iets tussen wat voor jullie vereniging
interessant is.
Graag zou ik van u vernemen of en hoe deze dan bij jullie kunnen komen.
Mijn vader heeft aan ons gevraagd om foto's en dia's waar wij niets mee
kunnen om die niet zomaar weg te gooien maar dan aan de Korea
vereniging te geven. Hij was erg begaan met V.O.K.S. en ik denk dat hij
net als wij het erg gewaardeerd hebben dat er op zijn crematie een
erewacht was. Onze dank gaat daarbij uit naar Klaas Schuitemaker die er
tijd en energie in heeft gestoken om alles te regelen.
Marianne Steenbergen-van Vliet

Chris Toerink



Wie is deze NDVN-er
De beheerders van het
regimentsmuseum in
Schaarsbergen krijgen vaak de
vraag: “ wie is deze soldaat!!??
Het gaat om de soldaat op
onderstaande foto. De foto is
gemaakt in 1951 door Wim van
Dussel, oorlogscorrespondent
in Korea. De bewuste foto is
gebruikt als coverfoto van het
boek van Robert Stiphout: ‘De
Bloedigste Oorlog’.

Informatie over deze foto graag
doorgeven aan het secretariaat
van de VOKS.
Ferry Titalepta

Foto van wijlen kapitein D. Kamevaar
De heer W. Kamevaar, broer van wijlen Kapitein B. Kamevaar, die op
17 maart 1953 in Korea sneuvelde, vond onlangs bijgevoegde foto.
Hoewel de kwaliteit van de foto niet erg best is, zou hij graag willen weten
of iemand deze foto herkent en er iets over zou kunnen vertellen.

Graag dan contact opnemen met:
W.J.M. Kamevaar,
Van Borselenstraat 224
6826 NS Arnhem.
Tel. 026-3611361



B.G. Velt
Toevallig kwam ik vandaag op de site van de V.O.K.S. En ik was blij

verrast, wat ziet de site er goed uit. Informatief,
helder en voorzien van toepasselijke foto’s.
Wat ik ook leuk vind is dat er waar mogelijk
ook namen van de mensen die op de foto
staan bij geschreven zijn. Ik heb bijvoorbeeld
altijd gedacht dat de foto van de infanterist
met volle bepakking een Amerikaan was, maar
naar nu blijkt is hij een Nederlander uit Breda.

De site doorkijkend kwam ik bij het hoofdstuk
onderscheidingen. Voor deze pagina heb ik
een aanvulling. Naast de Combat Infantry
Badge is er namelijk ook de Combat Medical
Badge uitgereikt.
Die heeft mijn

vader gekregen. Mijn vader heeft vanaf 1952
t/m 1954 in Korea als hospitaal soldaat
gewerkt. Zijn naam: B.G. Velt. Hij is in 1981
overleden. Bijgevoegd een foto van de
onderscheiding en een foto waarop hij de
onderscheiding draagt. Misschien dat u als
webmaster deze aanvulling kunt toevoegen.
Als tweede wil ik u nog de volgende vraag stellen. Uit de staat van dienst
va mijn vader blijkt dat hij in Korea 3 keer buitengewoon bevorderd is. Is er
nog te achter halen wat hier de redenen van waren. Dit is misschien nog in
een archief te vinden. Of kunt u mij de weg wijzen hoe ik hier achter kan
komen.
Ben Velt
Email: bajvelt@kpnmail.nl



LEZINGEN IN MUSEUM BRONBEEK

Museum Bronbeek organiseert op 18 november en 16 december 2012
lezingen over Indonesische volksliederen resp. over de slavernij in
Suriname.

‘Indonesische volksliederen. Krontjong-muziek en identiteit’
18 november 2012
Indonesië kent een rijke muziekcultuur. Gamelanmuziek werd uitgebreid

bestudeerd, maar aan krontjongmuziek werd veel minder aandacht
besteed. Ans Gommers-Dekker maakt dit goed in deze lezing.

In augustus 1995 vierde Indonesië haar vijftigjarige onafhankelijkheid,
waarbij ouderen krontjongliederen zongen. Deze liederen, die zij ‘krontjong
revolusi’ noemden, waren voornamelijk gecomponeerd tussen 1945-1950.
Naar aanleiding hiervan deed Ans Gommers onderzoek naar deze
volksmuziek. Daaruit bleek dat de teksten een emotionele lading hebben
die nooit op de vijand gericht was, maar waarin aangemoedigd werd om te
strijden. Deze volksliederen geven een tijdgeest weer en zijn een
cultuurhistorisch gegeven. Wanneer een regime wijzigt, verandert ook de
muziekcultuur. President Sukarno besteedde veel aandacht aan nationale
identiteitsvorming, hetgeen nationale liederen opleverde.
Ans Gommers ontdekte
dat de Nederlander Jos
Clebèr in 1949 de
opdracht kreeg het
nationale volkslied te
componeren. Op verzoek
van Sukarno heeft hij een
orkestratie gemaakt op
een bestaand
krontjonglied uit 1928, de
‘Indonesia Raya’. Aan de
hand van geluidsmateriaal
krijgende toehoorders
een idee van deze
cultuur- en
muziekgeschiedenis. Ans Gommers: Indonesische Volksliederen



Drs. A.M. Gommers-Dekker (1937) is etnomusicoloog. Zij studeerde af aan
de Universiteit van Amsterdam. Door haar studie kreeg zij belangstelling
voor de Indonesische muziekcultuur. Zij koos krontjong-liederen als
hoofdonderwerp van haar onderzoek, hetgeen heeft geleid tot het boek
‘Indonesische Volksliederen, een bijdrage aan de nationale identiteit’. De
wijze waarop muziek onderdeel is van de tijdgeest is het uitgangspunt
geweest bij dit werk.

‘Suriname en de slavernij. Over de machtsmiddelen van de
Nederlanders’ 16 december 2012
In deze lezing belicht Marc Lohnstein de slavernij in Suriname vanuit het
veiligheidsperspectief van de kolonisator.
Suriname ontwikkelde zich in de achttiende eeuw tot een bloeiende
plantagekolonie, waar agrarische producten als rietsuiker en koffie voor de
Europese markt werden verbouwd. De arbeid werd geleverd door uit Afrika
geïmporteerde slaven. De bevolking bestond uit een kleine bovenlaag van
Europeanen en een grote groep zwarte slaven. Daar naast was er een
kleine groep vrijgeboren of vrijverklaarde kleurlingen (o.a. mulatten) en
negers. Door deze opbouw verliep in Suriname het sociale onderscheid
langs raciale grenzen.
Lohnstein belicht de slavernij vanuit het veiligheidsperspectief van de
kolonisator. Met welke antwoorden kwam de slavenhoudende
samenleving op de vraag hoe “het verschrikkelijk getall slaaven, in
tegenstelling der blanke alomme door de gantsche Colonie, in toom te
houden” ? Daarbij besteedt hij ook aandacht aan vormen van verzet vanuit
de slavenmacht.

Drs. M.J. Lohnstein (1957) is afgestudeerd als historicus aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Zijn specialisatie is Nederlandse militaire
overzeese geschiedenis. Hij studeerde af op een studie naar de
organisatie, werving, opleiding en inzet van de troepenmacht van de
Sociëteit van Suriname in de achttiende eeuw. Vanaf 2005 is hij verbonden
aan het Museum Bronbeek.

Deze lezing wordt georganiseerd i.s.m. de Volksuniversiteit Arnhem.
Aanvang 14.00 uur
Toegangsprijs incl. museumentree: 12,00
Inschrijving is noodzakelijk: telefoon 026-4422363 of
www.volksuniversiteit.nl/arnhem
Adres: Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem www.bronbeek.nl



Experts bespreken Indonesische krissen
Wie graag meer wil weten over zijn kris kan daarmee terecht bij een
expertpanel op de Krissendag in museum Bronbeek op zaterdag 1
december 2012.

Een kris is een vaak fraai versierde, asymmetrische dolk in een schede.
Veel mensen hebben een kris in huis, meestal meegebracht uit
Indonesië of het voormalige Nederlands-Indië.

Op de Krissendag kan men tussen 12.00 en 17.00 uur één of meer
blanke wapens voorleggen aan kenners.
Niet alleen krissen, maar ook pedangs, mandau’s, rentjongs, klewangs
of andere dolken en zwaarden van Indonesische herkomst zijn welkom.
De experts informeren de bezoeker over authenticiteit, ouderdom en
herkomst van de meegebrachte wapens. Op de Krissendag kunnen
geen wapens worden verhandeld of getaxeerd.

Een gesprek over een meegebrachte kris of ander blank wapen is
kosteloos. Men wordt verzocht vooraf te reserveren via telefoon: (026)
3763522 of email: nb.ravensbergen@mindef.nl

Onthulling monument Papuastrijders en minisymposium
Op 1 oktober 2012 wordt om 12.30 uur op het landgoed Bronbeek een
monument onthuld ter ere van de Papuastrijders, die in de jaren 1942-62
de Nederlandse militairen in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea
ondersteunden. Voorafgaand aan de onthulling vindt vanaf 10.30 uur een
minisymposium plaats in de Kumpulan te Bronbeek.



Strijd op Nederlands Nieuw-Guinea
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Nederlands Nieuw-Guinea overgedragen
werd aan UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority, het
tijdelijk bestuur van de Verenigde Naties over Westelijk Nieuw-Guinea).
Enkele maanden na de overdracht kwam het gebiedsdeel onder
overheidsgezag van Indonesië. Voor de naar Nederlands Nieuw-Guinea
uitgezonden militairen was dat het einde van een lange periode van
gevaarlijke acties. Vanaf de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949
trachtte Soekarno Nederlands Nieuw-Guinea, het enige niet overgedragen
deel van de voormalige kolonie, in bezit te krijgen. Indonesië infiltreerde
met (semi-)militaire eenheden. Dit gebeurde vanaf 1959 steeds vaker om
de druk op Nederland op te voeren. Om de Indonesische infiltranten te
onderscheppen zond Nederland patrouilles uit, die veelal werden begeleid
door Papuadragers en -verkenners. De Nederlandse militairen
ondervonden in hun functioneren en overleving in het oerwoud grote steun
van deze Papua's, die de jungle door en door kenden.

Monument voor Papuastrijders
Al lang wilden Nieuw-Guinea-veteranen een monument oprichten voor de
Papua-medestrijders van toen. Daarmee willen zij hun waardering uiten
voor de inzet en opoffering van de Papua’s die de Nederlandse
strijdkrachten ondersteunden en deze Papuastrijders zo in herinnering
houden. De behoefte aan een gedenkteken is door de jaren heen sterker
geworden. Hoewel de uitgezonden militairen geen verantwoordelijkheid
droegen voor de destijds gewekte verwachting van zelfstandigheid en voor
de overdracht in 1962, voelden velen zich toch ongemakkelijk over het lot
van de Papua's. Op initiatief van enkele Nieuw-Guinea-veteranen is
daarom een comité gevormd onder leiding van NNG-veteraan Joop
Bergsma. Het heeft zich succesvol ingezet om een monument voor de
Papua's te realiseren. Als plaats voor dit monument koos het comité voor
het landgoed Bronbeek, omdat dit jaarlijks al door vele veteranen wordt
bezocht in verband met herdenkingen en reünies.

Expositie
Ter gelegenheid van de onthulling van het Papuamonument zal in Museum
Bronbeek vanaf 1 oktober een tijdelijke expositie worden ingericht over de
inzet van de Nederlandse militairen in Nederlands Nieuw-Guinea en hun
band met de Papua’s.



Programma 1 oktober 2012
Het programma omvat tussen 10.30 en 16.00 uur de volgde onderdelen:
Minisymposium
Onthulling monument
Kranslegging en defilé
Lunch
Samenzijn

Minisymposium, onthulling, kranslegging en samenzijn zijn zonder kosten
toegankelijk, maar aanmelding is noodzakelijk via e-mail
Loket.KTOMM.Bronbeek@mindef.nl. Voor het minisymposium in de
Kumpulan zijn 250 plaatsen beschikbaar (vol = vol), voor de onthulling en
het samenzijn is er in principe geen limiet.
Voor deelname aan de lunch zijn op 1 oktober maaltijdbonnen à 18.50
p.p. verkrijgbaar. Aanmelding voor deze lunch is eveneens noodzakelijk via
e-mail Loket.KTOMM.Bronbeek@mindef.nl.



REUNIE BOND VAN WAPENBROEDERS

BvW – afdeling Rijnmond,

Geachte geïnteresseerden,

hierbij nodigen wij u en uw partner uit voor onze reünie.
Datum : 02-10-2012
Inloop : 13:30 uur, aanvang 14:00 uur.
Locatie : van GhentKazerne, Toepad Rotterdam, Eindpunt tram 21,

‘de Esch’.
‘Johan de Wittzaal’ zij-ingang, rechterzijde Hoofdgebouw.
(ook toegankelijk voor rolstoelen)

Legitimatie: verplicht!

Wat kunt u verwachten!
Vanaf 13:30 uur ontvangst; u ontvangt een bon voor het diner en vier
consumptiemunten per persoon. Na de ontvangst kunt u naar de koffie
met cake, en een plaats zoeken bij vrienden of bekenden.
Om14:00 uur begint het programma met een welkomstwoord door
besturen en eventuele andere sprekers.

Tussen 14:00 en 17:30 uur kunt u zoals gebruikelijk weer bijpraten onder
het genot van een hapje en levende achtergrondmuziek. Met de
consumptiemunten kunt u uw drankjes halen aan de bar, voor buitenlands
gedistilleerd 2 munten, alle andere drankjes voor 1 munt.
U kunt aan de ontvangsttafel munten bijkopen, alleen met contant geld en
graag gepast. 1,50 per munt.
Om 17:30 uur aanvang diner (Rijsttafel), drankje naar eigen keuze bij de
bar.



Vertrekt u niet te snel, na de rijsttafel is er nog een feestelijk toetje,
als besluit kunt u nog koffie of thee nemen.
Om 19:00 uur is deze middag helaas weer voorbij, de besturen wensen u
een goede thuisreis.

Deelnamekosten en betaling
De eigen bijdrage is vastgesteld op 7,50 - per persoon, te storten op ING
rekening : 39.49.767 t.n.v. : Bond van Wapenbroeders, afd. Rijnmond
onder vermelding van: ‘Reunie 02-10-2012 van GhentKaz’.
De betaling moet binnen zijn vóór 31-08-2012

Nog even dit:
Om verwarring bij binnenkomst te voorkomen is het beslist noodzakelijk
dat u betaald heeft en onderstaande strook bij de penningmeester is
aangekomen.
U staat anders niet op de lijst bij de wacht, en de keuken.

------------------------------------- hier afknippen -----------------------------

Respons strook. BESLIST NODIG VOOR DE TOEGANGSREGELING!.
[ Doorhalen wat niet van toepassing is ]

Ja, ik kom met /zonder partner naar de Reünie BvW I OVV-KNR 2012 afd.
Rijnmond. Ja, ik heb daartoe de verplichte storting per persoon verricht.

Naam in blokletters [ iv.m, lijst MBK beveiliging ]

……………………………………………………………………………….

Eventueel partnernaam

..................................................…………………………………………

[maak voor meerdere personen een lijstje ]

Ik kom met eigen vervoer ja / nee [ i.v.m. parkeren op terrein ]

Opsturen voor 31-08-2012 naar:
Penningmeester BvW P/A J.E. Saarloos,
Uiterwaard 40
2716 VB Zoetermeer
Tel. 079 3168862, e-mail: jcsaarloos@casema.nl



DE PIET HEIN, LID VAN DE TRAINBUSTERS CLUB

De schrijver van dit artikel, kapitein b.d. der Mariniers W. Polderman,
heeft dienst gedaan aan boord van HMS Piet Hein en werd geplaatst
als korporaal der Mariniers, ingedeeld bij een afdeling van reeds 14
mariniers (kanonniers).

Den Helder, vrijdag 18 januari 1952, 11.00 uur werd het sein ‘trossen los’
gegeven en voer het schip uit met een zware storm (windkracht 11),
waarbij een kwartiermeester overboord sloeg en verdronk. Hij was
onderstukcommandant bij kanon 2 en is niet vervangen.
Hoewel ik geen kanonnier was, werd mij door de commandant
medegedeeld dat ik die functie moest gaan vervullen en kreeg daar zes
weken de tijd voor om mij voor te bereiden.

Op een gedenkwaardige middag van veertien november, nadat we zojuist
op zee olie hadden geladen, kregen we de opdracht op te stomen naar de
Oostkust om daar een package-sweep te houden. Dit is een gebied van
een spoorlijn tussen twee tunnels. Om daar vlak onder de kust te posteren
teneinde te proberen een trein te traceren en te vernietigen.
Het werd al donker toen we in het aangewezen gebied aankwamen.



Het schip was volledig verduisterd en er mocht aan dek niet gerookt
worden.
Onder de bescherming van de donkere avondlucht gleed het schip bijna
geruisloos tot dicht onder de kust met alle bestaande zeekijkers in de
aanslag gericht op het bedoelde baanvak. Al vanaf achttienhonderd uur
was er alarm en de gehele hoofdbatterij op post (zoals bekend was ik
ingedeeld bij kanon twee). De geschutstorens waren uit voorzorg geladen
en uitgericht op het doel. Tegen twintighonderd uur meldde de uitkijk een
rookpluim (de treinen stookten hout of kolen). Maar het bleek stilstaand en
aangenomen werd dat het een strook sneeuw was. Nog geen minuut later
riep de uitkijk: "De sneeuw beweegt". Waarop het commando volgde:
"Salvo vuur".
Met een donderend geweld vuurde de voltallige batterij. Het hele schip lag
te schudden onder het lawaai. De aanslagen vielen redelijk zo
constateerde men op de brug. De roze gloed wees erop dat de machinist
de machine opstookte om snel in de tunnel te verdwijnen. Vervolgens
werd vast vuren gehouden en bleef alleen de oorlogswacht op post.
Om kwart voor negen werd opnieuw een rookpluim ontdekt. Opnieuw
werden er enige salvo' s afgevuurd maar zonder resultaat. Om half twaalf
werd er opnieuw melding gemaakt van een rookpluim. Maar voordat de
stukken gericht waren was de trein weer verdwenen in de tunnel. Nu zelfs
achterwaarts. Om half vier weer een trein waargenomen maar ook nu weer
geen kans om te reageren. We werden er ongeduldig en ontmoedigd van.
Bovendien kregen we geen moment nachtrust, ook niet degenen die niet
op post stonden. Omstreeks vier uur de melding: "Een trein op rood
honderd veertig". Doch nadat de eerste salvo's klonken was de trein weer
uit het zicht verdwenen. Om beter te kunnen waarnemen werd er een
lichtgranaat afgevuurd. En wat bleek. Iedereen riep in koor: "Daar staat ie".
Ook zonder kijker was duidelijk te zien dat daar in zijn volledige lengte een
trein stilstond tussen de twee tunnels in. Al snel waren de stukken gericht
en salvo na salvo donderde door de stille nacht over de baai van Songjin.
De ene voltreffer na de andere trof het doel. Wagon na wagon vloog de
lucht in, een prachtig schouwspel in de donkere nacht. Hier en daar zag je
nog een menselijke gedaante wegvluchten om een goed heenkomen te
zoeken. Inmiddels waren alle stukken op post en met een snelvuur leek
het wel vuurwerk op oudejaarsavond. De ‘aaa’ s en ‘000’ s waren niet van
de lucht.
Omdat onze munitie behoorlijk slonk werd assistentie gevraagd aan de in
de buurt opererende Amerikaanse torpedobootjager USS "de Haren" die
het karwei verder heeft afgemaakt.



Gelukwensen aan H.M. "Piet Hein" door de commandant van de zevende
Amerikaanse vloot t.a.v. het vernietigen van een munitietrein op de
oostkust van Korea, vice-admiraal Joseph J. Clark. Waaronder ook een
telegram van rear admiral John Gingrie:
"Delighted you to welcome you to the Trainbusters Club". (Van harte
welkom als lid van de treinkrakers club).

Piet Hein: Lid van de Trainbusters Club



MET DE VAN GALEN NAAR KOREA

In 1947 meldde ik me als vrijwilliger bij de KM, na
gekeurd te zijn en de basisopleiding voltooid te
hebben werd ik geplaatst op het vliegdekschip Karel
Doorman dat net terug was uit de Oost. Het schip
lag in de Waalhaven in Rotterdam en niet lang erna
vertrokken we naar Plymouth (Engeland) om het
Nieuwe Karel Doorman Vliegkampschip over te
nemen. Na heel veel onderhoud gepleegd te hebben
werd het schip overgedragen, en begonnen vele
testen en oefeningen. Tot begin 1950 was ik aan
boord. Een nieuwe opdracht was het ophalen van de

in bruikleen verstrekte Fregatten in Boston. Nadat deze in Nederland
waren afgeleverd, werd ik op de Torpedobootjager Hr Ms van Galen
overgeplaatst om deze gereed te maken voor de reis naar Korea.
Ik had al enige ervaring opgedaan met het gereed maken van de Karel
Doorman, met nog een aantal medeopvarenden, en nu hadden we weer
een klusje. Het leek wel alsof er te weinig personeel beschikbaar was op
de Rijkswerf in Den Helder.
Toen het schip bijna gereed was, kwam de toekomstige Cdt, Kapitein
Luitenant ter zee (overste) Valkenburg, op bezoek en gaf iedereen een
schouderklopje voor het vele werk dat we hadden gedaan. Dat was
eigenlijk al een medaille waard.
Toen het schip in dienst gesteld werd, hoorden we eigenlijk pas wat de
bedoeling was van ons schip. We gingen naar Korea; daar was een oorlog
aan de gang tussen Noord- en Zuid Korea, waarbij men de Verenigde
Naties om hulp had gevraagd. Een schip van de KM was er al, de Hr Ms
Evertsen, die op thuisreis was van uit het voormalige Nederlands Indië, en
er nog een klusje bij kreeg!
Een aantal van ons kregen een spoedopleiding op de Artillerie school, we
gingen proefvaren en enige kleine dingen werden verbeterd. In alle hoeken
en gaten werd victualie (voeding) gestopt, de munitieruimen en olietanks
waren vol, prikken hadden we gehad, we waren er klaar voor.

Tijdens de overtocht naar Korea werd er druk geoefend, zeg maar dag en
nacht, om op alles voorbereid te zijn. In de Golf van Biskaje werden we
opgewacht door Franse en Engelse schepen, er werd luchtdoel geschoten
enz.
Voor de 2e divisiewacht was ik ingedeeld bij de dubbel 20 mm en bij echt
alarm bij dubbelloops open kanon 2. Via Gibraltar, Malta, Port Said naar
Ceylon nu (Sri Lanka) Colombo waar olie, vers fruit en groente aan boord



kwam. Sommigen van ons hadden een beetje teveel fruit ingekocht en
genuttigd waardoor de WC overvloedig bezocht werd. In de straat van
Malakka ontmoetten we de Piet Hein die op thuisreis was vanuit het
voormalige Ned Nw Guinea. Die had er 1/½ jaar opzitten zonder extra
toelage, geen mobieltje en geen internet. Met een sloep werden er wat
doosjes bier overgebracht wat met enorm gejuich werd begroet!
Verder ging het richting Singapore om olie te laden en even de benen te
strekken op de wal. Ons voetbalteam kwam ook aan zijn trekken tegen
een team van de Engelse marine; we wonnen de wedstrijd ook nog!
Een dag later vertrokken we weer op weg naar Hong Kong, maar eerst
arriveerde de koning der zeeën aan boord. Voor de meesten de eerste
keer dat de Evenaar werd gepasseerd. Men werd goed ingezeept met
zeep vermengd met roet en vet en ontdaan van de zogenaamde baard.
Met een zeeborrel werd dit ceremonieel beëindigd.

Op 18 april meerden we af in Hong Kong; de Evertsen lag er al afgemeerd.
Post werd overhandigd, en ervaringen uitgewisseld. De dag erna werd er
samen nog geoefend, last overgegeven, schietoefeningen gedaan en
iedereen die bij de NBCD was ingedeeld kreeg de volle laag met de
ervaring die de Evertsen had opgedaan met hun schade op een rif.
Nadat we waren uitgeoefend gingen we retour naar Hong Kong, waar de
20 mm oerlikons werden verwijderd. In plaats daarvan kwamen 40 mm
Bofors mitrailleurs.
De dag erna werd koers gezet naar Japan, afgemeerd op een boei in de
haven van Sasebo, die vol lag met schepen van verschillende
deelnemende landen die lid waren van de VN.
Nadat de Cdt bij zijn hoogste baas was geweest voor instructie, was het
gauw los van de boei en met hoge vaart richting NW Korea, waar we
langszij gingen van het Engelse vliegkampschip de Glory om post af te
geven. De eerste taak was het beveiligen van het eskader en eventuele
neergestorte piloten op te pikken indien dat nodig was. Dat bleek later
omdat sommige piloten oververmoeid waren na hun inzet.
Na enkele dagen aan de NW kust te zijn geweest kregen we de opdracht,
na eerst olie geladen te hebben bij een Engelse marinetanker, op te
stomen naar de Oostkust en te patrouilleren langs deze kust,
Weldra kregen we een berichtje dat er mijnenvegers werden beschoten die
dicht onder de kust voeren in de nabijheid van Wonsan. Met volle vaart
opgestoomd naar de vermoedelijke plek. Door vliegtuigspotters werd het
doel aangegeven en na een paar goede salvo’s werden de Noord
Koreaanse geschutopstellingen vernietigd.
We gingen verder noordelijk richting Songjin waar een eerder beschoten
brug werd gerepareerd door de Noord Koreanen. Die brug werd nu



helemaal in puin geschoten. De spoorlijnen waren over het algemeen langs
de kust, met bruggen en tunnels, het was dus belangrijk dat deze niet
meer gebruikt konden worden voor de bevoorrading van de Noord
Koreanen.
De seiners hadden het er maar behoorlijk druk mee overdag! Het was
seinvlaggen neer of er kwam weer een ander sein bij de vele
koersveranderingen wanneer men met meerdere schepen bij elkaar voer.
In de nacht gingen deze meldingen op een radiofreqentie (TBS). Het toeval
wil dat we een jonge seiner aan boord hadden met een hoog stemmetje.
Op de vraag of wij vrouwelijke opvarende hadden, werden ze door deze
seiner behoorlijk voor de gek gehouden. Op 6 mei kregen we weer een
melding dat er mijnvegers werden beschoten vanuit de kust. Deze
kustbeschieting was gauw achter de rug door enkele salvo’s op de
aangewezen plek door de spotters, die dan melden ‘Garden destroyed’.
Aan boord stond meestal op de dagelijkse mededeling: ‘we hebben weer
tuintjes geharkt’.

Zo voeren we van de
Oost- naar de NW kust
van Korea, wat wel eens
problemen gaf met het
afgeven van meegenomen
post, of dat men ons niet
wist te vinden omdat we
van positie waren
veranderd.
Ondertussen waren we
even naar Hong Kong, in
Sasebo en Kure (de
grootste Japanse
Marinewerf) geweest om
munitie te laden en

victualie, en het schip een schilderbeurt te geven.
Op zaterdag 13 oktober liggen we in de haven van Sasebo. Het schip krijgt
een goeie beurt, vandaag komt er inspectie van een Admiraal die belast is
met het Maritieme Commando hier; hij is zeer tevreden.
Omdat we waarschijnlijk het weekend binnen liggen is er gelegenheid tot
inkopen in het stadje enz. Daarvoor krijgen we al een voorschot op ons
salaris omdat we woensdag weer vertrekken naar zee. We liggen
afgemeerd op een boei met drie torpedojagers naast elkaar (wij, een
Canadees en een ‘Aussie’). De bemanningen gaan bij elkaar op bezoek, de
meeste bij ons vanwege het bier.
Zondag 14 oktober krijgen we een waarschuwing: tyfoon op komst!



De order was twee schepen op een boei, maar daar komt niet veel van
terecht… ik lag te rusten op een bank en met een klap lig ik er naast. We
vertrekken met vele schepen naar zee, weg uit de baai van Sasebo.
Met een aantal schepen proberen we de tyfoon te ontlopen maar dat lukt
maar weinig.
De Cdt loopt een gebroken pols op, een typmachine vliegt spontaan door
een hut, koelkasten springen open en de inhoud verspreidt zich door het
verblijf. Velen zijn echt zeeziek wat uitdraait op dubbele wachtdiensten.
Het machinekamerpersoneel heeft moeite om de zaak draaiende te
houden, een schroef vooruit, de andere achteruit om op koers te blijven.
De 1e officier en de schipper gooien losgeraakte munitiekisten met inhoud
van 40 mm overboord.
De schade is achteraf klein in vergelijking met andere schepen, van de
bakboordsloep is de spiegel er uitgedrukt. Doordat dat we zoveel slagzij
maakten, kwam er veel water in de sloep. De davits staan er krom bij aan
balboord. Doordat de vlet aan dek wegspoelde is de reling platgedrukt, de
reddingsvlotten aan bakboord zijn verdwenen en grote pullen zwarte verf
die naast de schoorsteen gesjord stonden hebben zich spontaan geopend
en de verf is over het hele schip verstrooid. Dus er was weer werk aan de
winkel. Dat was tyfoon Ruth!

Inmiddels was de winter in aantocht, onze kleding (PSU) was op deze lage
temperaturen niet ingesteld; met min 20 graden Celsius overkomend water
bij hoge vaart was het geen pretje met je lange jas op post. Bij toerbeurt
gingen steeds om de 20 minuten twee man met een hamer het ijs van het
kanon slaan, anders kon het kanon niet meer draaien. Op vrijdag 19
oktober even stilliggend in een verscholen baai komt een landingsvaartuig
langszij met Amerikaanse landmacht winterkledij. Gewatteerde jassen en
broeken en laarzen die je over je andere schoenen moest aan doen. Je
leek wel een marsmannetje! Als je ooit een verkeerde stap doet aan dek,
en je valt overboord, dan zink je ook als een baksteen. Het was echter wel
heel wat warmer gekleed, een groot verschil met je eigen winterkleding.
Op 1e Kerstdag liggen we in de baai met een kerstboom in top, van het
rode kruis kregen we een pakje en van de tokowinst een extraatje. Na de
kerstmaaltijd kregen we de achtergehouden post uitgedeeld.

2e Kerstdag vertrokken we weer naar de oostkust. De Noord Koreanen
waren met een offensief begonnen, de Landmacht in het veld vroeg om
hulp. De eerste ingezette Jets van de Yank deden hun best, met vele
andere van de vliegdekschepen. Wij met vele andere schepen hebben drie
weken de grond daar warm gehouden, zodat het offensief behoorlijk
gesmoord werd!



Het werd steeds kouder aan dek, zeker als je in de nabijheid van
Vladivostok vaart. Af en toe mogen we ons even bij toerbeurt opwarmen
en een warme mok koffie nuttigen; de ijspegels moeten af en toe van het
open kanon verwijderd worden. De Cdt deelde ons via de scheepsomroep
mee dat we het volgende voorjaar naar Hong Kong gaan voor groot
onderhoud. Maar dat was reeds in eind februari dat we daar naar toe
gingen. Het restant munitie moest van boord want we gingen het dok in.
Er werd door de bemanning flink aangepakt, onze scheepsband mocht
voor de HK radio spelen, er kwamen uitnodigingen van Nederlanders die
daar woonden en daar werd gebruik van gemaakt. Eind februari komt de
‘Piet Hein’ binnen; we staan aan de kade en zingen het bekende lied Piet
Hein zijn naam is klein!

Eind maart is het schip gereed voor de thuisreis. We vertrekken en werden
door velen uitgezwaaid, de route retour zou dezelfde zijn als er heen maar
dat bleek achteraf niet zo. Na Gibraltar gingen we niet stuurboord uit maar
bakboord. We zouden voor vlagvertoon Zuid-Amerika bezoeken (maar het
had ook prive redenen). We bezoeken Rio de Janeiro, Buenos Aires,
Montevideo, Recife, Paramaribo, Curaçao, Bermuda, Trinidad, en komen
op 21 Juni in Den Helder aan met de VN vlag in top.

Aankomst Van Galen in Den Helder, juni 1952



Afgelegde zeemijlen 65.000, kanonslopen moeten worden vernieuwd,
granaten afgeschoten 5775 van 11.9 cm, 117 lichtgranaten, 6000. 40 mm
patronen en 35 keer olie geladen.

Ps. Wij marinemannen, hebben dan niet zo geleden als de mannen in een
schuttersput, maar als we er niet waren geweest, met al die schepen van
verschillende nationaliteiten, had de oorlog nog langer geduurd, of was
zelfs de oorlog verloren!
Dit was mijn verslag in het kort.
Herman Repping (82) ex-opvarende



(Advertentie)

De boeken over Indië van Ant. P.de Graaff mag een veteraan niet missen!
Als sergeant-gewondenverzorger zat de Graaff er middenin en zijn boeken
beschrijven het leven over de oorlog in Azië op herkenbare wijze. Mannen
die er nooit over konden praten, kunnen hun kinderen deze boeken geven.
Zo was het!
Inmiddels is De Graaffs 17e boek er al. Allemaal ca 120-160 bladzijden met
foto's en documenten.

Een overzicht: normale prijs veteranenprijs

1) De heren worden bedankt 11,95 10,50
2) De weg terug 8,95 7,50
3) Brieven uit het veld 8,95 7,50
4) Met de TNI op stap 13,95 12,50
5) Notities van een soldaat 8,95 7,50
6) Zeg, Hollands soldaat 11,95 10,50
7) Merdeka 12,95 11,50
8) Vertel het je kinderen,veteraan 11,95 10,50
9) Levenslang op patrouille 11,95 10,50
10) De laatste patrouille 11,95 10,50
11) Op patrouille in blessuretijd 11,95 10,50
12) Indiëveteraan blijf je levenslang 12,95 11,50
13) Indië blijft ons bezig houden 12,95 11,50
14) Indië vergeet je nooit 12,95 11,50
15) Indië bepaalde ons leven 12,95 11,50
16) Indonesië als eindstation 12,95 11,50
17) Leven in twee werelden 12,95 11,50

Als u ze alle 17 bestelt, bent u 203,15 kwijt.
Heeft U een veteranenpas dan bespaart u in totaal bijna 25,-
De prijs is dan 178,50.

Bestelwijze
U kunt de boekjes bestellen bij Uitgeverij van Wijnen, t.a.v. Ilse Postma,
Antwoordnummer 1072, 8800 VB Franeker (Postzegel is niet nodig).
Telefoon 0517-394588, Fax 0517-397179,
email: info@uitgeverijvanwijnen.nl.

Geef duidelijk aan welke boeken u wenst en waar ze heengestuurd moeten
worden. Wij berekenen dan uw korting en verzenden de boeken stevig
verpakt naar uw adres.



MIJN KOREA AVONTUUR (deel 7)

Dus op 12 juli gaan we weer de line in, A, C, komen een beetje gunstig in
zg. opvangstellingen, dus mochten de Chinks door de eerste line
heenbreken dan worden ze toch weer opgevangen door deze stellingen.
Dus het is echt niet zo dat ze dan maar door kunnen lopen.

De OstCie komt weer iets achter de grendelstelling en weer verder naar
achteren de StafCie, wat voor de StafCie een tegenvaller is, ze liggen nog
wel binnen artilleriebereik en hebben dan ook regelmatig te maken met
inkomers.
Gezien de StafCie gewoon is ondergebracht in tenten en Overste
Schilpoord in zijn woonwagen ( door ons het fritekot genoemd) is het voor
de leden van de StafCie regelmatig duiken geblazen in ieder gaatje dat er
te vinden is.

De Bcie wordt aan een Amerikaans bataljon toegevoegd en moet echt
naar de voorste line.
Door mij was even voordat we naar de line vertrokken weer overplaatsing
gevraagd naar de Acie, maar aan dat verzoek werd geen gevolg gegeven,
dus ik bleef als powerman bij de StafCie. Wat echter niet betekende dat
alleen het licht verzorgen mijn taak was.
Bij de S3 werd door de Amerikanen dagelijks het eten opgevoerd voor het
bataljon, dus dat moest verdeeld worden in gelijkwaardige porties voor
iedere Compagnie. Ter plaatse werd dit opgehaald door de verschillende
koks.
Verder alles wat nodig was in de Compagnie, zoals zandzakken,
camouflagenetten, hout voor de bunkers, olie voor de kachels, je kunt het
zo gek niet verzinnen of het werd door de S3 verzorgd.
Tot de voorraad behoorde een legertent waarin normaal 20 manschappen
slapen, vol met coca cola, nog zo'n tent vol met C rantsoenen, enz.
Met die C rantsoenen heb ik een keer de Fransen die naast ons lagen
kunnen helpen. Anders als wij zorgden de Fransen voor hun eigen
bevoorrading; in die periode was ook de strijd in Vietnam, waarbij de
Fransen o.a. in Dhienbipoe ( zal wel niet goed gespeld zijn ) zware
verliezen leden, waardoor zelfs de bevoorrading in Korea ontregeld raakte.
Een Frans officier kwam dat bij ons vertellen en ik heb hem kunnen helpen
met een vracht C rantsoenen om de ergste nood te ledigen. Als dank
kreeg ik een stukje blik, ook wel lintje genaamd en een jerrycan met rode
wijn.



Dat laatste had als gevolg dat ik de volgende morgen met barstende
koppijn in de hospitaaltent ontwaakte, maar dat is weer een verhaal
appart.

De Bcie treft het minder goed, we zaten eigenlijk wel in hetzelfde gebied
als voordat we op rust gingen, maar op een andere plaats. De line die
door de second divisie waar wij onderdeel van waren, moest worden
bezet, was ongeveer 15 Km lang.
De Bcie kwam te liggen bij de heuvel 340 ( ook wel stinky hill vanwege de
vele lijken van Cinks en Noord Koreanen die er nog lagen ) en de 528.
Heel kort bij de Chinks en de gevechtsopstelling was het zeer slecht; alles
moest opnieuw worden aangelegd, loopgraven, gevechtsbunkers,
slaapbunkers, prikkeldraad en boobytraps, kortom er was werk aan de
winkel.

De eerste dagen werden ze ook nog geplaagd: de regen plensde
ononderbroken uit de lucht, zelfs zo erg, dat de nabijgelegen rivieren
overstromingen veroorzaken en ook enkele bruggen werden weggespoeld.
Van de twee luisterposten die in het voorterrein waren geplaatst is een
man bij terugkeer naar het Compiesvak vlak voor de stelling te water
geraakt en jammerlijk verdronken, eerst een paar dagen later nadat het
water weer wat is gezakt is hij pas gevonden.



Dat ik dit relaas kan vertellen had een oorzaak, ik werd later toch van de
stafcie overgeplaatst en wel naar de Bcie met toen Kapitein Schussler als
compiescommandant en sergeant Vogelenzang. Bij de meeste
Koreaveteranen bekend was een van de peletonssergeanten.
Vogelenzang was afkomstig van de Irenebrigade en had ook deelgenomen
aan de gevechten bij de bevrijding van Tilburg, had ook nog in Indie
gediend als commando met een paraopleiding. Hij was in 1953 voor de
tweede keer in Korea.
In de nacht van 16 op 17 Juli komt de Bcie onder zwaar artillerievuur te
liggen.
Op 17 Juli vroeg in de avond wordt weer het stellinggebied van de Bcie
zwaar onder vuur genomen door artillerie en mortiergranaten en op de
Amerikanen die aan de rechtse kant van de Bcie zijn gelegen.
Het vuren neemt steeds meer toe en het hele 38ste regiment komt onder
zwaar vuur te liggen. Onder dekking van dit vuur vallen de Chinks rond half
tien in de avond in een groot aantal heuvel 340 aan.
Zoeklichten worden ontstoken, door deze op de lucht te laten schijnen
verlichten zij het hele voorterrein, voldoende om de aanvallende Chinks te
kunnen zien.
De Chinks trachten dit teniet te doen door een rookgordijn te leggen, maar
door zwaar artillerie en mortiervuur gedwongen moeten zij deze aanval
staken.
Later volgt een nieuwe aanval en dat is weer het volgende verhaal.
Elie van Schilt (wordt vervolgd)
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