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VAN DE VOORZITTER

De zomer is weer voorbij en de meesten van u
zijn terug van vakantie.
Het nieuwe verenigingsjaar vangt weer aan op
1 oktober 2013, al hoewel er een verandering op
til is... Er zijn nl. binnen de VOKS stemmen op
gegaan om ons verenigingsjaar voortaan te laten
samenvallen met het kalenderjaar, dus van
1 januari tot en met 31 december.
Dit heeft wel consequenties voor de Algemene
Leden Vergadering in de toekomst. Indien deze
wijziging door de leden wordt goedgekeurd, zal
de ALV voortaan in de 1e helft van het jaar
worden gehouden.

De jaarvergadering op 25 oktober zal dit jaar nog op de gebruikelijke
manier doorgang vinden. In de statuten dient daartoe wel een en ander te
worden aangepast.

Nu we het toch over de statuten hebben, is er nog iets anders gebeurd: de
Internationale Federatie van Oud Korea Strijders (IFKWVA) in Seoul is
akkoord gegaan met de nieuwe structuur van de regionale verenigingen
n.l. door bestuursfuncties die zijn ingevuld door kinderen van Oud Korea
Strijders te accepteren.
Het dagelijks bestuur van de federatie, de heren Bishop (Canada),
Newman (N-Zeeland) en Motshagen (Nederland), zijn bezig de constitutie
aan te passen en te herschrijven.
Dit alles heeft tot gevolg dat de verenigingen van de 22 aangesloten landen
langer kunnen blijven bestaan. Zo ook onze vereniging. Wij hebben al een
jonge penningmeester en mogelijk binnenkort nog twee nieuwe jonge
bestuurders, allen zonen van oud Korea Strijders. Wij hopen daarmee nog
lang een zelfstandige vereniging te blijven en de doelstelling na te leven
zodat de 462 leden die thans bij de VOKS zijn aangesloten nog lang
hiervan kunnen profiteren.
Op de ledenvergadering van 25 oktober is het laatste woord hierover aan
u. Wij zien de toekomst van onze vereniging dan ook met belangstelling
tegemoet.

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

Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat
in de periode juni – augustus 2013
onderstaande leden zijn overleden:

E. Schreuders-Dunn, Weert 6 juni 2013, 84 jaar
(Donatrice)

Het bestuur van de VOKS nam op 6 juni kennis van
het plotseling overlijden van Eileen Schreuders,
echtgenote van uw oud-voorzitter en medeoprichter
van de VOKS Leen Schreuders.
U kende haar niet alleen als toegewijd echtgenote van
Leen, maar ook als een persoon die de VOKS een
warm hart toedroeg en de vereniging mede
ondersteunde in het beantwoorden van talloze
berichten van de leden en het verzorgen van de VOX-
VOKS. In 2006 werd Eileen Schreuders door het
bestuur onderscheiden met een oorkonde en een

medaille voor het vele werk dat zij belangeloos voor de vereniging heeft
gedaan. Wij zullen haar node missen en wensen Leen en familie heel veel
sterkte toe!

Hiermee willen wij alle VOKS-leden bedanken voor de vele berichten van
medeleven die wij mochten ontvangen n.a.v. het overlijden van mijn
echtgenote, onze moeder en oma.
Tevens willen wij het VOKS-bestuur, kapitein De Winter van het regiment
Van Heutsz, de vertegenwoordigers van de Koreaanse Ambassade en van
het Yi Jun Peace Museum bedanken voor hun aanwezigheid tijdens de
afscheidsdienst.
Tijdens de afscheidsdienst op 13 juni jl. hield de heer Motshagen een
indrukwekkende rede waarin hij Eileen loofde voor het vele werk dat zij voor
de vereniging heeft gedaan. Met name de passage waarin hij zei dat Eileen
zich niet alleen inzette voor de VOKS maar tevens in persoon deel
uitmaakte van de VOKS, maakte op ons een diepe indruk.
Daarvoor onze hartelijke en oprechte dank.

Leen Schreuders, kinderen en (achter)kleinkinderen
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C.H.M. van Rijen, Vlijmen 21 juni 2013, 83 jaar
(Zuiderkruis Okt. 1950)

H.N. v.d. Raay, den Bosch 8 juli 2013, 85 jaar
(Skaubryn april 1953)

L.A. de Kok, Vlaardingen 24 juli 2013, 83 jaar
(Evertsen)

A. van Elk, Steenwijk 26 juli 2013 , 87 jaar
(Zuiderkruis okt. 1950)

H.A. Janson, Rotterdam 7 augustus 2013 , 88 jaar
(Skaubryn april 1953)

C. Smith, Arnhem 21 augustus 2013, 82 jaar
(Roy Eltinge, mei 1952)

Hierbij wil ik u heel hartelijk bedanken voor de mooie bloemen van de
VOKS bij de uitvaart op 18 april van Fred Nanning, elektromonteur op de
Hr.Ms Johan Maurits van Nassau.
Ook wil ik Harm de Jong bedanken die de bloemen van de Voks en die van
Captein Han Will-Song, de Defensie Attaché Korea kwam bezorgen. Ze
waren prachtig.
Harm de Jong, bedankt voor je toespraak bij het afscheid van Fred.

Henny Nanning-Bekebrede
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VAN HET BESTUUR

Voortbestaan van de VOKS
Op 25 oktober 2013 zal in De Oranjekazerne te Schaarsbergen onze
Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvinden. De uitnodiging hiervoor
treft u in deze VOX-VOKS aan.
Uw bestuur heeft besloten het roer drastisch om te gooien om onze
vereniging voorlopig nog te kunnen laten voortbestaan. De IFKWVA
(International Federation of Korean War Veterans Associations), het
overkoepelend orgaan van Korea veteranen organisaties over de gehele
wereld, heeft toegestaan dat kinderen van Oud Korea Strijders mogen
worden toegelaten tot een bestuursfunctie in hun vereniging.
Wat betekent dit voor uw bestuur:
Onze ledensecretaris heeft onlangs besloten zijn functie neer te leggen.
Verder is de heer Motshagen naast voorzitter ook secretaris. Het wordt
echter steeds moeilijker voor hem om deze functies te combineren.
Daarom heeft uw bestuur de bestuursfuncties opnieuw ingedeeld:

 De functie van ledensecretaris zal vervallen en wordt overgenomen
door de secretaris.

 De functie van Conservator is met de overdracht van ons museum aan
het Regiment Van Heutsz vervallen.

 Er komt een nieuwe functie, die van eindredacteur VOX-VOKS.

Dat betekent dat de bestuursfuncties als volgt worden verdeeld:
Voorzitter: de heer C. Motshagen
Secretaris: vacature
Penningmeester: de heer P. Gommers
Marinevertegenwoordiger: de heer H. de Jong
Algemeen Adjunct: de heer F. Titalepta
Redactie VOX-VOKS: vacature
Geestelijk verzorger: Ds. P. ‘t Hoen

De heer R. Rehman, zoon van Koreaveteraan G. Rehman (tevens lid van
de VOKS), heeft zich aangemeld voor de functie van secretaris.
De heer L. Schreuders jr., zoon van oud-voorzitter en erelid
L.C. Schreuders, heeft zich aangemeld voor de functie van redacteur
VOX-VOKS. (Interessant om te weten: de heer L. Schreuders verzorgt als
vrijwilliger al ruim tien jaar de inhoud en lay-out van ons verenigingsblad).
Zij hebben beiden te kennen gegeven het belangrijk te vinden dat de
VOKS voor de meer dan 460 aangesloten Oud Korea Strijders kan blijven
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voortbestaan en dat zij in de toekomst aandacht kunnen blijven geven aan
hetgeen u voor Korea heeft gedaan.
Om de heren Rehman en Schreuders te kunnen benoemen, moeten de
statuten van de VOX worden aangepast. In de uitnodiging voor de
Algemene Ledenvergadering treft u het voorstel voor de nieuwe tekst aan
en zal uw goedkeuring hiervoor worden gevraagd.

Verenigingsjaar wordt kalenderjaar
Het is vandaag steeds meer gebruikelijk dat een verenigingsjaar
samenloopt met een kalenderjaar. Ons verenigingsjaar loopt van 1 oktober
tot en met 30 september hetgeen erg onpraktisch is.
Uw bestuur heeft besloten om, gezien de komende tekstuele wijzigingen in
de statuten, tevens van de gelegenheid gebruik te maken om het
verenigingsjaar om te zetten naar het kalenderjaar dus van 1 januari tot en
met 31 december.
Tijdens de ALV zal uw goedkeuring hiervoor worden gevraagd.

Contributie VOKS
Ondanks het feit dat de financiële middelen van de VOKS afnemen en de
laatste contributieverhoging al weer 12 jaar geleden heeft plaatsgevonden,
heeft uw bestuur besloten ook voor het komende verenigingsjaar geen
verhoging door te voeren.

Laatste wilsbeschikking VOKS-lid
Uw bestuur heeft in de afgelopen jaren van een aantal leden een lijst
ontvangen met de laatste wilsbeschikking i.v.m. overlijden. Het gaat hierbij
vooral om uw wensen t.a.v. de VOKS. Enkele voorbeelden:
 Wilt u dat er een VOKS-delegatie in VOKS-uniform bij uw

uitvaartdienst aanwezig is?
 Wilt u dat er een erewacht van de VOKS bij uw kist wordt opgesteld?
 Wilt u geen bloemen en een lint, maar dat het geld dat hieraan zou

worden besteed naar een goed doel gaat en zo ja, welk doel?
 Heeft u foto’s, aandenken, voorwerpen en/of opgeschreven anekdotes

over uw tijd in Korea en wilt u dat deze na uw overlijden aan het
Koreamuseum in Schaarsbergen beschikbaar worden gesteld?

 Misschien dat u uw laatste wensen al eerder aan het bestuur heeft
gestuurd maar er nu wijzigingen op wil aanbrengen?

Wij verzoeken u uw VOKS-bestuur daarvan op de hoogte te willen stellen
door uw wensen door te sturen aan het secretariaat van de VOKS.
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Studiefonds Samilschool te Suwon
Het studiefonds voor leerlingen van de Samilschool te Suwon is wederom
geheel gebruikt. Dit fonds is in 1977 opgericht en bedoeld voor kinderen
waarvan de ouders financieel niet in staat zijn om de opleiding van hun
kinderen te bekostigen. Daarnaast omvat het fonds ook een
aanmoedigingsprijs voor leerlingen die op grond van hun studie tot zeer
goede prestaties komen.
Zoals ook in het verleden, als de bodem van het fonds in zicht kwam, deed
uw oud-voorzitter Leen Schreuders in de VOX-VOKS een oproep voor een
vrijwillige bijdrage in dit fonds. Wij willen deze traditie dan ook voortzetten.
U kunt uw vrijwillige bijdrage storten op banknummer:
NL58RABO 0103209824 t.n.v. de VOKS
onder vermelding van ‘Studiefonds Samilschool’.
Elders in deze VOX-VOKS treft u een uitgebreid artikel over dit fonds aan.

Certificaat van de onbekende soldaat
Tijdens de Jaarvergadering en herdenking die op 25 oktober in
Schaarsbergen zal worden gehouden, zal de Inspecteur-generaal der
Krijgsmacht, de Luitenant-generaal A.G. van Ede, tevens inspecteur-
generaal der veteranen, aanwezig zijn om het onlangs gevonden
‘Certificaat van de Onbekende Soldaat’ aan het Korea-museum te
overhandigen. Deze ceremonie zal ’s middags aansluitend op de
herdenking plaatsvinden.

60 jaar wapenstilstand
Op uitnodiging van de Ambassadeur van Zuid Korea zijn het bestuur en
DC’s van de V.O.K.S. bijeen geweest op vrijdag 26 juni 2013 in een

Koreaans restaurant te
Amsterdam.
Na een korte sobere
herdenking en een
DVD film over de
oorlog in Korea werd
ons een Koreaanse
lunch aangeboden. De
voorzitter bedankte de
Ambassadeur waarna
een ieder weer
huiswaarts ging.
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Herdenking 60 jaar wapenstilstand in Washington DC
Doordat het vfonds en het Ministerie van Defensie de Nederlandse
veteranen niet meer financieel willen ondersteunen voor evenementen die
in het buitenland plaatsvinden heeft slechts één VOKS-lid, te weten
dhr. Hermans, op eigen kosten de herdenking in Washington bijgewoond.
Samen met kolonel Ooms, de militair attaché in Washington DC, heeft hij
een krans gelegd. Van het regiment Van Heutsz is een kleine delegatie
naar Washington gegaan en heeft daar de Koreavlag gedragen.
Elders in deze VOX-VOKS treft u een verslag aan over deze herdenking is
ingezonden.

Revisit Korea 2013
Drie VOKS-leden met echtgenotes hebben zich onlangs voor de Korea
Revisit 2013 opgegeven. Doordat de heer Petit op het vliegveld van
Schiphol ongelukkig ten val kwam en in het ziekenhuis moest worden
opgenomen, is zijn reis niet doorgegaan. Enkele andere leden, waaronder
de heer Fenenga, hebben de revisit wel bijgewoond.
De heer Fenenga heeft n.a.v. zijn bezoek een interview gehad met een
verslaggever van dagblad ‘Trouw’ waarbij zijn woorden onbedoeld zodanig
zijn verdraaid dat hierdoor wat commotie onder de leden is ontstaan. Uw
voorzitter heeft inmiddels hierover contact gehad met zowel de heer
Fenenga als Generaal Middendorp die bij eveneens bij de herdenkingen
aanwezig was. Generaal Middendorp heeft aangegeven dat de opstelling
van de heer Fenenga in Korea als VOKS-lid zeer positief was en deze zich
als VOKS-lid waardig heeft gedragen.
De heer Fenenga zal op ons verzoek tijdens de ALV op 25 oktober over dit
onderwerp uitleg geven.

Schlosshotel Brilonwald in opspraak
De familie Zwartjes, bekend van het Schlosshotel Brilonwald, heeft dit
hotel in januari 2013 verkocht aan een nieuwe eigenaar.
De nieuwe eigenaar heeft mensen via internet boekingen laten doen en
vooraf laten betalen, terwijl het hotel inmiddels echter gesloten was.
Door gedupeerden is hiervan aangifte bij de Duitse politie gedaan.
De familie Zwartjes, die inmiddels andere hotels exploiteert op de gastvrije
wijze zoals u gewend bent, wil zich nadrukkelijk distantiëren van deze
praktijken. U kunt nog steeds boekingen doen onder www.schlosshotel.nl
waarbij u rechtstreeks met de vertrouwde familie Zwartjes te doen krijgt.
Wij raden u aan geen boekingen te doen via de website van hotel
Brilonwald.
U zult in de komende edities van de VOX-VOKS daarom geen advertenties
van Hotel Brilonwald meer aantreffen.
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VAN DE DISTRICTEN

Hierbij treft u het 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
S. Huissteden
Roeltjesweg 1 Fl.1, 1217 TC Hilversum, Tel 0653679520

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
Joh. De Witstraat 139, 3135 RH Vlaardingen, tel. 010-7852758

District VIII. Oost-Brabant
A. Treffers Kruiskampsingel 217, 5224 KH Den Bosch, tel. 073-6235189

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
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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:

Woensdag 23 oktober 2013
In de bekende locatie

Inf. Schietkamp Harskamp
Otterloseweg 5

6712 ZG Harskamp
tel. 0318-454099

aankomst 10.00 uur
einde 16.00 uur

U wordt ontvangen met koffie en cake plus 2 consumptiebonnen.
Verkoop van lootjes omstreeks 11.00 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 vóór 12 oktober
2013 overmaken op ING 79.11.040 t.n.v. District 2 en 3 Veluwe
Groenendaal 602 te Ede, onder vermelding van ‘Reünie Harskamp 2013’

Mocht u een klein (groot mag ook) 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 C.v.Ramshorstlaan 21 Groenendaal 602
6715 BJ Ede 3863 AZ Nijkerk 6715 BD Ede
0318-633661 033-2462426 0318-633302
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DISTRICT VI ZUID-HOLLAND

Veteranendag Rotterdam 27 juni 2013.
Wederom 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 van de kazerne.
De commandant van de Van Ghentkazerne, lt.kol der Mariniers G.T.J.
Aken, verwelkomde de aanwezigen met een hartelijk welkomstwoord.
Vervolgens een warme en bezielende toespraak van de burgemeester,
ing. A. Aboutaleb, die inging op de inzet van de veteranen in de Tweede
Wereldoorlog, Indië, Korea en andere missies en natuurlijk de strijd van de
Mariniers in Rotterdam in 1940.
De toespraken werden beëindigd door een moment van herdenking
uitgesproken door kapt. b.d. der Mariniers K.W.M. Janssen.
Het optreden van de muziekkorps der Mariniers was steeds spectaculair
en werd besloten met de ‘Last Post’ en het volkslied.
De D.C. Zuid-Holland bedankte namens de VOKS de burgemeester voor
de organisatie van deze dag voor de veteranen.
Van de VOKS was een zestal aanwezig, in vergelijking met vorig jaar toch
minder veteranen van de partij.
Gelukkig met mooi weer een geslaagde dag en een lekker blauwe hap met
een biertje.
C.J.v.L.S.

Kerkdienst Yi-Jun Memorial Church.
Zoals sinds vele jaren werd ook dit jaar op zondag 23 juni 2013 in de
Koreaanse kerk in Leidschendam een speciale
dienst voor de Nederlandse Koreaveteranen
gehouden.
Thema was ‘We invite you from the bottom of our
hearts’.

Dit jaar was de opkomst gelukkig weer goed; liefst
17 veteranen en ongeveer 20 familieleden, hadden
gevolg gegeven aan deze sympathieke en hartelijke
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. Shoi, de huidige pastor, ging ons voor
met duidelijke stem bij het zingen. Rev. Young Mug Choi
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Zijne Excellentie Lee Key-Cheol
Ambassadeur Korea

De heer J.Y. Lee, een Korea veteraan, ging voor in het gebed, gevolgd
door het voorlezen uit de bijbel (Jude 1:20) door Rev. Y.M. Choi, die een
speciale boodschap had voor de kleine Koreaanse kinderen in hun mooie
Koreaanse kleding en wees op de aanwezige veteranen.
Het koor en Koreaanse dames zong prachtig en zeer gevoelig hun
liederen.
Rev.B.H. Lee, die helemaal uit Berlijn was gekomen, verzorgde de preek
‘Unfailing Faith’, zeer indrukwekkend met een rechtstreekse vertaling door
de dochter van de vroegere pastor Rev. dr. Lee, Mari-Lee. Zij is een lieve
vrouw die zich steeds geweldig inspant voor deze dag.
Om 12.30 uur werd men uitgenodigd voor het Koreaanse warme lunch-
buffet, dat zoals steeds weer fantastisch smaakte en met veel liefde en
zorg was bereid door een aantal dames van de Koreaanse kerk.

De tafels in de kerk werden snel gedekt
met mooie linnen kleden. Wat za g het er
verzorgd en prachtig uit en wat een
aandacht kregen wij van deze lieve
mensen.
De ambassadeur K.C. Lee van de
Republiek van Zuid-Korea, kwam na de
lunch zijn opwachting maken en hield een
hartelijke en bezielende toespraak waarin
hij uitvoerig inging op de inzet van de
Nederlanders in zijn land en het feit dat
zestig jaar geleden de Wapenstilstand na
hevige strijd gedurende drie jaar werd
ondertekend.

Na zijn welkomsttoespraak werden de veteranen verzocht op het podium
in de kerk te gaan staan en ontvingen wij prachtig ingepakte cadeaus.
Er volgde een daverend applaus van de Koreanen, nadat de D.C.
de Nederlandse veteranen had voorgesteld waaronder Dr. A.J. van Meurs
onze bataljonsarts van het eerste Korea Detachement 1950/1951.
Rev. Choi werd uitvoerig door de D.C. bedankt voor alle inspanningen en
de hartelijke ontvangst met lunch.
Natuurlijk werd de Ambassadeur door de D.C. bedankt voor zijn
aanwezigheid en hartelijke toespraak en ging hij in op de Wapenstilstand
nu zestig jaar geleden met vlak daarvoor het Nederlands
verkenningspeloton dat werd overvallen door de Chinezen waarbij zware
verliezen werd geleden.
Ook het feit dat mevrouw Park-Geun-hye, dochter van de voormalige
dictator Park-Chung-hy, enkele jaren geleden ons monument in Rotterdam
met groot gevolg bezocht. Zij onderstreepte toen al dat zij de eerste
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vrouwelijke President van Zuid-Korea zou worden en daarin is zij
inderdaad dit jaar geslaagd!
Nadat iedereen weer plaats had genomen, volgde een traditionele dans
door de dames in Koreaanse kleding n.l. S.N. Kim, M. Lee en S.M. Kim.
Met bijna tranen in de ogen luisterden wij naar het zeer mooie en gevoelige
verhaal in het Nederlands door Mari-Lee zelf gemaakt. Wat doet zij dat
mooi.
Wederom zang van het koor, wat een schitterende stemmen. Vervolgens
een indrukwekkende demonstratie Taekwondo door de heer Roy Lufting
en zijn team.
Het kinderorkest bestaande uit fluit, saxofoon, viool en cello, speelden
gezien hun leeftijd zeer aantrekkelijk bekende liederen.
Gevolgd door een dans van de kleintjes die zongen:"We are Lords
Children" "God made this world".
De dames Y.N. Ha (viool) en J.H. Min (piano) onthaalden ons met subliem
gespeelde muziek. Schitterend!
Zoals steeds de gewoonte werd deze dag besloten met de "Arirang"
begeleid door mevrouw Sun-nan Kim en door de meeste veteranen mee
gedanst en gezongen.
Na afloop werden de VOKS-leden buiten uitgebreid gefotografeerd door
de aardige Koreanen.
Het behoeft geen betoog, hoe bijzonder dankbaar VOKS is voor het zeer
uitgebreid en gevarieerde programma, zowel klassiek als modern, dat ons
met zoveel hartelijkheid en liefde door deze lieve Koreanen werd
gepresenteerd.
C.J.v.L.S.

Yi Jun Memorial Church - Leidschendam
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DISTRICT IX LIMBURG

Het bestuur van District 9 afdeling Limburg van de VOKS heeft het
genoegen u en uw partner uit te nodigen voor onze reünie die zal worden
gehouden op:

Donderdag 26 september 2013
‘De Waeg’

Horsterweg 203
5928 ND Venl-Blerick

tel. 077-3824747
begin: 11.00 uur
einde: 16.00 uur

U wordt om 11.00 uur ontvangen met koffie en vlaai.
De rijstmaaltijd is omstreeks 13.00 uur, daarna gezellig samenzijn tot
16.00 uur.

De eigen bijdrage bedraagt 10.- per persoon. Dit bedrag graag vóór 10
september 2013 overmaken op rekening 41.56.34.644 t.n.v. G. Ghelen te
Maastricht onder vermelding van ‘Reünie VOKS Limburg 2013’
Wij hopen op een grote opkomst!

Uw DC afdeling Limburg:
G. Ghelen
Ellecuylgaard 42
6227 EA Maastricht
043-361 56 21

(VOKS-leden afdeling Limburg hebben de uitnodiging inmiddels al eerder
per post ontvangen)
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INDIË-HERDENKING ROERMOND

Vele duizenden veteranen en nabestaanden van gesneuvelde soldaten
hebben zaterdag 7 september 2013 de Nationale Indië-herdenking in
Roermond bezocht. Het bijzondere was dat er tijdens deze
herdenking nu voor het eerst aandacht was voor de Koreaanse oorlog

Het was de 26e herdenking bij het nationaal monument voor Nederlandse
militairen die tussen 1945 en 1962 vochten in het voormalig Nederlands-
Indië en Nieuw-Guinea.
De herdenking stond dit jaar voor het eerst mede in het teken van de 122
Nederlandse militairen die zijn gesneuveld in de Koreaanse oorlog (1950-
1953). Hoewel de veteranen al op leeftijd zijn, zijn zij blij dat er nu na vele
jaren eindelijk erkenning is, ook vanuit de Staat. Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie Fred Teeven zei o.a. in zijn toespraak: “en vele
teruggekeerden vonden destijds geen gehoor voor hun verhalen, laat
staan respect voor hun daden. Er is gelukkig veel, heel veel veranderd”
De heer Ghelen, DC VOKS, zei tegen TV Limburg: “als je aan kinderen
vraagt wanneer de Korea-oorlog was, weet geen mens dat. En als je naar
de 2e Wereldoorlog vraagt weten ze het ook niet. Ze krijgen daarover geen
geschiedenisles meer”.

Namens de VOKS legden Voorzitter Motshagen
en de DC Limburg Dhr. Ghelen een krans
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013

UITNODIGING

tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING V.O.K.S. 2013

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
vrijdag 25 oktober 2013

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.
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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 van de herdenking verzamelen wij ons in
het aan het exercitieterrein liggende museum voor de
plechtige overdracht van het ‘Certificaat van de
Onbekende Soldaat’ aan het museum. Deze
overdracht zal worden gedaan door de Inspecteur-
generaal der Krijgsmacht, de Luitenant-generaal A.G.
van Ede, tevens inspecteur-generaal der veteranen.

15.15 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
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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 Z.M. de Koning
5. Vaststellen agenda
6. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 25 oktober 2012

opgenomen in de VOX-VOKS van december 2012
7. Jaarverslag van 1 oktober 2012-30 sept 2013,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. Wijzigen Statuten.

In verband met het besluit van de IFKWA om kinderen van Korea
Veteranen tot bestuursfuncties van verenigingen van Koreaveteranen
toe te laten en het daarmee mogelijke voortbestaan van de VOKS,
dienen de statuten gewijzigd te worden.
Tevens wil uw bestuur voortaan het verenigingsjaar laten samenvallen
met het kalenderjaar.
Wij vragen uw instemming om deze wijzigingen in de Statuten goed te
keuren.
(de schuingedrukte tekst is de aanpassing)

LIDMAATSCHAP
Artikel 4
a. De vereniging kent leden, buitengewone leden, ereleden en
donateurs.
b. Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in
artikel 5 bepaalde.
c. Buitengewone leden zijn zij die zoon of dochter zijn van een
overleden lid van de vereniging of lid overeenkomstig het in artikel
5 lid a bepaalde en die tevens donateur van de vereniging zijn
overeenkomstig het in artikel 4 onder lid e bepaalde.
d. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens
de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door
de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
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e. Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het
storten van een door het bestuur vast te stellen minimum bedrag en die
als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
HET HOOFDBESTUUR
Artikel 9
b. Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit haar leden
gekozen. Indien er geen of onvoldoende leden voor het bestuur
beschikbaar zijn waardoor het voortbestaan van de vereniging in het
geding is, mag de algemene ledenvergadering besluiten bestuursleden
uit haar buitengewone leden te kiezen.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 3
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met 31 december

16. Bestuursverkiezing/benoeming
- De heer H. de Jong is aftredend wegens aflopen van zijn termijn.

Hij heeft zich als Marine-vertegenwoordiger voor een nieuwe
termijn van vier jaar beschikbaar gesteld.

- Voor de vacature van secretaris heeft de heer R. Lehman, zoon
van ons lid R. Rehman, zich aangemeld.

- Voor de vacature van eindredacteur VOX-VOKS heeft de heer
L. Schreuders jr., zoon van oud-voorzitter en erelid
L.C. Schreuders zich aangemeld. (De heer. Schreuders jr. verzorgt
als vrijwilliger al ruim tien jaar de inhoud en lay-out van ons
verenigingsblad).
Zij hebben beiden te kennen gegeven het belangrijk te vinden dat
de VOKS voor de meer dan 460 aangesloten Oud Korea Strijders
kan blijven voortbestaan en dat zij in de toekomst aandacht
kunnen blijven geven aan hetgeen u voor Korea heeft gedaan.
Beide heren zullen zich kort aan u voorstellen.

- Tegenkandidaten voor de functie van Marine-vertegenwoordiger,
secretaris en redacteur VOX-VOKS kunnen worden voorgedragen
door vóór 15 oktober 2013 een schriftelijk voorstel hiertoe ter
kennis te brengen aan het secretariaat van de VOKS.

17. Lopende zaken 2013 en plannen voor 2014
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
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Routebeschrijving naar Oranjekazerne te Schaarsbergen

Vanaf Utrecht
- A12 volgen richting Oberhausen
- Afslag Arnhem-Noord
- Bij verkeerslichten linksaf
- Parallelstraat volgen tot afslag 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 9 richting
Schaarsbergen die 15 minuten vóór en 17 minuten ná het hele uur van het
busstation vertrekt. Uitstappen Clement van Maasdijklaan. De bustijd is zo'n 25
minuten.

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

Attentie: op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden.



22

JAARVERSLAG V.O.K.S.

1 september 2012 tot 31 augustus 2013.

1. Algemeen
In verband met het regelen van de Taptoe en de overdracht van het
‘museum’ werd op 5 september 2012 een bestuursvergadering
gehouden in Concordia te Schaarsbergen.
De 2e zaterdag in september werd traditiegetrouw een herdenking
gehouden bij het Indië- en Koreamonument ter nagedachtenis aan
Ds Timens. Een viertal Koreaveteranen was aanwezig. Onze voorzitter
heeft een krans gelegd.

Op donderdag 25 oktober 2012 werd in de Oranjekazerne te
Schaarsbergen de Algemene Ledenvergadering gehouden in het bijzijn
van 29 leden van de V.O.K.S. waaronder het echtpaar Schreuders.
Een bijzonderheid is dat de erevoorzitter Kol.b.d. Leen Schreuders op
deze dag 89 jaar is geworden.

Op 12 februari 2013 was de jaarlijkse Hoengsongherdenking in
Roosendaal. Er waren veel Koreaveteranen en genodigden aanwezig.
Ook aanwezig was ons gewaardeerd lid Wim Meinen, dit keer echter
zonder zijn ‘winkeltje’.
Onder leiding van de Kol. Swillens, commandant KCT verliep de
herdenking zeer plechtig. Onze dank daarvoor.

De dodenherdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei werd
bijgewoond door de voorzitter en penningmeester, in Loenen door
twee leden van de V.O.K.S.
De herdenking op de Grebbeberg wordt niet meer door het Reg. van
Heutsz vertegenwoordigd.

Op 5 mei 2013 was het defilé in Wageningen. Door het overlijden van
ons bestuurslid Fred Rosdorff was zijn taak overgenomen door Ton
Kelders, die toch het defilé kon laten doorgaan onder leiding van Ferry
Titalepta.

Op 11 juni 2013 was de herdenking/reünie in de Oranje Kazerne te
Schaarsbergen. Ruim 240 veteranen met hun begeleiders namen deel
aan dit evenement.
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2. Jaarkalender 2012
oktober

2. Herdenking T.D. Du Moulin Kazerne Soesterberg.
Voorzitter en Alg. Adjunct leggen krans.

18. Reünie N- en Z, Gelderland in de Harskamp.
25. Kleine V.O.K.S.

november
4. Bezoek i.v.m. VOX-VOKS aan Ds. P. ‘t Hoen in Renswoude.

14. Lunch met voorzitter en DC Z-Holland op uitnodiging van
Defence Attaché van Korea

15. Voorzitter bezoekt zieke penningmeester in Nunspeet.
21. Bespreking 60 jaar wapenstilstand in Apeldoorn Mr. Kim

(Koreaanse Ambassade) met voorzitter VOKS.
22. Zwaluwenberg Hilversum overdracht Insp. de Veteranen Gen

Oostendorp naar Gen v Ede. Voks Bestuur aanwezig.

december
12. Commando overdracht Reg. van Heutsz in de Kumpulan

Arnhem. Bestuur VOKS aanwezig.
14. Eindejaar bijeenkomst Veteranen Platform te Bronbeek.

Voorzitter aanwezig
18. Uitvaart erelid Aad Rietdijk te Zoetermeer, voorzitter spreekt

in memoriam.

3. Jaarkalender 2013.
januari

19. Uitnodiging Defence Attaché Korea dinner in Den Haag samen
met ons lid Hr. Kuypers.

25. Veteranen Instituut Nieuwjaarsbijeenkomst in Doorn.
Voorzitter VOKS was uitgenodigd.

februari
8. ALV van VVRvH in de Kumpulan Arnhem.

Beëdiging RvH in Bronbeek Arnhem.
12. Hoengsong herdenking KCT Roosendaal

maart
21. Veteranen Platform vergadering in Den Haag.
25. Bestuursvergadering in Concordia Te Schaarsbergen.
27. Bespreking met Mr. Kim Koreaanse ambassade Den Haag.
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april
11. Symposium in Madurodam van het VP .
29. Ontvangst en herdenking met speciale afgezant van de

Koreaanse president Msr Park op Crooswijk kerkhof in
Rotterdam.

mei
3. Benteng vergadering in Concordia te Schaarsbergen.
4. Doden herdenking Nieuwe kerk en de Dam in Amsterdam.
5. Herdenking Wageningen

juni
6. Vergadering Veteranen Platform in den Haag.
21. Vergadering International Federation Korean War Veterans

Associatons te Seoul van 21 tot 27 juni 2013.
Voorzitter VOKS is gekozen als 2e vicepresident..

29. Veteranendag in den Haag. Defilé VOKS met detachements
cdt Hr Schuytemaker.

juli
18. Museum in Schaarsbergen Hr. Keers, Marine Defensie, met

medaille en oorkonde van onbekende soldaat uit 1962.
26. Uitnodiging Ambassadeur van Korea voor sobere herdenking

met bestuur en DC’s 60 jaar wapenstilstand in Amsterdam.

augustus
26. Bestuursvergadering in Concordia te Schaarsbergen.

september
7. Herdenking Roermond
9. Uitnodiging Capt. Han Defence Attaché diner in Den Haag.

14. Herdenking Ds Timens in Apeldoorn.
18. Receptie in Antwerpen op uitnodiging van de Ambassadeur in

België.
19. Vergadering Veteranen Platform de laatste keer in den Haag.
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IN MEMORIAM FRED ROSDORFF

Van ons lid J.C. Deering ontvingen wij onderstaand verhaal over ons
in maart overleden bestuurslid Fred Rosdorff.
Het is een bijzonder verhaal dat wij u zeker niet wilden onthouden.

In memoriam Fred Rosdorff.
Een aantal jaren terug kwam ik op het NS Station Nieuwerkerk aan den

IJssel een (wat later bleek) zoon van Fred
tegen.
Aan mijn veteranentenue zag hij dat ik
tenminste een oud-militair was.
Op die morgen, onderweg naar
Wageningen, vertelde Rosdorff junior mij
van zijn vaders optreden in 1950/51 Korea.

Persoonlijk kon ik – als jarenlang ‘meeloper’
van het defilé – het uitstekend vinden met
de frontsoldaat Rosdorff.

Daarover het volgende: tijdens één van die
Wageningendagen zaten hij en ik in een voorjaarszonnetje op stoeltjes
buiten tegen een van de tenten geleund. Toen kwamen er een paar
jongetjes langs, wijzend op de tenues met de vele decoraties waarop Fred
uitnodigend zei: “kom maar kijken boys en raak een echte frontsoldaat
maar eens aan!” Typisch Fred!
Natuurlijk deed ik hem, tot zijn stomme verbazing, de groeten van zijn
zoon.

Fred was een goede vent die 100% het opschrijft op zijn overlijdensbericht
waard is: ‘Hij was een liefhebbende vader, een sterke daadkrachtige
persoonlijkheid vol humor en een plichtsgetrouw man.
Rust in vrede,
Coen.
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VETERANENDAG 2013 DEN HAAG

Op zaterdag 29 juni 2013 werd de negende Nederlandse Veteranendag in
Den Haag gevierd. In de ridderzaal startte de dag met een plechtigheid,
waarbij onze koning Willem Alexander in speciale landmachtuniform was
gestoken. Een aantal Ridders Militaire Willems Orde nam een eervolle
plaats in.
Ieder jaar staat het programma in de Ridderzaal in een bepaald teken of
heeft een thema. In deze bijeenkomst worden de ervaringen van veteranen
door de ogen van kinderen bekeken en wordt bijzondere aandacht
geschonken aan de missie in Cambodja die twintig jaar geleden werd
beëindigd.

Na de toespraak van de voorzitter van het comité en de minister-
president, volgde een multimediaal deel. Korte filmpjes werden
afgewisseld met zang muziek en theatrale elementen.

Dertig leerlingen van groep B van de protestants-christelijke basisschool
‘de Zonnewijzer’ uit Amersfoort waren aanwezig en vervulden een
belangrijke rol in het programma. Zij zongen het refrein Veteranenrap:

Dit is voor de Kids, dit is voor de tranen
Dit is voor de peace, dit is voor ons allen samen
Dit is voor de mensen met kapot geschoten ramen
Dit is voor onze helden, het zijn de veteranen.

Heel goed gedaan!
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De muziek werd verzorgd door een ensemble van het orkest van de
Koninklijke Luchtmacht. Solisten waren zangeres Vera de Bree en rapper
Yes-R. Beide solisten waren de veteranen zeer toegedaan in hun
optreden.
De minister-president hield een warme toespraak waarin hij zijn
waardering uitsprak voor het werk van de Nederlandse militairen in den
vreemde. In het bijzonder de oude veteranen uit de 2de Wereld Oorlog,
Indië en Korea werden door hem genoemd, waarna de missies die daarop
volgden de aandacht kregen.
"Uw talenten en ervaringen worden gezien, uw verhalen worden gehoord.
En uw persoonlijke pijn wordt gedeeld".

De D.C.Zuid-Holland en zijn vrouw waren uitgenodigd om in de Ridderzaal
aanwezig te zijn.
Na de plechtigheid in de Ridderzaal volgde het programma op het
Binnenhof.
Om 11.25 uur volgde het intreden van de inter-service vaandelgroep met
Standaarden van de Huzaren van Boreel en de Kon. Marechaussee,
bereden wapens en vaandels van de Kon. Marine, Mariniers, Luchtmacht
en Landmacht, keurig gemarcheerd.
Om 11.30 uur aankomst Z.M. Kon. Willem Alexander, om 11.40 uur
gevolgd door een toespraak van de Minister van Defensie

Om 11.45 uur volgde de uitreiking Herinneringsmedaille vredesoperaties
en om 12.00 uur uitreiking draaginsigne Veteranen in samenwerking
met oude veteranen.
Rondom 12.25 uur werd het Wilhelmus gespeeld en was het einde van de
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plechtigheid. Daarna om 12.30 uur lunch op het Binnenhof.
Op het Binnenhof sprak de D.C.Zuid-Holland met mevrouw Tack, de
weduwe van Gen-majoor b.d. Tack (mede-oprichter en oud-voorzitter van
de VOKS) en haar zoon kolonel Tack. Later werd de minister van Defensie
mevrouw Hennis-Plasschaert door de D.C. bedankt namens de VOKS
voor haar aanwezigheid en haar aandacht voor de veteranen.
Ook met Vice-admiraal Borsboom, lt.-Generaal b.d.Ted Meines, die zich
enorm heeft ingezet voor de veteranen, en de voorzitter Tweede Kamer en
waarnemend voorzitter Eerste Kamer werd gesproken.

Een uitstekend uitgevoerd programma zowel in de Ridderzaal als buiten
op het Binnenhof, waar de militairen en muziekkorps van Kon. militaire
kapel ‘Johan Willem Friso’ indrukwekkend optraden en speelden.
Een wat kleiner detachement van de VOKS dan vroeger maakte tijdens het
defilé een goede indruk.
Al bij al een geslaagde Veteranendag in Den Haag waarbij 85.000
bezoekers aanwezig waren.
C.J.v.L.S.
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HERDENKING EN REUNIE 11 JUNI 2013

Al vroeg in de ochtend maakte een aantal mannen van het 12e Bataljon
zich gereed om het bestuur van de V.O.K.S assistentie te verlenen om de
Herdenking en Reünie goed te laten verlopen. Op het station te Arnhem,
bij de bussen voor de pendeldienst, aan de poort van de kazerne om de
binnenkomst snel te laten verlopen en in de hal van de Fly-inn om de
namen te controleren, de consumptiemunten te verstrekken en een pen
van onze vereniging te overhandigen.
De reünisten die nog moesten betalen werden doorverwezen naar de
assistent van de penningmeester de heer A. Leyenaar.

Zoals gebruikelijk werden de VIP’s ontvangen in het museum. Onder hen
bevonden zich, naast de Ambassadeur van de Republiek Korea de heer
Lee Key-Cheol, ook een aantal Koreanen die de dag ervoor in Bronbeek,
aan de Korea-veteraan in het algemeen een hulde hadden gebracht.

Na de plechtigheid bij ons monument werd de receptie in de Fly-inn
gehouden. Een aantal Voksleden werden op het podium geroepen waar de
Ambassadeur hen de Korean War Veteran medaille uitreikte. Ook werden
er cadeautjes uitgereikt namens de Ambassadeur die waren meegebracht.
Voor elke Korea-veteraan één.
Jammer dat er begeleiders waren die ook een presentje ophaalden
waardoor er veteranen zonder iets naar huis gingen.
Eén veteraan die zijn presentje op tafel legde en een consumptie ging
halen was zijn cadeautje, toen hij bij zijn tafel terug kwam, al kwijt. Jammer
dat dit soort dingen gebeuren.

Aansluitend stond de rijstmaaltijd klaar, waar goed gebruik van werd
gemaakt. Tijdens de receptie en maaltijd was ook dit keer de mogelijkheid
ons museum te bezoeken. Naast het gebouw was er een static-show
opgezet van een soort basiskamp door een achttal mannen in Korea-
uitmonstering.
Naast deze zichtbare mannen van het Bataljon waren er velen die
assistentie hebben verleend op de achtergrond. Allen onze hartelijke dank
daar voor.
Het was weer een gezellige en geslaagde bijeenkomst die tot het eind van
de middag duurde en voor sommigen niet lang genoeg.
Paul Gommers
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KOREA REVISIT

Van de heer Vermeulen van het Ministerie van Buitenlandse zaken
ontving de redactie onderstaand bericht over de revisit in Korea.

“Het was een mooi event, waarbij de Koreanen wederom alles uit de kast
hebben gehaald om de veteranen te eren. Jack en Hans en de beide
dames hebben erg genoten. We hebben ze bij aankomst ontvangen op de
ambassade en op vrijdag zijn we met ze op pad gegaan naar de
Nederlandse monumenten. Aldaar heeft de CDS (Generaal Middendorp,
Commandant der Nederlandse Strijkrachten) met Hans en Jack kransen

gelegd. De CDS was onder de
indruk van de omvang van de
molen en het feit dat de beide
monumenten tot in de puntjes
waren verzorgd. De
Kranslegging werd tevens
bijgewoond door de loco
burgemeester van Hoengseong
en een vertegenwoordiger van
het ministerie van patriotten en
veteranen aangelegenheden.
De drie Koreaanse veteranen
hebben ons eveneens
vergezeld. Zaterdag was het
formele programma met veel
ceremonie en strakke regie.
Zondag zijn we op en neer naar
Busan gegaan waar de CDS
ook een krans heeft gelegd. Dit
was een mooi en waardige
afsluiting. Uiteraard hebben we
diverse lunches en diners
gehad. Op het officiële banket
van zaterdagavond kregen de

veteranen een oorkonde en medaille. Jack en Hans waren (terecht) zo trots
als een pauw! Het was uiteraard zeer jammer dat Dhr Petit en Dhr
Aldewereld dit niet mee konden maken en ik hoop dat het met beide goed
gaat. Het was voor mij een genoegen om erbij te zijn en Jack en Hans
beter te leren kennen.
W. Vermeulen
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HET SAMILFONDS

In ‘Van het Bestuur’ in deze VOX-VOKS heeft u kunnen lezen dat het
studiefonds voor leerlingen van de Samilschool te Suwon wederom
geheel is gebruikt. Dit fonds is in 1977 opgericht en bedoeld voor
kinderen waarvan de ouders financieel niet in staat zijn om de
opleiding van hun kinderen te bekostigen. Daarnaast omvat het fonds
ook een aanmoedigingsprijs voor leerlingen die op grond van hun
studie tot zeer goede prestaties komen. Onderstaand artikel (uit 1994)
herinnert nogmaals aan dit fonds.

VOKS steunt leerlingen van de Zuid-Koreaanse Samilschool
Door: Rein Bijkerk

Dat projecten van Veteranen met een missie heel kleinschalig, maar
tegelijk heel betekenisvol kunnen zijn, bewijst de bijzondere band tussen
Korea-veteranen en de Samilschool in Suwon, Zuid-Korea. De Vereniging
van Oud Korea Strijders (VOKS) stelt ten behoeve van leerlingen van deze
school jaarlijks enkele volledige of gedeeltelijke studiebeurzen
beschikbaar. Bovendien worden aanmoedigingsprijzen uitgeloofd voor de
beste leerlingen.
Het benodigde geld voor de steun van de Zuid-Koreaanse leerlingen, een
paar duizend euro per jaar, wordt door de veteranen van de VOKS
bijeengebracht en in een apart fonds gestort. “Telkens als de bodem
daarvan in zicht is, plaats ik een oproep in ons blad en dan komen er weer
tientallen donaties binnen”, aldus voorzitter Leen Schreuders van de VOKS



33

Gedenkbord
De bijzondere band met de Samil-school, inmiddels uitgegroeid tot een
groot scholencomplex met diverse opleidingen, gaat terug tot december
1950. Toen werd een deel van het Nederlandse Koreabataljon er enige tijd
ingekwartierd. In de periode van vechten die de militairen te wachten
stond, bleek het de laatste keer te zijn dat ze een echt dak boven hun
hoofd hadden. In het oude deel van de Samilschool herinnert een
gedenkbord aan het verblijf aan de Nederlanders.
Leen Schreuders ervaart tijdens zijn bezoeken aan Korea dat de
Koreaoorlog daar sterk leeft. “En ik sta ook altijd te kijken van de grote
dankbaarheid jegens ons veteranen.”
Dat leerlingen van de Samilschool deelnemen aan de
herdenkingsplechtigheden van in Korea gesneuvelde Nederlandse
militairen is daarvan een bevestiging.

Met zorg geselecteerd
Enige jaren na de oprichting van de VOKS (in 1977) werd naar aanleiding
van een revisit aan de Samilschool begonnen met het beschikbaar stellen
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van die beurzen. Die zijn met name van oudsher bestemd voor kinderen en
kleinkinderen van de bij het Nederlandse bataljon ingedeelde Koreaanse
militairen. De beurzen worden toegekend aan scholieren van wie de
ouders financieel niet in staat zijn om de opleiding van hun kinderen te
betalen. Door de school worden kandidaten geselecteerd en bij de
toekenning van de beurs wordt de nodige privacy in acht genomen.
Dat laatste ligt anders bij de uitreiking van de jaarlijkse
aanmoedigingsprijs. Dan stroomt — zeker als dat jaar een delegatie
aanwezig is — de grote zaal vol met leerlingen. Dan worden er speeches
gehouden en krijgen de leerlingen hun prijs en oorkonde op het podium
uitgereikt. Wanneer Leen Schreuders zelf in Korea is, doet hij dat in eigen
persoon. In andere gevallen neemt de vertegenwoordiger van de
Nederlandse ambassade de honneurs waar. De ambassade treedt sinds
jaar en dag op als intermediair tussen de Koreanen en de Samil-school.
De 'adoptie' van de Samilschool heeft naar de mening van Schreuders een
tweeledig effect: “We hebben in de loop der jaren enkele tientallen
scholieren in maatschappelijk opzicht een opstart kunnen bieden. Dat is
voor die leerlingen van 15, 16 jaar heel belangrijk. Anderzijds houden,
mede dankzij de speciale relatie met de Samilschool, de Nederlandse
Korea-veteranen een tastbare band met Korea. Schreuders: Ook dát is in
de loop der jaren waardevol ervaren.”
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(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.
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WEBSITE TER HERDENKING VAN DE VETERANEN

Het Koreaanse Ministry of Patriots and Veterans Affairs (MPVA) is een
campagne gestart om jonge Koreanen in de leeftijd van 20 – 40 jaar
bewust te maken van de belangrijke rol die de militairen van de Verenigde
Naties in de Koreaanse oorlog hebben gespeeld.
Daarvoor is in Korea een website opgestart met daarop berichten van de
21 landen die Korea tijdens deze oorlog hebben gesteund
Koreaanse jongeren kunnen deze website bezoeken en daarop een
dankwoord aan de veteranen van een bepaald land plaatsen.
Uit deze teksten zal het mooiste bericht worden geselecteerd. De opsteller
daarvan zal een gift ontvangen en een handgeschreven bericht van de
ambassadedeur uit het gekozen land.
Namens de Nederlandse veteranen heeft Zijne Excellentie P. Menkveld,
Nederlands ambassadeur in Seoel, de volgende tekst op een afbeelding
van ‘De Molen’ voor de website ingezonden:

“This year marks the 60th anniversary of the cease fire of the Korean War. 122
Dutch soldiers gave their lives for freedom and peace in Korea. Some veterans
from the Netherlands will visit Korea in July to join the commemoration ceremony.
The Netherlands is grateful to the Korean government and all other organisations
and individuals who ensure that the sacrifice of our soldiers in the Korean War is
not forgotten. May the Republic of Korea continue tot prosper and continue to
remember our joint past”
Paul A. Menkveld
Ambassador of the Netherlands
Seoul

(vertaling)

Dit jaar is het de zestigste verjaardag van de wapenstilstand van de Koreaanse
oorlog. 122 Nederlandse soldaten hebben hun leven gegeven voor vrijheid en vrede
in Korea. Een aantal veteranen uit Nederland zullen in juli aan de herdenkings-
ceremonie in Korea deelnemen.
Nederland spreekt haar dank uit aan de Koreaanse regering en alle andere
organisaties en individuen die er zorg voor zullen dragen dat het offer van onze
soldaten in de Koreaanse oorlog niet wordt vergeten.
Moge de Republiek Korea blijven bloeien en ons gemeenschappelijke verleden
blijven herinneren.
Paul A. Menkveld
Ambassadeur der Nederlanden
Seoul
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KOREA MONUMENT CANBERRA

De redactie van de VOX-VOKS ontving van de heer Ron Cozijnsen uit
Australië volgend bericht over zijn vader, Harry Cozijnsen.
Dit mooie en ontroerende verhaal vonden wij zo bijzonder, dat we u
daar graag deel van willen uitmaken.

“Winter in Australië, maar niets te vergelijken met de winter in Nederland,
laat staan de winter in Korea. Mijn vader Harry Cozijnsen was een Korea
Veteraan. In 2003 is hij overleden.

Als kind was ik vaak alleen thuis en dan spendeerde ik veel tijd in de
fotoalbums van mijn vader. Zijn reis naar Amerika, de foto's van Korea.
Dan waren er de ‘souvenirs’ die hij in Hongkong, Amerika, Suriname en
Japan had gekocht. Ik kon toen het onderscheid en verband niet maken
tussen deze verschillende uitheemse ‘souvenirs’.
Wij woonden in een buurt met veel Ambonezen en Indonesiërs. De meeste
van deze Indonesische mensen waren ook militair, als ook de autochtone
Nederlanders. In mijn ogen was het vreemd als je vader geen militair was.
Daar was die oriëntale mystiek. De geur van Indische gerechten vermengd
met hutspot met klapstuk rond etenstijd. Het was alsof al die mensen uit
die fotoboeken bij ons in de buurt waren komen wonen.
Bij ons thuis werd over de (tweede) wereldoorlog gesproken door mijn
moeder, maar mijn vader sprak weinig over zijn persoonlijke ervaringen in
de Tweede Wereldoorlog. Maar helemaal niet over zijn militair verleden
met betrekking tot Korea. Tijdens vakanties was het echter niet ongewoon
een oorlogsmuseum of oorlogsmonument te bezoeken; de ellende van de
Tweede Wereldoorlog werd met de paplepel ingebracht.
In de 70-er jaren kwamen berichten van de Tweede Wereldoorlog (World
at War) op TV. Er was ook een tijdschrift van Bericht van de Tweede
Wereldoorlog. In de periode voor Anzac Day wordt de World At War hier in
Australia elk jaar weer uitgezonden en wanneer ik kan kijk ik.
Over Anzac Day heb ik ooit eens een videotape van zo'n 6 uur opgestuurd
naar mijn vader. Dat was voor de Veteranendag was ingevoerd in
Nederland. Naar eigen zeggen heeft mijn vader de band opgezet en van
begin tot einde bekeken. Hij was zeer onder de indruk hoe veteranen met
de hoogste egard werden behandeld.

Met Pasen was ik in Canberra voor mijn deelname aan de National Master
Athletics. Al eerder had ik het Korea Monument bezocht met mijn dochter
en vrouw. Dit keer was ik alleen. Op de laatste dag in Canberra, moest ik
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toch even naar het Koreamonument. In mijn hoofd hoorde ik de stem van
mijn vader; hij herhaalde gedurende mijn tijd in Canberra dat ik tijd moest
maken om naar het monument te gaan.
Het Korea Monument is gelegen aan Anzac Parade: een brede boulevard.
Het is daar heel sereen. Het was voor mij heel speciaal om daar rond het

monument te
lopen. Ik
probeer me
de situatie
voor te stellen
en hoor dan
steevast mijn
vader zeggen:
“dat begrijpen
jullie niet”.
Het verschil
tussen een
land in oorlog
of vrede en

dan nog in een geheel ander cultuur moet dan immens zijn.
Mijn vader zei vaak: “” je moet ‘Wij bidden om de dageraad’ eens lezen”.
Kort na mijn vaders overlijden heb ik ‘Wij bidden om de Dageraad’
uiteindelijk gelezen alsook ‘Tjot’. Het is het zeker de moeite waard deze
boeken te lezen. Ik denk dat de traumatische ervaringen voor mensen in
dit soort conflictsituaties tegenwoordig niet veel anders is.

Dus daar sta ik dan alleen bij het Korea monument...en ik kan dit moment
ook niet delen. Of toch wel...met de V.O.K.S.
Een zonnige namiddag; niemand in de wijde omtrek te zien. Ik hoor de
vlaggen wapperen. De dreiging van toen, is de dreiging van nu.
Een dwaas, Kim Jong-un die elk moment de wereld volledig kan
destabiliseren. We zijn 60 jaar verder en de situatie is nu niet veel anders
dan toen...
Ik neem foto's van het Monument. Het weer, de stilte, de omgeving en de
atmosfeer geven mij het gevoel van 4 mei. Het feit dat er niemand in de
wijde omtrek te zien is onderstreept misschien wel de Vergeten Oorlog...

Het is tijd om naar huis te gaan. Lest We Forget (opdat wij nooit vergeten).
Vergeten doen wij niet...”

Ron Cozijnsen
Australia
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REVISIT WASHINGTON DC

VOKS-lid Dick Hermans nam op eigen kosten als enige Nederlandse
Korea Veteraan deel aan de herdenking van de 60 jaar wapenstilstand
van de Korea oorlog die in Washington DC werd gehouden.
In de Amerikaanse kranten verscheen (de vertaling van) navolgend
artikel over zijn deelname aan deze herdenking

Nederlandse veteraan neemt deel aan de herdenking van de 60 jaar
wapenstilstand van de Koreaanse oorlog

nieuws artikel | 30 Juli 2013

De herdenking van 60 jaar wapenstilstand van de Koreaanse oorlog werd
op 27 juli herdacht tijdens een evenement op de National Korean War
Veterans Memorial in Washington, D.C.

Ook een Nederlandse soldaat, Dick Hermans (86 jaar oud), een veteraan
uit de Koreaanse oorlog, nam deel aan het evenement.

De heer Hermans, die als soldaat eerste klasse in 1950 naar Korea werd
uitgezonden en een jaar lang in deze oorlog vocht, plaatste een
Nederlandse krans op het gedenkteken. Hij werd bijgestaan door de
militaire Attaché, kolonel Arie Ooms.
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De aanval door communistisch Noord-Korea op Zuid-Korea in juni 1950
markeerde het begin van de Koreaanse oorlog. Op verzoek van de
Verenigde Naties besloot Nederland om samen met 20 andere naties, met
inbegrip van de VS, met militaire middelen mee te doen.
Een infanteriebataljon werd ingezet onder de naam 'Nederlands
Detachement Verenigde Naties Korea' (NDVN). De eerste lichting van 636
soldaten scheepten zich in voor Korea in oktober 1950.
Tegen het einde van 1954 keerden de laatste soldaten terug naar
Nederland. In de periode tussen 1950-1954 werden meer dan 4700
Nederlandse soldaten ingezet, waarvan 122 hun leven verloren in Zuid-
Korea. Drie soldaten werden vermist in actie. Ook namen verscheidene
Nederlandse Marineschepen deel aan de VN-operatie.
Op 27 juli 1953 werd de wapenstilstand ondertekend, hoewel formeel
gezien het conflict tot de dag van vandaag nog steeds niet is opgelost.

Tijdens de ceremonie huldigde President Obama de veteranen en zei:
“Laten we in ons haastige leven even een moment pauzeren. Laten we
luisteren. Laat deze veteranen ons terugvoeren naar de dagen van hun
jeugd en laten we onder de indruk zijn van hun opmerkelijke daden”
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OPSPORING VERZOCHT

In deze rubriek kunt u oproepen doen voor informatie over
oud-koreaveteranen. Leden die informatie hebben over de in deze
rubriek genoemde veteranen, worden verzocht contact op te nemen
met de aangegeven contactpersonen via de vermelde adresgegevens.
U doet de familieleden die informatie over hun dierbaren, vrienden of
kennissen zoeken, hiermee een groot plezier.

Raymond Christiaan Nicolaas Den Uyl
Mijn vader was een oud Korea strijder, zijn naam is: Raymond Christiaan
Nicolaas Den Uyl en had als roepnaam Jack. Er is nog steeds verwarring
over de achternaam. Hij kan bij u ook bekend staan onder Den Uijl.
Hij is lang geleden overleden maar zijn ex-vrouw (mijn moeder) leeft nog.
Ze kan mijn vragen niet beantwoorden; ze is 83 jaar. Mijn vader zou ook
rond deze leeftijd geweest zijn.
Ik, zijn dochter, Mirjam Evelyn Hera Den Uijl heb een aantal medailles van
mijn vader waarvan ik de betekenis niet ken. Ongetwijfeld is daar achter te
komen. Ik heb op internet het een en ander gevonden. Hij heeft ook een
Bronze Star medaille ontvangen. Daar gaat mijn vraag over.Kunt u ergens
in uw archieven iets vinden over mijn vader en de omstandigheden
waaronder hij gefunctioneerd heeft? Omdat mijn vader al lang geleden is
overleden (op 28 september 1988) en een aantal van zijn leeftijdgenoten
ook, is het lastig om aan informatie te komen. Ik hoop dat u misschien iets
ergens kan vinden.Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking.
Mirjam den Uijl

Leo Schreuders (redactie VOX-VOKS) heeft mevrouw Den Uyl inmiddels
laten weten dat De 'Bronzen Ster' onderscheiding (Engels ‘Bronze Star’)
een Amerikaanse oorlogsonderscheiding is. Deze op 4 februari 1944
ingestelde decoratie is bestemd voor ‘individuen in dienst van de
Amerikaanse strijdkrachten (waaronder ook het Nederlands Detachement
in Korea destijds) die zich in een oorlogsgebied onderscheiden door
heldhaftigheid, bijzondere prestaties of verdienstelijke uitoefening van hun
taak’. Jack Den Uyl, die geboren is in 1929, ontving deze onderscheiding
op 12 oktober 1955 wegens zijn verdiensten als 2e luitenant in Korea.
De VOKS heeft verder geen directe informatie over de omstandigheden
waaronder hij deze onderscheiding kreeg. Wellicht dat een of meerdere
van zijn strijdmakkers uit die tijd zich nog iets weet te herinneren.
Iemand die hem goed heeft gekend was Koreaveteraan Loesbergen,
bijgenaam ‘Loes’. Deze is helaas geen lid van de VOKS.
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Is er iemand onder de leden die meer informatie heeft over Raymond
(Jack) den Uyl? Graag uw reactie sturen aan Miriam den Uyl,
email: mirjam.den.uyl@gmail.com

Kolonel W.D.H. Eekhout
Van mei 1955 tot en met 1956 heb ik als dienstplichtig soldaat der eerste
klasse op het Stafkantoor gezeten: sectie G4 van de Staf Vierde divisie in de
WGF-kazerne te Harderwijk.Mijn sectorhoofd was toen kolonel W.D.H.
Eekhout. Een bijzonder aimabele man, een echte militair, die ik nooit zal
vergeten.Ik heb bij deze staf 4e divisie een bijzonder jaar van mijn leven
meegemaakt. Heel graag zou ik meer willen weten over de militaire loopbaan
van kolonel Eekhout. Inmiddels is hij wellicht overleden?
Mogelijk kan ik via u meer informatie ontvangen?
Bij voorbaat dank, tekent met hoogachting en vriendelijke groet,
J.M. Cleutjens

De redactie van de VOX-VOKS heeft de volgende informatie:
Over de levensloop van overste Eekhout is ons niet erg veel bekend.
De overste Eekhout is geboren in Batavia op 6 juni 1917. Op 25-01-1949
werd hij bevorderd tot kapitein, op 09-10-1951 tot majoor en op 01-11-
1955 tot luitenant-kolonel van de Infanterie.
Nadat Luitenant-kolonel Den Ouden in Korea sneuvelde, nam overste
Eekhout het commando van de NDVN aldaar over.
Helaas is hij al erg vroeg overleden in de Verenigde Staten op 12 mei 1965.
Wellicht dat er Oud Korea Strijders zijn die meer informatie over zijn loopbaan
hebben. Uw reactie graag naar:
De heer J.M. Cleutjens, Van Randerodestraat 64, 5282 XL Boxtel
Tel.: 0411-672003
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BOEKBESPREKING

De voorzitter VOX-VOKS ontving van de heer van Ebbenhorst
Tengbergen, oud-ambassadeur in Korea, de volgende brief:

“Geachte heer Motshagen,
Van 1986 tot 1990 heb ik het voorrecht gehad te dienen als Hr Ms
Ambassadeur in de Republiek Korea en in die periode heb ik regelmatig
heel plezierig contact gehad met uw voorganger, de Kolonel Schreuders.
Pas onlangs heb ik een zeer boeiend boek in handen gekregen dat ik -
ondanks de dikte: 640 bladzijden- bijna in één ruk heb uitgelezen.
Juist omdat dit boek in Nederland voor zover ik weet weinig bekendheid
heeft gekregen, heb ik er ten behoeve van de leden van de V.O.K.S een
korte bespreking van opgesteld, die ik hierbij insluit.
Mocht u dit de moeite waard vinden, dan zou u deze bespreking wellicht in
een volgend nummer van het VOKS-bulletin kunnen afdrukken.
Zou u bij gelegenheid mijn hartelijke groeten willen overbrengen aan de
Kolonel Schreuders?
Met gevoelens van de meeste hoogachting en vriendelijke groet,
J. van Ebbenhorst Tengbergen”

Boekbespreking
Vijf dagen voor zijn dood in een auto-ongeluk in de lente van 2007 legde
de bekende Amerikaanse journalist David Halberstam (1934) de laatste
hand aan zijn boek over de Koreaanse oorlog, met als titel: 'The Coldest
Winter’ America and the Koren War’, waaraan hij maar liefst tien jaar had
gewerkt.
De schrijver heeft natuurlijk de al bestaande uitgebreide literatuur over dit
onderwerp geraadpleegd, maar wat dit boek zo levendig maakt zijn onder
andere de lange gesprekken die hij in de loop der jaren heeft gevoerd met
talloze oud Korea strijders van hoog tot laag. Bovendien beperkt hij zich
niet tot beschrijving van de militaire acties, maar schildert hij ook
uitgebreid de politieke en militaire leiders alsmede de politieke
achtergronden in dit grote conflict.
Hij staat uitgebreid stil bij Generaal MacArthur die, hoe briljant hij ook was,
de Amerikaanse President, de Amerikaanse regering en de Chefs van de
Generale Staven voortdurend voor de voeten liep en uiteindelijk vele malen
insubordinatie tegenover President Truman pleegde. Hij nam het niet altijd
nauw met de waarheid en rapporteerde alleen wat hij goed vond om te
rapporteren. Hij heeft een grove inschattingsfout gemaakt door te stellen,
dat de Chinezen zich altijd van dit conflict afzijdig zouden houden.
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Doordat hij niet alleen in militaire maar ook in hoge politiek kringen veel
invloed had, heeft President Truman lang geaarzeld voordat hij hem zou
ontslaan. Later gaf hij toe dat hij dat
veel eerder had moeten doen.

Al met al is het een prachtig
geschreven, van begin tot einde
spannend boek, dat een sieraad is in
de boekenkast van iedere oud Korea
strijder.
Het is nog te krijgen in een uitgave in
pocket boek via www.amazon.co.uk
voor respectievelijk 0.76, 6.88 en 7.99
Britse Pond Sterling, of via de
boekhandel.
"The Coldest Winter"
America and the Korean War
David Halberstam
MACMILLAN

JvET

http://www.amazon.co.uk/
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EVENEMENTEN IN MUSEUM BRONBEEK

Fotoweek Nederlands-Indië
In Museum Bronbeek kan iedereen op 24, 25, 26 en 27 september 2013
terecht met vragen over eigen familiefoto’s uit Nederlands-Indië.
Bronbeek biedt deze gelegenheid in het kader van de landelijke Fotoweek,
een nieuw initiatief van het Nederlands Fotomuseum en het Foam, dit jaar
met het thema ‘Kijk! Mijn familie’.
Museum Bronbeek beheert een omvangrijke collectie foto’s over de
koloniale geschiedenis van Nederland. Veel Nederlanders hebben zelf
foto’s uit Indië of Suriname en de Antillen in huis.

Vaak fotoalbums uit de diensttijd van hun vaders en opa’s in Indië, of
familiealbums uit vervlogen tijden. Het belang en de betekenis van de
foto’s is hen vaak niet duidelijk; met hulp van de specialisten in het
museum kunnen de foto’s veel vertellen.

Om mensen gelegenheid te geven een antwoord op hun vragen te vinden
neemt museum Bronbeek deel aan de Fotoweek. Op 24, 25, 26 en 27
september 2013 kan men tussen 13.30 tot 17.00 uur met zijn eigen foto’s
het museum binnenlopen. Experts staan klaar om de meegebrachte foto’s
aan de hand van de locatie, de kleding of uniformen, voer- en vaartuigen
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en gebouwen op de foto’s te analyseren. In veel gevallen kunnen zij ook
advies geven over nader (genealogisch) onderzoek.

Voor deelname zijn de normale museumentreeprijzen van toepassing
(www.bronbeek.nl ).
Vooraanmelding is wenselijk via Loket.KTOMM.Bronbeek@mindef.nl
Meer informatie over de Fotoweek (20 t/m 29 september 2013)
op http://www.defotoweek.nl/

Week van de koloniale geschiedenis
Koloniale geschiedenis is een onderbelicht, maar wezenlijk onderdeel van
onze vaderlandse geschiedenis. Daarom geeft museum Bronbeek voor het
tweede achtereenvolgende jaar een week lang extra aandacht aan
Nederlands-Indië in de ‘Week van de koloniale geschiedenis’ van 13
t/m 19 oktober 2013.

Vorst en volk
Het museum speelt daarbij waar mogelijk in op het thema van de Maand
van de geschiedenis: ‘Vorst en volk’. In de Week van de koloniale
geschiedenis biedt het in samenwerking met andere instellingen een reeks
activiteiten rond de relatie tussen vorst en volk in koloniale context.
In de context van de koloniale geschiedenis is de relatie tussen vorst en
volk speciaal. Toen het Koninkrijk der Nederlanden in 1816 zijn overzeese
gebieden in de Oost terugkreeg van de Engelsen kwam de kolonie onder
het gezag van de koning. Toen het Koninkrijk der Nederlanden in 1816 zijn
overzeese gebieden in de Oost terugkreeg van de Engelsen kwam de
kolonie onder het gezag van de koning. In sommige delen van de koloniale
samenleving in Indië ontwikkelde zich een ware Oranjevorstenverering. Nu
nog getuigen voorwerpen in de collectie en de exposities van Museum
Bronbeek van de aanhankelijkheid van de bevolking en van de bemoeienis
van de koning met de kolonie. Toch heeft in de gehele koloniale
geschiedenis nooit enig regerend Nederlands vorst Nederlands-Indië
bezocht. Alle gekoloniseerde volken in Indië bleven wel hun eigen
(inheemse) vorst eren, naast de vorst in ‘het vaderland’. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd de vorstin een symbool van verzet tegen de Japanse
bezetting, maar voor de republikeinen werd diezelfde vorstin een symbool
van onderdrukking in de periode 1945-‘50.

Programma Week van de koloniale geschiedenis
Het programma van de ‘Week van de koloniale geschiedenis’ omvat onder
meer lezingen door John Jansen van Galen, Anoek Steketee & Arnold van
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Bruggen, John van den Broek, Madelon Djajadiningrat, Herman Keppy,
Femmy Fijten en Jos Janssen. Ook staan workshops rond gamelanmuziek
en het Javaanse wajangspel op het programma. De Stichting Moluks
Historisch Museum organiseert tafelgesprekken over de relatie tussen
koningshuis en Molukkers. Het Indisch Herinneringscentrum verzorgt films
over Indische Nederlanders in relatie tot het koningshuis. Dorette
Schootemeijer geeft een presentatie over de ‘Indische‘ films uit de
collectie van ‘Eye’, het Nederlands Filmmuseum. En er is het symposium
‘Erfgoed in beeld. Kunstenaars en de verbeelding van het verleden’ naar
aanleiding van de lopende expositie ‘Bronbekers in beeld’. Elke activiteit is
afzonderlijk uitgebreid beschreven
opwww.maandvandegeschiedenis.nl (zoekwoord: ‘Bronbeek’).

Krissendag in Museum Bronbeek 23 november 2013
Wie graag meer wil weten over zijn kris kan daarmee terecht bij een
expertpanel op de Krissendag in museum Bronbeek op zaterdag 23
november 2013.

Een kris is een soms 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, herkomst en betekenis 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 T (026) 3763522 of
nb.ravensbergen@mindef.nl
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‘Koloniaal herinneren en vergeten in Nederland’ - 24 november 2013
Dr. Paul Bijl gaat in zijn lezing ‘Koloniaal herinneren en vergeten in
Nederland’ op 24 november 2013 in Museum Bronbeek in op de vraag hoe
het mogelijk is dat het Nederlandse koloniale verleden keer op keer lijkt te
worden herontdekt. De lezing ‘begint om 14.00 uur en wordt
georganiseerd i.s.m. de Volksuniversiteit Arnhem.

Afgelopen jaar publiceerde de Volkskrant op de voorpagina de ‘eerste’
foto’s van geweld uit Nederlands-Indië, terwijl zulke foto’s al in de
koloniale tijd breed circuleerden. Hoe komt het dat, terwijl documenten
van geweld altijd aanwezig zijn geweest in de publieke sfeer, mensen toch
keer op keer het koloniale verleden ervaren als ‘vergeten’?
De lezing van dr. Paul Bijl gaat over de verhalen die groepen mensen over
hun gezamenlijke verleden vertellen en hoe bepaalde delen van dat
verleden maar moeilijk een plaats krijgen in het culturele geheugen.
Paul Bijl promoveerde in 2011 bij de Universiteit van Amsterdam. Zijn
proefschrift ‘Emerging Memory: Photographs of Colonial Atrocity in Dutch
Cultural Remembrance’ (Opkomende herinnering: Foto’s van koloniale
wreedheden in de Nederlandse culturele herinnering) gaat over hoe
Nederlanders de afgelopen ruim 100 jaar hebben teruggekeken op geweld
uit de koloniale periode in Nederlands-Indië. Het richt zich op twee foto’s
uit 1904 van door het Nederlandse koloniale leger uitgemoorde dorpen, en
hoe deze in de loop der tijd telkens nieuwe betekenissen kregen.

De toegangsprijs (incl. museumentree) bedraagt 12,- en inschrijving is
noodzakelijk via (026) 4422363 of www.volksuniversiteit.nl/arnhem o.v.v.
cursusnummer CUL600.
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Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar 
op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen
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