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VAN DE VOORZITTER

Als ik u nu zou vragen wat u de laatste tijd bezig
houdt, is de kans groot dat dit de gebeurtenissen
in de Oekraïne zijn.
Ook met mij is dit het geval. Ik lees in diverse
artikelen dat Nederland te weinig daadkracht
vertoont en te veel op de diplomatieke toer is.
Mijn mening is dat je dit als eerste reactie zou
uiten, maar aan de andere kant ook wat dieper in
de materie moet duiken.
Het verschrikkelijke ‘ongeluk’ met vlucht 17 van
Malaysia Airlines met zoveel Nederlandse
slachtoffers, brengt ons opeens heel erg dicht bij

de oorlog die daar nu bezig is. Speculaties over de invloed van Rusland in
deze tragedie steken overal de kop op. En de NAVO weet zich geen raad.
Ik moet daarbij denken aan de tijd van het ‘gebroken geweertje’.
Nederland meende zich vlak voor de tijd van de Tweede Wereldoorlog
pacifistisch te moeten opstellen. Een sterke Defensie was in ons land dan
ook niet nodig en er werd dan ook flink op materieel bezuinigd. Totdat de
Duitsers binnenvielen…!
Ook nu wordt er op Defensie bezuinigd. Onze tanks zijn verkocht,
kazernes worden gesloten en zijn soms al gesloopt, personeel ontslagen.
Want de koude oorlog met Rusland was immers toch voorbij?
Wel, de huidige president van Rusland, meneer Poetin, die zo aardig was
tijdens de Olympische Spelen en onze atleten zo vriendschappelijk
omarmde, diezelfde meneer wordt geacht medeschuldig te zijn aan de
dood van de passagiers van vlucht 17 van Malaysia Airlines.
Daadkracht tonen of diplomatiek zijn… ik weet het niet. Maar één ding
weet ik wel: politici, stop met het uithollen van onze defensie. Wordt
wakker en zorg er voor dat onze Landmacht, Marine, Luchtmacht en
Marechaussee weer up-to-date worden.
Je weet maar nooit…

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 2014 – september 2014, bericht van overlijden van
overlijden van onderstaande leden is ontvangen:

R. van Dusschoten, 85 jaar, op 11 maart 2014 te Breda
(Gen. MacRae, maart 1951)

A.C. van de Borst, 91 jaar, in maart 2014 te Lisse
(La Marseille, febr. 1950)

B.A. Wynstok, 79 jaar in mei 2014 te Maastricht
(F. Russel, juni 1953)

F.W. Bleyi, 84 jaar, 25 juni 2014 te Duivendrecht
(Van Galen)

Op 25 juni overleed na een kort ziekbed op 84 jarige leeftijd ons lid Frits
Bleyi in zijn woonplaats Duivendrecht.
Frits was tijdens zijn Korea periode 1951 - 1952 opvarende van de Hr Ms
van Galen. Na zijn terugkeer in Nederland kort daarna werd hij voor twee
jaar uitgezonden naar Nederlands Nieuw Guinea.
Zijn uitvaart en crematie vond onder grote belangstelling op 28 juni plaats
op de Nieuwe Ooster begraafplaats te Amsterdam.
Bij de vele bloemstukken rond de baar was namens de V.O.K.S een
graftak en namens de Koreaanse Ambassadeur door vertegenwoordiger
dhr. Hak Jae Kim een bloemstuk neergelegd.
Ook nu was er een deputatie van vier man van de V.O.K.S. die naast de
baar opgesteld stonden.
De marinevertegenwoordiger hield tot slot een afscheidsrede waarin hij de
marinetijd van Frits memoreerde.
De familie en belangstelleden bedankten de deputatie voor hun aandeel bij
de uitvaart van Frits.
Harm de Jong
Marinevertegenwoordiger bestuur VOKS
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R. van de Meiden, 80 jaar, op 31 mei 2014 te Zevenaar
(Dubois)

P.A. van de Velden, 85 jaar, in juni 2014 te Ossendrecht
(Waterman, jan. 53)

C. Schukelaar, 83 jaar, op 6 juli 2014 te Beek-Ubbergen
(Empire Fowly, jan. 52)

D. Moerman, 84 jaar, op 9 juli 2014 te Almere
(Dubois)

A. van der Valk, 82 jaar, op 31 juli 2014 te IJmuiden
(Van Galen)

P.W. van de Vorst, 88 jaar, op 15 augustus 2014 te Amsterdam
(Zuiderkruis, okt.1950)

A.J. de Wilde, 83 jaar, op 16 augustus 2014 te Den Helder
(Van Galen)

Bij de crematieplechtigheid van de heer A.J. De Wilde waren een aantal
VOKS-leden aanwezig. Dit werd door de familie zeer op prijs gesteld.
Bij de baar was een prachtig rouwboeket van de VOKS gelegd.
Hiervoor bedankt mevrouw De Wilde de VOKS
District Den Helder
G. de Leeuw

J.A.L. Mulder, 88 jaar, op 25 augustus 2014 te Oosterhout
(Zuiderkruis, okt. 1950)

J. Ringersma, 80 jaar, op 13 september 2014 te Steenwijk
(F. Roussel, juni 1953)

Voor zover wij het bericht van overlijden tijdig ontvingen, is tijdens de
afscheidsdienst een bloemstuk met lint gelegd van de VOKS.
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VAN HET BESTUUR

Contributie: laatste oproep
Nogmaals het volgende bericht: inmiddels zitten we in de maand
september en nog steeds hebben een aantal leden en donateurs hun
lidmaatschap 2014 niet voldaan.
Wij verzoeken u daarom nog eens kritisch naar uw bankafschriften te
kijken om zeker te weten dat u uw contributie heeft betaald.
Van die leden die m.i.v. 1 oktober 2014 nog niet betaald hebben, zal het
lidmaatschap per 1 januari 2015 definitief worden beëindigd. Zij zullen
hierover door de VOKS per brief worden geïnformeerd.
Mocht er sprake zijn van een misverstand, dan zal uw bestuur samen met
u naar een oplossing zoeken.

Geen VOKS-vergadering in oktober 2014
Wij herinneren u er nogmaals aan dat in verband met het voortaan
samenvallen van het verenigingsjaar met het kalenderjaar, de
ledenvergadering van de VOKS die ieder jaar in oktober werd gehouden, is
vervallen.
De ledenvergadering voor het komende kalenderjaar zal worden gehouden
op:

vrijdag 30 januari 2015

Noteert u deze datum alvast in uw agenda.
In het decembernummer van de VOX-VOKS zult u de oproep en agenda
ontvangen.

IBAN berekenen
Het zal u inmiddels bekend zijn dat u alleen nog maar betalingen kan
verrichten met een IBAN rekeningnummer.
Op internet kunt u deze IBAN eenvoudig zelf samenstellen op de
internetsite www.iban.nl

IFKWVA-vergadering Korea
Uw voorzitter en penningmeester hebben uw vereniging in Korea
vertegenwoordigd bij de vergadering van het dagelijks bestuur van de
IFKWVA. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van andere
lidverenigingen aanwezig.
Tijdens de vergadering (in de laatste week van juli) zijn voorstellen
besproken voor de aanpassing van het reglement.
Na verwerking van de voorstellen wordt het reglement naar de 22
deelnemende verengingen gestuurd ter bestudering.
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Tijdens de ledenvergadering op 30 januari 2015 zullen wij u hierover verder
informeren. In de eerstvolgende vergadering van de IFKWVA dient dan het
vernieuwde reglement te worden vastgesteld.

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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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
Pr. Margrietstraat 4, 8331 ET Steenwijk
Tel 0521-511066 e-mail: karelpiest@hetnet.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geachte Korea Veteraan,

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 23 oktober 2014
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 2014 overmaken op
NL49INGB0007911040 t.n.v. District 2 en 3 Veluwe
t.n.v. Ver. Oud Korea Strijders, Groenendaal 602 te Ede,
onder vermelding van ‘Reünie Harskamp 2014’

Mocht u een klein (groot mag ook) prijsje voor de loterij ter beschikking
willen stellen dan graag bij binnenkomst afgeven.
Deze uitnodiging meebrengen en DENK OM EEN LEGITIMATIE bij
binnenkomst in de kazerne.

Namens de districten II en III
A.J. Leyenaar
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DISTRICT IX LIMBURG

Reünie afdeling Limburg
Er is wat verwarring over de datum van de reünie van de afdeling Limburg.
De juiste datum voor de reünie is:

Donderdag 25 september 2014
Aanvang 11.00 uur

Van Horne Kazerne
Kazernelaan 101 te Weert

Alle leden van District IX Limburg zijn per brief over de juiste datum op de
geïnformeerd.
Gilbert Ghelen
DC Limburg

Afscheid van de KMS Weert
Na bijna 63 jaar is het dan toch zover. De KMS neemt binnenkor afscheid
van de stad Weert. In het weekend van 13 en 14 september organiseerde
de KMS voor de allerlaatste keer een Open dag.



11

Het afscheid van de KMS viel samen met de 70-jarige herdenking van
operatie Marget Garden.
Op zaterdag 13 september waren vele genodigden, waaronder VOKS-lid
W. Heijmans, ere-voorzitter Leen Schreuders (tevens oud-Cdt KMS) en
ondergetekende aanwezig. Er werden diversen toespraken gehouden door
o.a. de huidige Cdt van de KMS, de kolonel Nijkamp, de Cdt Limburgse
Jagers, de luitenant-kolonel sen, de Burgemeester van Weert, de heer J.
Heijmans. Daarbij staken de sprekers hun mening over het opheffen van
meer dan 60 jaar traditie niet onder stoelen of banken. Burgemeester
Heijmans zei o.a.: ''Met een steen in mijn maag, een brok in mijn keel en
een traan in mijn ogen uitgelegd waarom de KMS dicht moet! De donkere
kant van de politiek kost Nederland veel geld!"

Vanwege de sluiting van de KMS wordt binnenkort ook het Monument van
het regiment ‘Limburgse Jagers’ naar de kazerne van Oirschot verplaatst.
Tijdens de bijeenkomst werden door verschillende organisaties kransen bij
het monument gelegd. Namens de VOKS werd een krans gelegd door
erevoorzitter kol.b.d. L.C. Schreuders en de heer W.L. Heymans.
LCS
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HERDENKING EN REÜNIE SCHAARSBERGEN

Op dinsdag 17 juni 2014 vond de jaarlijkse herdenking en reünie van
de Oud Korea Strijders NDVN (Nederlands Detachement Verenigde
Naties) plaats op de Oranje Kazerne te Schaarbergen. Het gezelschap
bestond uit een groot aantal Veteranen, hun partners en genodigden.

Nadat de aanwezigen hadden plaatsgenomen werden onder strakke regie
van kapitein De Winter de speciaal genodigden onder begeleiding naar
hun plaats gebracht. Daaronder Navy Captain Han-Soong, de Koreaanse
militair Attachee te Brussel, Mr Kee-Hang-Lee van het Yi Jun Peace
Museum te Den Haag, Kolonel Dulfer, Cdt Koninklijk militair tehuis
Bronbeek, Defence-Attaché Buzzedrio van de Amerikaanse Ambassade,
KLTZ Oppeneer, Cdt van Zr.Ms. Evertsen

Vervolgens werden de Koreaanse ambassadeur Key Cheol Lee, de
commandant Luchtmobiele brigade Brigadegeneraal Geerts en de
voorzitter VOKS de heer K. Motshagen naar hun plaatsen begeleid.

Nadat de vaandeldragers met het Van Heutsz vaandel hun posities hadden
ingenomen, startte de herdenking. Luitenant-kolonel Van Dreumel
begroette als Cdt van het regiment Van Heutsz de aanwezigen met een
inspirerende en indrukwekkende toespraak, die luidde als volgt:
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“Generaal, oud-koreastrijders (u bent er gelukkig weer bij), in het bijzonder
uw voorzitter de heer Motshagen, vertegenwoordiger van de Inspecteur
Generaal Krijgmacht, vertegenwoordigers van de krijgsmachtdelen,
Commandant en aanwezige bewoners van het Koninklijk Militair Tehuis en
Museum Bronbeek, dames en heren, u allen van harte welkom op de
Oranjekazerne, bij het 12e Infanteriebataljon AASLT en bij ons trotse
Regiment Van Heutsz.
We hadden graag de kolonel b.d. Schreuders, erevoorzitter van de VOKS,
in ons midden willen hebben, maar zijn gezondheid laat dat helaas niet
toe. We hebben hem vanochtend een bloemetje gestuurd om te laten zien,
dat hij gemist wordt.
Wij eren en herdenken vandaag de inspanningen van het Nederlands
Detachement Verenigde Naties in Korea en de persoonlijke offers die
daarbij gebracht zijn. Offers van hen die voor de vrede in Korea het leven
lieten en offers van hen die, al dan niet geschonden, terugkeerden op
vaderlandse bodem. Uw aanwezigheid maakt deze bijeenkomst extra
waardevol en vooral compleet.
An ever so warm welcome to the military representatives of the Republic
of South Korea, of the United States of America and all other distinguish
guests. The Netherlands Detachment United Nations in Korea lived
through combat and extreme hardship, side by side with comrades from
all over the world. Your presence here shows that a bond between
comrades in arms has no limitations in time nor is it hindered by national
boundaries.
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A special welcome to His Excellency the Ambassador of the Republic of
South Korea. Your Excellency the past year again we have experienced
your countries overwhelming gratitude towards our honorable veterans
and your never fading hospitality. We therefore welcome you here in our
midst today, with the same gratitude and hospitality. We in today’s
ceremony commemorate a war which brought in fact peace and freedom

to the Republic of South Korea. To
achieve this, Netherlands and
Korean blood fled over Korean
soil. That blood has created a
strong and everlasting bond
between our two nations. A bond
that is as scared as the sacrifice of
the young lives of our comrades.
We will together stand firm to
uphold that bond. We will tell the
stories of the Korean fight for
freedom, of unselfish sacrifice and
heroism long after the story tellers
have stopped telling them
themselves. I hope we are able to
join our specific en practical
efforts together for all the years to
come.
Your Excellency please allow me
to continue in Dutch.

Dames en heren,
Terwijl ons land nog na trilde van de gruwelen van de Tweede
Wereldoorlog, die ons in Indië en het vaderland zwaar op de proef hadden
gesteld en van de Indonesische vrijheidsstrijd die daar op volgde, vroeg de
internationale gemeenschap ons land om een bijdrage te leveren aan de
strijdmacht van de Verenigde Naties in Korea. Dat land, ver van ons huis
en haard, dreigde, met massale Chinese steun, te worden overlopen door
een totalitair regime. De vrijheid van een volk leek opnieuw te worden
verpletterd tussen twee ideologieën. Dát niet nog een keer. Nederland
leverde, hoewel niet meteen met een geweldig politiek enthousiasme, een
bataljon - het Nederlandse Detachement Verenigde Naties – aan de
internationale strijdmacht, die het Noord-Koreanen en Chinezen moest
gaan beletten het hele Koreaanse schiereiland te veroveren. Uit alle
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uithoeken van ons land en later ook uit overzeese gebiedsdelen melden
zich kerels van stavast om het avontuur te zoeken en vrede te brengen in
een warm land heel ver weg.
Te licht uitgerust kwamen de mannen helemaal niet in een warm land,
maar in een bar klimaat terecht. In weersomstandigheden, vaak in barre
kou, die de mannen tot het uiterste van hun incasseringsvermogen dreven.
Omstandigheden waarin de wil om het op te geven soms zo sterk is, dat je
er nauwelijks weerstand aan kunt bieden. Ze beten door, bleven staan en
deden, ondanks alle ontberingen van kou, honger, ziekte en algemeen
ongemak, waar ze voor gekomen waren: vrede brengen.
Nou ja, brengen? Daar moest voor gevochten worden! En niet zo’n beetje
ook. De druk aan het front van Noord-Koreaanse en Chinese zijde was
gigantisch. Doordat het Nederlandse Detachement veel gevechtservaring
in huis had van kerels die in Indië of elders ervaring hadden opgedaan,
had de regimentscommandant een sterke eenheid onder bevel voor
moeilijke klussen. Het Nederlandse Detachement maakte het motto van
het 2nd US Infantery Division meer dan waar: 2nd to none (nooit geen
tweede). Ze wisten keer op keer het hoofd te bieden aan een overmacht,
die vaak het tienvoudige of meer bedroeg. Vechten tegen zo’n overmacht
is in theorie hopeloos. Ogenschijnlijk kansloos hield deze group of hard-
bitten volonteers stand om te vechten. Een ooggetuige geeft ons een
indruk van het gevecht: ‘Het gevecht van man tegen man […] valt niet te
beschrijven. Er werd geschoten, gestoken, men ging elkaar met
pionierschoppen te lijf.’. Zelfs onder die omstandigheden was opgeven
geen optie, de gedachte daaraan – hoe sterk waarschijnlijk ook - werd
genegeerd. Om dat te kunnen doen, moet een mens bijzondere dingen
laten zien. Dingen waaraan wij een voorbeeld ontlenen en waarvan iedere
rechtgeaarde militair vurig hoopt dat we, als onze tijd daar is, hun
doorzettingsvermogen en de moed kunnen evenaren.
Van de 3400 vrijwillige Van Heutszers die in de periode 1950-1954 ten
strijde trokken, sneuvelden er 122 en vier kameraden werden nooit
gevonden. 20 KATUSAs verloren zij aan zij met hun Nederlandse
kameraden het leven. Vandaag staan we bij hen stil om ze te herdenken en
te eren. Bij hen die vielen, bij hen die gewond en getekend raakten en bij
ieder van hen die vrijwillig voorwaarts ging om veiligheid en vrijheid te
brengen aan het Zuid-Koreaanse volk.
Het Zuid-Koreaanse volk dat zich steeds op nieuw en voor eeuwig
dankbaar toont voor de gebrachte offers en de vrijheid die daaruit
voortkwam. In 1962 drukte de Koreaanse president zijn dankbaarheid uit
door de Taeguk met Gouden Ster toe te kennen aan de mannen van het
Nederlandse Detachement Verenigde Naties. De Inspecteur Generaal der
Krijgsmacht bracht ons deze uitzonderlijk hoge onderscheiding afgelopen
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jaar persoonlijk. Hij heeft een plaatsje in de Historische Collectie van het
Regiment gekregen.
Op een standbeeld in Normandië las ik pas: ‘Wars do not make great men,
but they do bring out the greatness in good men’ (vrij vertaald: oorlogen
maken geen grote kerels, maar ze brengen wel de grootheid boven in
goeie kerels). Wij hebben goeie kerels naar Korea gestuurd en de oorlog
heeft ons hun grootheid laten zien.”

Vervolgens nam de heer Motshagen, voorzitter VOKS, het woord:

“I like to welcome H.E. the Ambassador of the Republic of Korea Mr. Lee
Kye-Cheol.
Welkom Generaal, genodigden, Veteranen, Militairen van het Regiment
van Heutsz, dames en heren.
De woorden uitgesproken zojuist door de Cdt van het Reg. v. Heutsz zijn
zeer treffend, wij veteranen waren daarbij.
Wij zijn hier bijeen om de gevallenen te eren, en gedenken niet alleen onze
dappere kameraden in de Koreaanse oorlog 1950-1953 maar ook zij die
uit diverse missies niet meer zijn teruggekeerd.
Vorig jaar is hier achter mij in gebouw 31, de historische verzameling van
het Reg van Heutsz, de Teaguk medaille met gouden ster uitgereikt aan de
krijgsmachtonderdelen die hebben deelgenomen aan de oorlog in Korea.
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Het is de hoogste onderscheiding die Korea kent. U kunt deze medaille
hedenmiddag bewonderen.
Ook nu nog zijn in de wereld op vele plaatsen oorlogshandelingen en
kunnen op verzoek van de VN nieuwe missies ontstaan.

Door de crisis zijn in Europa ver doorgevoerde bezuinigingen in het leger
door de politiek opgelegd, zo ook in ons land. Mede daardoor is de
veiligheid voor onze bevolking in gevaar gekomen. Wij hebben de goede
kontakten die wij hadden met de buurlanden op militair niveau moeten
verstevigen om daardoor de veiligheid te kunnen waarborgen.

Vorige week is het veteranenloket officieel geopend en is voor veteranen
en hun partner zeven dagen in de week en 24 uur per dag bereikbaar voor
al hun vragen betreffende de zorg. Hulde aan het Veteranen Platform en
het V-Fonds.
Volgende maand ga ik naar Korea voor een meeting als vicepresident van
de International Federation Korean War Veterans Associations. 21 Landen
zijn daarbij aangesloten. Het belangrijkste punt wat ik naar voren zal
brengen en toelichten is dat kinderen van veteranen ook een
bestuursfunctie kunnen bekleden. Wij kunnen als vereniging nog
zelfstandig functioneren dankzij deze maatregel. De IFKWVA is een
organisatie te vergelijken met het Veteranen Platform alhier.
Zij onderhandelen met o.a. het Ministerie voor Veteranen in Seoul
(MPVA)voor de aangesloten verenigingen over het revisit programma,
studeren aan de Hankuk Universiteit in Seoul, het Jeugdkamp voor
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kinderen etc. Het voortbestaan van de IFKWVA is dus heel belangrijk voor
ons veteranen.
En zoals elk jaar gaat onze dank uit naar de Cdt Reg van Heutsz, de Lt-
Kolonel van Dreumel voor de gastvrijheid en de perfecte organisatie van
de herdenking en de Reünie hier in Schaarsbergen.
Ik dank U voor Uw aandacht”.

Daarna volgde de Koreaanse ambassadeur Key Cheol Lee, die in zijn
toespraak de dankbaarheid van de Koreaanse bevolking naar voren
bracht.
Hij gaf aan dat deze herdenking voor hem ook extra bijzonder was; het zou
immers zijn laatste herdenking als ambassadeur zijn omdat hij weldra naar
Korea zou terugkeren.

De ambassadeur toonde tijdens zijn toespraak een exemplaar van het ‘Our
Korea’, een leerboek dat in Nederland is uitgebracht onder de titel ‘Ons
Korea’. Dit leerboek is inmiddels geïntroduceerd op meerdere
basisscholen in Nederland met als doel Zuid-Korea meer bekendheid te
geven. (Elders in deze VOX-VOKS treft u een uitgebreid artikel hierover
aan)
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Na deze toespraken volgde het dodenappel waarbij na het noemen van de
naam van de in Korea gesneuvelde, uit de rangen van de aangetreden
militairen telkenmale "present" werd geroepen. Alleen bij het noemen van
de naam van Van Vliet, de enige gesneuvelde van de Koninklijke Marine,
werd conform de traditie "hier" geroepen.
Bij het afroepen van de namen van de vermisten bleef het doodstil. Ieder
jaar weer een indrukwekkend moment, mede omdat wij ons weer
realiseren dat er zo velen uit onze gelederen destijds gesneuveld zijn.
Daarna werd, na drie slagen op de "Korea-bel" een minuut stilte
gehouden; het is dan inderdaad dood en doodstil. Met nogmaals drie
slagen van de "Korea-bel" werd de minuut stilte beëindigd.
Ds. ’t Hoen ging vervolgens voor in een gebed hetgeen de plechtigheid
van de bijeenkomst extra benadrukte.
Vervolgens werd overgegaan tot de kranslegging. Kapitein de Winter riep
hierbij beurtelings de namen af van de kransleggers die vervolgens naar
voren liepen, daar door een kransdrager de krans uitgereikt kregen en
vervolgens de krans legden. Tijdens de kranslegging werd koraalmuziek
gespeeld.

Er werden kransen gelegd door, door luitenant-kolonel Van Dreumel
namens het Regiment Van Heutsz, Brigadegeneraal Geerts namens de
Landmacht, de Koreaanse Ambassadeur Key Cheol Lee, vergezeld van de
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Koreaans Militair Attachee Navy Captain Han-Soong, de voorzitter VOKS
K. Motshagen, Kolonel Dulfer en VOKS-lid Burger namens Bronbeek,
Defence-Attaché Buzzedrio namens de Verenigde Staten, KLTZ Oppeneer
namens de Marine, Kolonel Brevink namens de Luchtmacht en Mr Kee-
Hang-Lee van het Yi Jun Peace Museum te Den Haag.
Na afloop van dit deel van de ceremonie werden de vlaggen gehesen
waarna de eregroet gebracht werd bij het spelen van het volkslied.
Daarna kon men weer plaats nemen.
Nadat de vaandelwacht zich bij het monument had opgesteld werden de
ambassadeur, de voorzitter VOKS en alle aanwezigen uitgenodigd aan te
vangen met het defilé langs het monument en kransen.

Na deze plechtigheid begaf een ieder zich naar de Fly-Inn waar de
ambassadeur en de voorzitter VOKS zich bij de ingang van de Fly-Inn
hadden opgesteld om met een handdruk alle veteranen te begroeten.
Als vanouds was het in de Fly-Inn bijzonder gezellig. Een ieder kon
bijpraten met collega-veteranen of een gesprek voeren met de
genodigden.
Na het nuttigen van een (wederom) prima verzorgde rijstmaaltijd nam een
ieder afscheid van Schaarsbergen en toog men huiswaarts.
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Het VOKS-bestuur dankt het Regiment van Heutsz voor de voortreffelijke
organisatie en ziet terug op een waardige herdenking en een geslaagde
reünie.
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BRIEF VAN DE HANNAM UNIVERSITEIT KOREA

De redactie van de VOX-VOKS ontving via de heer P. Menkveld,
Nederlands Ambassadeur in Korea, de volgende brief:

June 23, 2014

The Honorable Mr. Paul A. Menkveld
Ambassador
The Embassy of the Netherlands
Seoul, Korea

Dear Honorable Ambassador,

It is with the warmest of regards that I send this letter to you as we mark
the 64th anniversary of the beginning of the Korean War. As you know, we
here in South Korea did not work alone during the war; we received
tremendous help from many allied nations. This "Forgotten War" lasted for
three years, two months, and two days, and many men lost their lives
fighting for a country that was not their own.
It was not only soldiers but many others as well who came to Korea, not
as combatants but as doctors and nurses. These men and women risked
their own safety, comfort, and lives by coming here not to hurt, but to heal.
They made some of the most daring sacrifices they could, placed as they
were in what some might consider an impossible situation, and yet they
lived, and they helped others to live. Without the support of your country,
Korea might be a very different place than the one we know today.
On behalf of Hannam University, I sincerely thank you. I can say without a
doubt that the generous and well-received support of your country has
helped South Korea emerge from the ashes of the war to become the
thriving country that it is today. We continue to teach students here on our
campus of the sacrifices made during the war by all of our allied nations.
We remember them in film, in books, in the classroom, and in the public
consciousness, and we are teaching our children -- as we hope that they
may teach their own children -- about a time when countries from around
the world pulled together to defend the Korean peninsula.
In honor and remembrance of the people who lived, died, fought, and
served our country, we have established a "United Nations Memorial Park"
on our campus. It is our way of ensuring that all of our allies are
remembered for all time in Korea. Moreover, every summer we organize a
Korean Studies Summer Program, in which we teach students from our
overseas sister institutions (including those located in UN allied nations)



23

about Korea in ancient times and today. Part of this program involves
traveling to the DMZ. It is a tour that we organize intentionally in order to
remember those who gave so much, and to recall the past so that its
tragedies never happen again. Furthermore, we have sought to remember
and repay our debt of gratitude to the nations that helped us by organizing
the Hannam-UN scholarship, given to students from countries that served
in the Korean War so that children from all the allied nations may
experience the opportunity to study here.
We humbly and most sincerely thank you and your country again for the
assistance and sacrifice made, which has helped us to become the
country we are today. We at Hannam thank you for the continued support
you have shown us over the years, as well as the cordial relationship we
have shared in every field, and particularly in education. I hope that our
countries will continue to grow closer in the years to come.

Blessings,
Hyungtae Kim, Ph.D. President
Hannam University
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VETERANENDAG DEN HAAG 2014

Een belevenis voor jong en oud: defilé, vliegshow, feest
De Nederlandse Veteranendag werd dit jaar voor de tiende keer
georganiseerd in Den Haag. Hiermee bedankte Nederland haar 115.000
militaire veteranen voor hun inzet, nu en in het verleden. Ongeveer 90.000
mensen bezochten de dag, bekeken het gevarieerde defilé van meer dan
vijfduizend veteranen, keken omhoog naar de luchtshow van enkele
moderne en historische toestellen over de Hofvijver en bezochten het
Malieveld. In de campagne speelde de witte anjer als publiek zichtbaar
bewijs van waardering voor veteranen, een grotere rol. Naar de directe
uitzending van de NOS, de samenvatting in de avond en de herhaling op
zondagmiddag, keken in totaal iets meer dan 500.000 mensen.

Ridderzaal en Binnenhof
De Nederlandse Veteranendag startte in de Ridderzaal waar honderden
veteranen werden toegesproken door de minister-president in
aanwezigheid van Z.M. Koning Willem-Alexander, Ridder Militaire
Willemsorde kapitein Marco Kroon, parlementsleden en andere
vertegenwoordigers vanuit de samenleving. Daar maakte de voorzitter van
het Comité Nederlandse Veteranendag op last van de regering bekend dat
het comité in de toekomst de status krijgt van Nationaal Comité
Veteranendag, een verdere bevestiging van het belang van de
Nederlandse Veteranendag. Aansluitend werd op het Binnenhof de
Herinneringsmedaille voor Vredesoperaties uitgereikt aan tachtig militairen,
net terug van hun missie. Het programma in de Ridderzaal en op het
Binnenhof was te zien op grote schermen op het Malieveld, thuis via
internet of via TV live van de NOS.

Rutte: “Helden moeten we koesteren”
Premier Rutte stond bij zijn toespraak in de Ridderzaal stil bij de taken die
veteranen verrichten. Rutte: “Militairen en veteranen die zich waar ook ter
wereld inzetten voor anderen verdienen onze erkenning en respect.
Veteranen zijn helden die wij moeten koesteren. Onze vrijheid is nooit
vanzelfsprekend. Daarom moeten we de verhalen die zij en hun omgeving
vertellen blijven delen. Dat is de afgelopen tien jaar gebeurd en dat moeten
we in de toekomst blijven doen.”
Nationaal defilé en vliegshow
Aan het jaarlijkse nationale defilé deden ruim 5000 personen mee. Nieuw
was een detachement van veteranen die als aalmoezenier, dominee of
humanistisch geestelijk verzorgen op missie zijn geweest ter
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ondersteuning van de troepen. Daarnaast deden twee nieuwe
bedrijfsdetachementen mee: de Haagse openbaar vervoerder HTM en de
Dienst Justitiële Inrichtingen.

Tien jaar Nederlandse Veteranendag
De allereerste Nederlandse Veteranendag was in 2005, ook in Den Haag,
toen nog zonder defilé. Het doel van de dag was – en is nog steeds – het
bevorderen van meer maatschappelijke erkenning en waardering voor alle
Nederlandse veteranen. Na de voorzichtige start in 2005 groeide de
Nederlandse Veteranendag dit jaar naar 90.000 bezoekers. Inmiddels zijn
de meeste Nederlanders op de hoogte van het bestaan van de dag en
meent de meerderheid van de veteranen dat de Nederlandse
Veteranendag belangrijk is om meer erkenning en waardering te genereren
voor hun inzet. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan zijn tien
bijzondere verhalen van en over Nederlandse veteranen gebundeld in de
eenmalige uitgave ’10 Veteranen Verhalen’. In aanwezigheid van de tien
auteurs heeft juryvoorzitter Gerdi Verbeet het eerste exemplaar van het
jubileumboek overhandigd aan de koning op het Binnenhof.

115.000 veteranen van alle leeftijden en missies
Nederlandse veteranen zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden en
missies. Van de Tweede Wereldoorlog tot en met Mali. Van deze groep zijn
er 30.000 in werkelijke dienst als militair. Ongeveer 30.000 veteranen
stammen uit missies van voor Libanon (1985) (red: waaronder dus ook de
Oud Korea Strijders). De overige 55.000 zijn ingezet vanaf die tijd, zoals in
Bosnië, Irak, Afghanistan of Mali. Sinds 2012 kennen we een speciale
Veteranenwet waarin de waardering, erkenning en zorg voor veteranen is
vastgelegd. Om hun
veteranenstatus te bekrachtigen en zichtbaar te maken, krijgen ze een
*veteranenspeld en veteranenpas uitgereikt.

(TEKST: ORGANISATIE Nederlandse Veteranendag)
FOTO’S VETERANENDAG 2014
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Vanzelfsprekend waren ook VOKS-leden van de partij!
Hieronder enkele foto’s uit hun deelname.
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VETERANENDAG DE BILT

Van Elie van Schilt, bekend van zijn vele verhalen in onze
VOX-VOKS ontvingen wij onderstaande bijdrage over de
veteranendag in De Bilt.

Vandaag was het veteranendag in De Bilt en ik dacht: "Ik ben wel geen
inwoner, maar ik heb hier al 10 jaar een vriendin en … inderdaad, die
raakte gehandicapt en ik verzorg haar al 6 jaar, waar ze dan de naam
mantelzorger voor hanteren"
Daar wil ik verder geen "oh wat leuk of iets anders" voor horen, we doen
wat we doen.

Maar die veteranendag. Ik wist dat ik zeker enkele personen zou kennen
dus ik pakte de telefoon. Eén dag te laat, maar ik kreeg een dame aan de
lijn die vertelde dat ik welkom was. Maar toen vertelde ik niet in Bilthoven
te wonen, zelfs niet in de omgeving, maar wel dat mantel en zorg
gebeuren.
Even denken... maar ik mocht komen. Nu heb ik gezien mijn jeugdige
leeftijd, bouwjaar 1928, al veel van dat soort dagen bezocht, maar niet
eenmaal was het zo goed als hier in De Bilt.

We werden ontvangen in het (naam in iedere plaats anders) maar hier dan
het gemeentehuis. Er was wonderwel voldoende parkeerruimte en de
locatie was voortreffelijk.
Het gebruikelijke koffie/thee en gebak ( speciale uitvoering met het
veteranen embleem of het getal 10 ) Dat laatste zal wel niet zijn omdat ik al
10 jaar een vriendin in Bilthoven heb.
Korte toespraak van dame ( naam vergeten ). Nog een korte toespraak van
loco burgemeester Arjen Gerritsen en daarna een langere toespraak van
generaal ( ook zijn naam komt in mijn kennissenkring niet voor )

Er kwamen wat versnaperingen op de tafels, de nootjes en de koekjes en
ook de wijn en andere sapjes gleden bij de oude veteranen goed naar
binnen, er stonden ook bakjes met groenvoer en die waren bij de oudere
veteranen minder gewild, ondanks dat worteltjes een heel goed hapje is
voor je ogen, daarom nog nooit een konijntje zien lopen met een brilletje
op.
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Er werden ook wat films vertoond, inval in ons land in 1940 ( Naast mij zat
mijnheer Zuur, 96 jaar jong ) die had nog mee gedaan aan de strijd. Ook
nog beelden van de invasie, maar gezien wij gezellig zaten te babbelen,
met een veteraan die ik nog ken van de Korea War en andere mannen die
ik daar heb leren kennen, heb ik wel wat plaatjes gemist.
Steeds kwamen er dames en ook heren rond met de vraag of we nog iets
lusten; de verzorging was subliem.

Buiten was nog een wagen en motorpark ( Laat ze rollen of zo iets )
Allemaal oud legerspul, maar goed onderhouden en het reed nog. Terwijl
wij vaak in de Oost merkten dat het niet meer reed, maar dank zij onze
amateur-monteurs bestand ging het daarna toch weer aan het rollen.

Ik heb met diverse veteranen gesproken en niet één van hun en ook ik niet
hebben in Indië of in Korea ooit een tegenstander gedood, ze vielen wel,
maar je was met een aantal mensen aan het vuren, dus niemand kon
zeggen: " Die nam ik te pakken.

Toen kwam de maaltijd. Voortreffelijk, niet zo maar iets van het een of
andere goedkoop cateringzaakje, nee dit was echt een maaltijd gemaakt
door een kok. Een zeer uitgebreide Indische maaltijd. Toean Kok, terima
kassie banjak.
Na de maaltijd nog koffie/thee, sapje of wijntje en koek, niet van die
lariekoek daar ik het iets hoger over had, nee echt heerlijke koek, vraag mij
niet naar de naam of wat erin zit: "Saja tidah ada"

Dus mochten jullie of ik nog ooit genodigd worden voor een veteranendag,
vraag dan eerst of ze even in De Bilt willen informeren hoe dat moet.
Ik weet niet waar dit mailtje allemaal terecht komt, maar ik moet wel heel
hartelijk dank zeggen, aan wie? Het gemeente bestuur en al die regeltjes
makers die gezorgd hebben dat het allemaal goed verliep.

Ook aan de inwoners van De Bilt en de omliggende gemeentes die
voortaan bij De Bilt zijn ingedeeld, want hun belastingcentjes hebben deze
dag ook mogelijk gemaakt.
Dan aan al de gasten in de zaal, waar ik uiteindelijk als vreemde eend
tussen zat, maar ik voel mij al wel een beetje thuis.
Elie van Schilt
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KOREA HERDENKING AUSTRALIË

Van ons VOKS-lid Cees Huig en echtgenote ontving de redactie
onderstaand bericht met bijbehorende foto’s:

Beste vrienden,

Zaterdag 26 juli werd aan de Gold Coast, Australië, herdacht dat het 61
jaar geleden is dat de wapenstilstand gesloten is tussen Noord- en Zuid-
Korea. Deze herdenking vindt plaats bij het prachtige Korea Monument en
wordt georganiseerd door de Koreaanse communiteit, Veteranen
organisatie en de gemeente Gold Coast. Er wonen 30.000 Koreanen in
Queensland en zij zijn nog altijd zo dankbaar naar de Veteranen, ze kunnen
niet genoeg doen.

Hartelijke groeten,
Cees en Ina Huig



Veteranen verdienen alle 
waardering en respect.
Monuta, dé specialist in protocollaire 
en ceremoniële uitvaarten.

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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BEZOEK AAN HET KOREAMUSEUM SCHAARSBERGEN

Koreaveteraan Kees Ducheine
Op 17 juli was Koreaveteraan Kees Duchheine uit Arnhem op bezoek in
ons Korea museum in Schaarsbergen.

Zijn missaal met goede wensen, die hij
altijd bij zich had in Korea en van
aalmoezenier Bosman in Nederlands Indië
had gekregen, heeft hij aan het museum
geschonken. Zo ook zijn pijp uit Indië die
hij in Korea heeft gerookt en nu nog een
keer in de mond neemt.
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Legerpredikant in Korea
Op dinsdag 12 augustus bracht ons bestuurslid dominee 't Hoen een
bezoek aan Korealegerpredikant en -veteraan Peter Meerburg (inmiddels
94 jaar oud) en zijn echtgenote Anke Bosma in Sint Geertruid in het zuiden
van Limburg.

Peter vertelde dat hij zijn boek 'Legerpredikant in Korea', nadat hij het
boek in 1954 in twee weken tijd had geschreven, nooit had gelezen. Voor
onze ontmoeting heeft hij na 70 jaar voor het eerst zijn boek gelezen en de
voor velen van ons welbekende foto’s bekeken.

Op woensdag 3 september bezocht hij samen met zijn vrouw en zoon
Pete het Koreamuseum in de kazerne te Schaarsbergen. Hij werd daar
hartelijk welkom geheten.
Hij maakte o.a. kennis met Francoise. Zijn vrouw Anke was er ook bij en
had veel aandacht voor de geschiedenis omdat dat haar vakgebied is.
Al met al voor ons allen een heel bewogen dag met veel herinneringen.
Ds. Peter ‘t Hoen
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KOREA EXPOSITIE IN ROTTERDAM

Dinsdagmiddag 22 juli bezocht ik de expositie van ‘Korea tussen oorlog en
vrede van 1950–1953’ in Rotterdam. Het was een boeiende tentoonstelling
voor bezoekers die zonder kennis van deze vergeten oorlog hebben
rondgekeken en naar de indringende verhalen hebben geluisterd.

Voor familieleden van de Korea veteranen was er ruim voldoende
informatie. Willen zij meer, dan kunnen zij terecht bij het van Heutsz-
museum in Schaarsbergen.

Terwijl ik rondliep, sprak iemand van de familie Moerdjiman mij aan.
Deze familie zocht en vond een foto van de vader van Poernomo. Staande
bij de vitrine, met in het midden de foto van vader, opa en overgrootvader,
vertelde Poernomo over de wrede ervaringen die hij als kind in de
Jappenkampen heeft meegemaakt.

Zijn kinderen en kleinkinderen luisterden met aandacht en hoorden meer
van dat wat zij reeds weten. "Nu leven wij in vrede en dat moet zo blijven",
sprak de oudere heer Moerdjiman hardop uit.
Poernomo Moerdjiman schrijft naar aanleiding van onze ontmoeting:
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"Mijn vader was bij de Knil in Indonesië. Wij zijn in 1949 met een boot naar
Nederland vertrokken en zijn een maand onderweg geweest. In januari
1950 kwamen wij in Rotterdam met mijn ouders en zes kinderen aan.
In 1950 en 1951 heeft mijn vader in Korea gediend als verpleger (in de
militaire taal ‘hospik’) onder leiding van overste den Ouden.
Eenmaal terug in Nederland diende hij bij het regiment Van Heutsz tot aan
zijn pensioen.
Hij was geboren in 1908 en is overleden in 1974.

Zij die deze tentoonstelling hebben samengesteld, moet ik hartelijk
bedanken. Het heeft mensen, zoals hierboven beschreven, bij elkaar
gebracht.
Dominee Peter ‘t Hoen
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KOREAANS LEERBOEK VOOR BASISSCHOLEN

Tijdens onze ledenvergadering en herdenking in Schaarsbergen op 17
juni jl., toonde de Koreaanse Ambassadeur een Koreaans leerboek
dat op diversen basisscholen al in gebruik is genomen.
In onderstaand artikel leest u over het ontstaan van dit boek.

Op 28 oktober 2013 openden
leerlingen op drie basisscholen in
Gorinchem hun leerboek met de
titel 'Ons Korea.' De leerlingen
op de Basisschool
Mariengaarde, OBS Anne Frank
en CBS De Regenboog, kregen
onderwijs over Korea in het
kader van een onlangs
gelanceerd ‘Korea programma.’
Het 60-pagina tellende leerboek
'Ons Korea' beschrijft Korea over
een aantal hoofdstukken:
mensen die Nederland en Korea
verbonden; een overzicht van
Korea; het succesvolle verhaal
over de economische
ontwikkeling van Korea; de
Koreaanse levensstijl; het
Koreaans voedsel; onderwijs;

Toerisme; en de relatie Nederland
en Zuid-Korea.
Dit boek is gericht op het
verbreden van de kennis van de
Nederlandse jeugd over een
Aziatisch land dat ze niet kennen

of waarvan velen van hen nooit zelfs hebben gehoord.
Dat het boek uitgerekend in Gorinchem voor het eerst werd uitgereikt, is
geen toeval. De stad is de geboorteplaats van Hendrik Hamel (1630-1692),
de eerste westerling die schreef over Korea in zijn beroemde ‘Journael’
waarin hij o.a. schreef over het Koninkrijk van Korea, 1653-1666.
Hij beschrijft uit eerste hand zijn ervaringen tijdens zijn verblijf in de Joseon
dynastie (1392-1910).
Hamel was een boekhouder bij de Nederlands Oost-Indische Compagnie
(VOC). In 1653, op weg naar Nagasaki, leden hij en zijn bemanning

De cover van 'Our Korea' toont de
president van de republiek Korea
Park Geun-hye (links) met prinses
Beatrix tijdens Park's bezoek aan
Nederland in 2011
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schipbreuk op het eiland Jeju bij de zuidkust van Korea. Omdat ze geen
toestemming kregen om het land te verlaten, had hij en de bemanning
geen andere keuze om gedurende 14 jaar daar in gevangenschap te
blijven. In 1667 wist hij te ontsnappen naar Japan en vandaar terug naar
Nederland. Teruggekomen schreef hij een journaal (het ‘Journael’) over
wat hij al die jaren had meegemaakt. Dit journaal is het eerste document
waarmee Europa een diepgaande beschrijving kreeg over Korea, de
topografie, de politiek en de militaire situatie, het onderwijssysteem en de
wijze van handel voeren.
Tijdens de introductie van het leerboek in Gorinchem leerden de leerlingen
over de eerste Nederlander die Korea naar Europa bracht, over veteranen
van de Koreaanse oorlog (1950-1953) en Guus Hiddink, de voormalige
Nederlandse voetballer en voetbaltrainer onder wiens leiding Korea tijdens
de 2002 FIFA World Cup de vierde plaats haalde.
De Ambassadeur van de Republiek Korea in Nederland heeft dit op Korea
gebaseerde educatieve programma sinds augustus vorig jaar
geïntroduceerd. Het doel is het promoten van het relatief kleine maar
sterke Aziatische land in heel Europa. Er zijn nu al 17 scholen in
Gorinchem die deze lessen verzorgen en daarmee het 'Ons Korea' door
jonge en veelbelovende Nederlandse studenten laten gebruiken.
"Dit educatieve programma is meer dan alleen het eerste op Korea
gerichte leermoment hier in Europa. Het is de eerste educatieve poging,
specifiek gericht op Europa", zei de Koreaanse ambassadeur Lee Key-
cheol. "Ik ben dankbaar voor de steun van al diegenen die betrokken zijn
bij dit grote project en hun inzet om dit programma mogelijk te maken."

Ambassadeur Lee Key-cheol tijdens de
overhandiging van ‘Ons Korea’ in Gorinchem
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NOG ÉÉN KEER DE VIERDAAGSE

Via een van onze leden werden wij geattendeerd op een artikel uit het
Noordhollandsdagblad. Ons VOKS-lid en DC Den Helder Gerrit de
Leeuw en diens echtgenote Aagje liepen voor de 25e keer de
Vierdaagse in Nijmegen. Wij vonden deze prestatie zó bijzonder dat
wij een plaatsing in de VOX-VOKS ons niet lieten ontgaan.

(tekst en foto: Noordhollands dagblad)

JULIANADORP - De Helderse Courant van 27 juli 1988, de rubriek
‘Tussen Haaks en Kuitje’. Net terug vertellen twee Helderse echtparen
over hun eerste Nijmeegse Vierdaagse. De bijbehorende foto toont hun
blote voeten: nauwelijks blaren.
Een van die paren, Gerrit en Aagje de Leeuw, lopen Nijmegen komende
week voor de vijfentwintigste keer. Dat doen er meer, maar de
Julianadorpers zijn wel allebei 84 én liepen al die keren samen.
In 1987 zijn Gerrit en Aagje toevallig bij de intocht. Daarbij ontspint zich
ineens de volgende dialoog. Zij: dat wil ik volgend jaar ook! Hij: Ik niet. Zij:
dan ga ik met een collega. Hij: oh, dan ga ik toch maar mee.

Gerrit en Aagje de Leeuw
(foto: George Stoekenbroek)
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Ze hebben er nog pret om. Ze hadden toen niks met wandelen. Na Gerrit’s
pensionering bij de marine gingen ze op dansles bij Corma. ,,Acht jaar,
geweldige tijd,’’ mijmert Aagje, ,,We gingen zelfs wedstrijddansen.’’ Dat
bleek echter niet hun ding, afstandswandelen werd dat wel.

Mariniers
Vanaf januari trainen ze, aan de hand van een marsschema voor mariniers
en door deelname aan loopevenementen. ,,Ongetraind uitlopen lukt bijna
niemand,’’ zegt Gerrit, bladerend door plakboeken met memorabilia. Elke
bladzij een verhaal, herinnering, emotie ook. Zo is daar 2006, het jaar
waarin op de eerste dag twee wandelaars door de grote hitte bezwijken en
de tocht werd afgelast. Het is even stil. Het lint van hun Vierdaagse kruizen
draagt het later speciaal uitgegeven ‘Bloed, zweet en tranen’-insigne.

Doorpriknaalden
EHBO regelen ze zelf. ,,Wij kennen de knelpunten
van onze voeten en tapen die vooraf in. Als je al
blaren hebt heeft dat geen zin meer,’’ doceert
Gerrit. Aagje: ,,We hebben ook onze eigen
doorpriknaalden en jodium. Je weet het in die
drukte bij de EHBO-posten maar nooit.’’ In 2004
deden ze niet mee. Aagje was niet honderd
procent en snel na de vierdaagse stond een
vakantie naar Indonesië gepland.

Langzamer
Na deze vijfentwintigste keer stoppen ze. ,,We
gaan toch langzamer lopen, vierenhalf in plaats
van vijf kilometer per uur. De sluitingstijd halen
wordt steeds moeilijker, ook omdat wij consequent
rustpauzes nemen.’’
Ze kijken elkaar aan en schieten in de lach. ,,Bij de
twintigste keer zouden we al stoppen. Maar met
de oproep voor inschrijving voor de
eenentwintigste sloeg het virus weer toe.’’
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LEZINGEN IN MUSEUM BRONBEEK

‘De VOC en de Banda-eilanden’

De Banda-eilanden vormden een rijk wingewest voor de Verenigd Oost-
Indische Compagnie (VOC).
Rick van den Broeke spreekt op 18 januari 2015 om 14.00 uur in Museum
Bronbeek over de geschiedenis van deze eilanden in ‘De VOC en de
Banda-eilanden. Een genocide om het handelsmonopolie op
nootmuskaat’.

De Banda-eilanden liggen in de Zuid-Molukken in Indonesië.
De familie Van den Broeke beheerde daar vanaf 1627 nootmuskaat-
plantages. De beste nootmuskaat ter wereld kwam in de 17de en 18de
eeuw van deze eilanden. Reden waarom de VOC daar een handels-
monopolie op wilde verkrijgen. De Bandanese bevolking wilde in de 17de
eeuw echter zelf bepalen met wie ze handel dreven. Dat resulteerde
uiteindelijk in het uitmoorden van de Bandanese bevolking door de VOC in
1621. Later vormden de Banda-eilanden een rijk wingewest voor de VOC
en is veel geld verdiend met de handel in nootmuskaat.
Rick van den Broeke is zelf nazaat van de familie Van den Broeke op de
Banda eilanden. Hij zal ook ingaan op de familiegeschiedenis van zijn
familie en een film vertonen over de Banda-eilanden.
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Datum: 18 januari 2015, aanvang 14.00 uur
Inschrijving: De lezing wordt georganiseerd i.s.m. de Volksuniversiteit
Arnhem. De toegangsprijs (incl. museumentree) bedraagt 14,50,-
Inschrijving is noodzakelijk via (026) 4422363 of
www.volksuniversiteit.nl/arnhem

'Dof goud' en 'Joden in Nederlands-Indië'

Gijs van der Ham zal in zijn lezing ‘Dof goud’ op 30 november 2014 om
14.00 uur in Museum Bronbeek licht werpen op de handel die in de
koloniale periode bedreven werd vanuit ‘Elmina’, het Nederlandse fort aan
de kust van Ghana.
Hetty Berg spreekt op 14 december 2014 om 14.00 uur over de verborgen
geschiedenis van de joden in Nederlands-Indië, dit naar aanleiding van de
tentoonstelling ‘Selamat Sjabbat. Joden in Nederlands-Indië’ in het Joods
Historisch Museum.

Dof Goud
Het fort Elmina was het belangrijkste Nederlandse fort in Ghana.
Van hieruit werd gehandeld in textiel, koper, goud, ivoor en mensen.
Gijs van der Ham zal op deze handelscontacten ingaan.
Hij is sr. conservator geschiedenis in het Rijksmuseum en schreef het eind
2013 verschenen boek ‘Dof goud. Nederland en Ghana 1593-1872’.
Slechts weinig Nederlanders realiseren zich dat ons land gedurende ruim
250 jaar een groot aantal forten aan de kust van Ghana bezat. Het waren
stuk voor stuk handelsposten, waar Nederlandse kooplui textiel, koper,
alcohol en andere goederen verkochten. Vervolgens kochten zij vooral
goud, ivoor en mensen, slaven, aan. Het belangrijkste fort Elmina was het
bestuurlijk centrum en hierdoor ook het centrum van de omvangrijke
slavenhandel.
Van der Ham zal laten zien hoe het zover kwam en wat de gevolgen
hiervan waren aan de hand van bijzondere voorwerpen uit de collectie van
het Rijksmuseum. Sommige daarvan werden in Elmina zelf gebruikt of
gemaakt. Andere geven een beeld van het leven in dit gebied. De meest
uiteenlopende voorwerpen zullen langskomen, waaronder schilderijen,
kaarten, een kroon, een staf en een palmboompje van goud. Het is een
fascinerend en bijzonder, maar ook heel pijnlijk verhaal.
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Een verhaal over onmenselijkheid en nieuwsgierigheid, concurrentie en
uitbuiting, macht en onmacht, waarbij verschillende culturen elkaar
ontmoeten en mensenlevens onomkeerbaar veranderden. Hierbij hoort
natuurlijk ook de rekrutering van Afrikanen voor het Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger (KNIL). Dit verhaal vertelt hij onder meer met enkele
portretten die in Nederland aan het eind van de 19de eeuw van deze
soldaten zijn gemaakt.
Gijs van der Ham is senior conservator in het Rijksmuseum.

Joden in Nederlands-Indië
Voor de Tweede Wereldoorlog waren er verschillende groepen joden in
Nederlands-Indië. De Nederlandse joden vormden de grootste groep. Zij
waren naar Indië vertrokken vanwege de carrièremogelijkheden die de
archipel bood. Verder woonden er een paar honderd Iraakse joden, vaak al
generaties lang. Eind jaren ‘30 van de 20ste eeuw kwamen daar enkele
honderden joodse vluchtelingen bij, onder andere uit Oostenrijk, Duitsland
en begin jaren ‘40 ook uit Palestina.
De Nederlandse joden woonden verspreid over de hele Indische archipel.
De Iraakse joden, ook wel ‘Bagdadjoden’ genoemd, woonden vooral in
Soerabaja en vormden daar een hechte gemeenschap. Het aantal joden in
de kolonie is altijd beperkt gebleven en er was weinig georganiseerd joods
leven. In de jaren ’20 en ‘30 werden pogingen gedaan om het religieuze en
verenigingsleven van joden te bevorderen.

In de Tweede Wereldoorlog waren er geen vernietigingskampen in de
archipel. De Japanse bezetters waren in eerste instantie onbekend met
antisemitisme. Door de toenemende druk van het Duitse regime werden
joden vanaf 1943 in een aantal Japanse interneringskampen, zoals in Adek
en Tangerang, apart geregistreerd en gescheiden van andere gevangenen.

Fort Elmina
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Na de bevrijding op 15 augustus 1945 barstte de onafhankelijkheidsstrijd
van de Indonesiërs los en deelden de joden het lot van de andere
Europese ingezetenen. Na de oorlog werden de Indische
kampherinneringen overschaduwd door de Shoah. Dit heeft ertoe geleid
dat de Indische joden een nagenoeg onzichtbare groep zijn geworden en
een onderbelicht deel van de geschiedenis vormen.

Hetty Berg is conservator in het Joods Historisch Museum.
De expositie ‘Selamat Sjabbat. Joden in Nederlands-Indië’ in het Joods
Historisch Museum loopt van 13 oktober 2014 t/m 8 maart 2015.
Inschrijving
Beide lezingen beginnen om 14.00 uur en worden georganiseerd i.s.m. de
Volksuniversiteit Arnhem. De toegangsprijs (incl. museumentree) bedraagt

14,50,- Inschrijving is noodzakelijk via (026) 4422363 of
www.volksuniversiteit.nl/arnhem

‘Met stille trom. F. Springer en het einde van Nieuw-Guinea’

Het Indisch Herinneringscentrum en Museum Bronbeek presenteren van 4
oktober 2014 t/m 15 januari 2015 de tentoonstelling ‘Met stille trom.
F. Springer en het einde van Nieuw Guinea’.

In 1962 nam Nederland noodgedwongen afscheid van Nieuw-Guinea. De
tentoonstelling ‘Met stille trom. F. Springer en het einde van Nieuw-
Guinea’ gaat over Carel Jan Schneider (1932-2011), die als Controleur bij
het Binnenlands Bestuur met de Papoea’s werkte in dit ‘laatste stukje
tropisch Nederland in de Pacific’. Onder het pseudoniem F. Springer
schreef Schneider verhalen die sterk geïnspireerd zijn door zijn ervaringen
op dit immense eiland.
In de expositie zijn (bewegende) beelden, voorwerpen en documenten uit
Schneiders privécollectie te zien. De tentoonstelling neemt de bezoeker
mee naar de Baliemvallei, een geïsoleerd gebied in het centrale bergland
van Nieuw-Guinea, waar Schneider twee jaar met zijn gezin woonde.
Centraal staan het leven en werk van bestuursambtenaar Schneider en zijn
contacten met de plaatselijke Papoea’s, de Dani, in de laatste jaren van
het Nederlands bestuur in de vallei. Samensteller van de tentoonstelling is
Liesbeth Dolk, de biografe van F. Springer.

Carel Jan Schneider moest in 1962 terugkeren naar Nederland, maar de
Papoea’s en hun land bleven in zijn hart. Kort na zijn thuiskomst schreef hij
binnen enkele weken Met stille trom, een neerslag van zijn ervaringen als
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Controleur Baliem. Op zijn verzoek werd deze roman toen niet uitgegeven.
Vlak voor zijn dood bewerkte Schneider de proeven met nieuw
enthousiasme. In 2012 werd Met Stille Trom, een journaal door Querido
uitgebracht. Waarom het boek in 1962 niet verscheen, en in 2012 wèl,
onthult Schneider zelf in zijn Voorwoord bij deze postuum gepubliceerde
roman. Samen met zijn andere verhalen over Nieuw-Guinea vormt dit boek
een leidraad bij de tentoonstelling.

In 2012, vijftig jaar na het afscheid van Nieuw-Guinea, presenteerde
Stichting Tong Tong deze eigen productie in het Cultuurpaviljoen van de
54e Tong Tong Fair. Speciaal voor een reprise in Museum Bronbeek door
het Indisch Herinneringscentrum wordt de tentoonstelling op maat
gemaakt door vormgeefster Monique Kreefft en aangevuld met enkele
vitrines. De tentoonstelling geeft verdieping bij de vaste tentoonstelling
‘Het Verhaal van Indië’ in Museum Bronbeek.

Adresgegevens en openingstijden
Museum Bronbeek
Velperweg 147
6824 MB Arnhem
Geopend: di t/m zo 10.00-17.00 uur

Baliemvallei, 1961 (© Erven C.J. Schneider)


