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VAN DE VOORZITTER

Europa is in de ban van vluchtelingen. Mensen
zoals u en ik die hebben moeten besluiten hun
land te verlaten omdat zij vrezen voor hun leven.
Nu moet u zich eens verplaatsen in hun positie…
Dat u uw huis, al dan niet in puin geschoten, moet
achterlaten! Dat u uw eigen land, waar u uw leven
heeft doorgebracht, moet ontvluchten!
Kunt u zich dat voorstellen? Ik in ieder geval niet!
En toch gebeurt het. Enorme aantallen
vluchtelingen vertrekken uit het land dat hun zo
dierbaar was. Moeten alles achterlaten waarvoor
zij gewerkt en gestreden hebben. Moeten hun

kinderen meenemen en proberen uit te leggen waarom hun ouders dit
doen. En dan de stille hoop ergens anders in vrede onderdak te kunnen
vinden, in een vreemd land met een andere taal en een ander cultuur.
Wat zullen zij daar aantreffen. Zullen de mensen in dat andere land ze
accepteren en trachten te helpen? Of worden ze met de nek aangekeken
en hopen die mensen uit dat vreemde land dat die ‘vreemdelingen’ maar
gauw vertrekken?
Is deze situatie te vergelijken met de Korea-oorlog van destijds? Nee, want
hier was er meer sprake van Noord-Korea dat Zuid-Korea binnenviel. De
communistische dreiging kwam daardoor dichterbij dan Amerika (en
Europa) lief was. Maar de VN greep toen wel vrij snel in.
In de huidige situatie is er wel sprake van oorlogssituaties, maar zijn er ook
bijkomende problemen. Ten eerste dat honderdduizenden hun land
ontvluchten en onze richting uitkomen en ten tweede dat ‘duistere’ lieden
de vluchtelingen veel geld aftroggelen om ze hierbij te ‘helpen’.
Hoe moet dit nu worden opgelost? Er wordt gepraat en gepraat. Er wordt
gediscussieerd en zelfs gedemonstreerd. Maar wat wordt er nu eigenlijk
praktisch gedaan? Wat mij betreft nog te weinig.
“Begin bij de bron” wordt er wel eens beweerd. Klinkt goed, maar laten we
eerst beginnen vaart maken om diegenen die op de vlucht zijn en een
nieuw onderkomen zoeken, te helpen. Dat zou al een hele stap vooruit zijn.
Daarom besluit ik met: “kom op Nederland, kom op Europa, niet alleen
praten, maar vooral doen!”

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 2015 – september 2015,
bericht van overlijden van onderstaande leden
of donateurs is ontvangen:

Nagekomen:

R. Day, 83 jaar, op 11-07-2014 te Watford Hertfordshire (Gr. Brittannië)

Th. A. Waasdorp, 88 jaar, op 18-06-2015 te Lisse
(maart 1953, vliegtuig)

F.M.R. Roose, 84 jaar, op 01-07-2015 te Rosmalen
(februari 1952, La Marseille)

I. Bruinsma, 85 jaar, op 9-7-2015 te Mirns
(mei 1951 Gen. Langfitt)

L.F. Zwart, 82 jaar, op 22-7-15 te Huizen
(aug. 52, Gen. Sturgis)

De crematieplechtigheid vond plaats op vrijdag 31 juli in Almere. Tijdens de
plechtigheid hebben vier leden van de V.O.K.S. als erewacht gefungeerd
naast de baar. Onze bijdrage aan de plechtigheid werd door de familie van
de overledene zeer op prijs gesteld.
C.J. Kortlever

D.H.K. van Dirven, 84 jaar, op 22 augustus 2015 te Maarssen
(maart 1953, Blatchford)
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Jo Spijker, 90 jaar oud, op 12 juli 2015 te Eindhoven
(december 1952, Gen.Muir)

Jo Spijker is geboren in Malang op 15
augustus 1924. Zijn moeder overlijdt
als hij 3 jaar oud is, waarna hij samen
met zijn broertje en zusjes naar een
tehuis gaat. In 1946 meldt hij zich bij
het KNIL in Semarang. Na de
soevereiniteitsoverdracht in 1950
vertrekt hij uit Indonesië naar
Nederland. Hij verblijft 2 jaar bij de

Koninklijke Landmacht in Vught en wordt in 1952 bevorderd tot sergeant.
Op 1 december 1952 vertrekt hij met de MS Generaal C.H.Muir naar
Korea.
Hij is betrokken bij diverse gevechtshandelingen, waaronder die van 25 en
26 juli 1953 op Heuvel 340 (Stinky Hill).
Na de wapenstilstand op 27 juli 1953 blijft hij nog tot december 1953 in
Korea, om dan terug te keren naar Nederland. Vervolgens verblijft hij
tussen mei 1954 en november 1954 voor de 2e keer in Korea.
Na zijn terugkomst meldt hij zich bij de Koninklijke Landmacht in Harderwijk
en wordt later gelegerd in Oirschot.
In 1979 kreeg Jo als Adjudant eervol ontslag uit militaire dienst. In de jaren
hierna ging hij als sportmasseur aan de slag.
Jo kreeg 14 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen en woonde tot vlak voor
zijn overlijden nog zelfstandig samen met zijn vrouw in Eindhoven.
Wim Joosten

Na het overlijden van ons gewaardeerd lid de heer W. Moerman (zie VOX-
VOKS juni 2015), ontvingen wij van de familie de volgende tekst:

Geachte heren.
Bij dezen bedank ik u hartelijk voor het prachtige bloemstuk dat u naar de
plechtigheid ter gelegenheid van mijn overleden echtgenoot, Willem
Moerman, heeft gestuurd. Ook namens mijn zoons, schoondochter en
kleinzoon.
Mevr. B. Moerman-Zootjes
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VAN HET BESTUUR

Dringende oproep
Uw bestuur doet een dringende oproep. Waar gaat het om?
Wij worden allemaal een jaartje ouder. En daarmee minder mobiel.
Toch komen nog velen onder u naar herdenkingsbijeenkomsten, reünies,
en jaarvergaderingen, daarbij vaak vergezeld van een familielid, collega of
andere bekende, zodat de reis wat gemakkelijker gaat.

Maar we hebben niet het eeuwige leven. In het ‘In Memoriam’ leest u
iedere keer de overlijdensberichten van uw strijdmakkers.
Uw bestuursleden, districtscommissarissen en mede-voksleden die
afscheidsdiensten bijwonen, zien vol trots hoe de kist met de overledene is
vergezeld van Oud Korea Strijders die als erewacht hun overleden
strijdmakker een laatste dienst bewijzen.

De positieve reacties van familieleden van de overledene zijn vaak erg
emotioneel. De diepe dankbaarheid van de familie voor deze erewacht is
onvergetelijk. Ook die VOKS-leden die naast de baar staan, voelen deze
dankbaarheid.
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Helaas zijn het vaak wel dezelfde mensen die stad en land afreizen om hun
plaats in deze erewacht in te nemen. Ook voor hun wordt het wel eens iets
te veel. Daarom vragen wij aan u om u bij uw bestuur aan te melden voor
een erewacht. U hoeft daarvoor niet te hele dienst te blijven staan. Alleen
bij binnenkomst van de mensen staat u naast de kist. Tijdens de dienst
heeft u een gereserveerde zitplaats vooraan, en aan het eind, als de
aanwezigen afscheid van de overledene nemen door langs de kist te
lopen, staat u weer even in de erewacht.
Er komt een dag dat ook u er niet meer bent. En dat u weet dat tijdens uw
eigen afscheidsdienst uw oud-Strijdmakkers als erewacht naast u staan
om u bij het laatste afscheid te begeleiden.

Wilt u zich opgeven voor een erewacht?
Geef dit dan door aan bestuurslid
P. Gommers
per email: ppg.gommers@kpnmail.nl
per telefoon: 0341-254231
per post: Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet

Uw mede Oud Korea Strijders en hun naaste familie zullen er u dankbaar
voor zijn.

60 jaar getrouwd
Op 21 september a.s. vierden VOKS-lid Herman en diens echtgenote Suze
Bogaard het heuglijke feit, dat zij samen 60 jaar zijn getrouwd.
Het bestuur feliciteert beiden met dit bijzondere jubileum.

Samilschool Suwon
De oproep van oud-voorzitter L.C. Schreuders voor een bijdrage aan het
Samilfonds heeft tot nu toe ruim 1000 euro opgeleverd. Waarvoor dank!
Mocht u nog een bijdrage willen storten, dan kunt u dit doen door een
bedrag te storten op de bankrekening van de VOKS te Nunspeet:

NL82 INGB 0003 7183 97
of

NL58 RABO 0103 2098 24

o.v.v. ‘Samilfonds’
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Bezoek Koreaanse Marine aan Rotterdam
Eind oktober, begin november 2015, brengen een aantal Koreaanse
marineschepen een bezoek aan Rotterdam. U wordt daarom uitgenodigd
voor een lunch en receptie op 1 november a.s.
Het juiste tijdstip is nog niet bekend maar zult u dit na aanmelding tijdig
ontvangen.
De militaire Attaché van Korea in de Benelux wil graag een indicatie
hebben hoeveel veteranen aanwezig zullen zijn, vandaar nu deze oproep.
Wij verzoeken u tijdig te laten weten of u op 1 november 2015 op de
uitnodiging in wilt gaan. Het is uitsluitend voor de Koreaveteraan. Dus
geen partners en/of begeleiders.
Uiteraard kunt u zich laten brengen door een partner en/of begeleider. Die
kan er dan een dagje uit in Rotterdam van maken.
U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 1 oktober a.s. opgeven bij de vicevoorzitter
Paul Gommers per email, telefoon of post.

e-mailadres: ppg.gommers@kpnmail.nl
telefoon: 0341-254231
Postadres: Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet

Herdenking 70 jaar bevrijding Korea WO II
Op zaterdag 15 augustus 2015 vond in de Yi Jun Memorial Church
Leidschendam de herdenking plaats van het heuglijke feit, dat Korea
70 jaar geleden, nl. op 18 augustus 1945, van de Japanse bezetter werd
bevrijd.
Een deel van uw bestuur, waaronder uw voorzitter en vice-voorzitter,
evenals meerdere leden van de VOKS, waren hierbij als eregasten
aanwezig. Elders in deze VOX-VOKS kunt u een uitgebreid verslag van
deze bijzondere bijeenkomst lezen.

Veteranendag 2015
Op 27 juni 2015 werd de 11e Veteranendag gevierd. Bijna 100.000
mensen bezochten de Nederlandse Veteranendag. Dit jaar was speciale
aandacht voor UNIFIL. Ruim 30 jaar geleden werd de missie beëindigd, op
het Binnenhof vond naast de gebruikelijke medaille-uitreiking ook de
uitreiking plaats van de draaginsigne Nobelprijs VN-militairen.
In de Ridderzaal was de winnares van de tekenwedstrijd Jill van Osch
uitgenodigd, samen met haar klas en leraar, en de veteraan Henk van
Straten. Optredens waren van Bastiaan Everink, Ellen ten Damme, Pierre
Bokma en het Rotterdams operakoor. Op het Malieveld traden op veteraan
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Dennis Kroon met de Boston Teaparty, Anneke Grönloh en Anita Meyer
met de Marinierskapel der Koninklijke marine.
Namens het bestuur van de VOKS waren voorzitter C. Motshagen en vice-
voorzitter P. Gommers aanwezig.
Aan het defilé deden ook enkele veteranen van de VOKS mee. Gezien hun
hoge leeftijd liepen zij niet mee, maar vonden een mooie plek in de vele
voertuigen die tijdens dit defilé meereden.

Herdenkingsboek NDVN
Zoals u in eerdere berichten in de VOX-VOKS heeft kunnen lezen, heeft
Francoise Appels, dochter van Oud Korea Strijder Gerhard Appels, een
prachtig herdenkingsboek over de NDVN in Korea gemaakt.
Inmiddels zijn er al meer dan 200 bestellingen binnengekomen.
Mocht u nog geen bestelling hebben gedaan, dan kunt u dit doen middels
het emailadres: ndvngedenkboek@gmail.com.

De kosten van het boek bedragen 49,95 excl. verzendkosten.

U kunt ook bellen met Françoise Appels:
Tel.: 06-19307976 of 0049-5921-7121898
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VAN DE DISTRICTEN

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

District I Noord Nederland
K. Piëst
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
Groenendaal 348 C.v.Ramshorstlaan 21
6715 BJ Ede 3863 AZ Nijkerk
0318-633661 033-2462426

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 22 oktober 2015
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 twee 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 10 oktober 2015 overmaken op

NL82 INGB 0003 7183 97 of NL58 RABO 0103 2098 24
t.n.v. VOKS te Nunspeet onder vermelding van ‘Reünie Harskamp 2015’

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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Herdenkingsdienst Yi Jun Church Leidschendam
Zondag 5 juli 2015 was een aantal Korea-veteranen te gast bij de
Koreaanse kerkelijke gemeente van de Yi Jun Church in Leidschendam.
Ieder jaar organiseert deze kerkgemeenschap een dag als blijk van dank
voor de inzet van de Nederlandse Korea-veteranen tijdens de jaren 1950-
1954.

De ontvangst was bijzonder hartelijk, men liet duidelijk merken dat men blij
was met onze aanwezigheid bij een dag die toch wel speciaal aan ons -
Korea-veteranen - gewijd was. De herdenkingsdienst werd geleid door
dominee Y.M. Choi. Tijdens deze dienst werd een liturgie aangehouden
die we konden lezen op het programmablad dat wij kregen.
De prediking werd verzorgd door dominee C.K. Lee. Een en ander was
door de veteranen goed te volgen omdat de Koreaanse teksten op een
groot scherm vertaald werden in het Engels en in het Nederlands.
Treffend was dat dominee Lee in zijn preek over zijn contacten met - de
inmiddels overleden - Ton van Dalen sprak. De dienst werd kundig
begeleid door een muziekensemble en een koortje.
Na de kerkdienst was er een Koreaans lunchbuffet waarvan dankbaar
gebruik gemaakt werd.

Het middagprogramma werd aangevangen met het zingen van het
Wilhelmus en het volkslied van Zuid Korea. Daarna volgde
begroetingswoorden van Z.E. ambassadeur Z.E. Jong-hyun Choe (die ook
in de morgenuren reeds aanwezig was) en van mevrouw professor Ji.
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Verder volgden optredens van Koreaanse kinderen die een liedje voor ons
zongen waarbij ze allerlei bewegingen maakten, een hoorn-duo van twee
Koreaanse conservatoriumstudenten, een zangtrio, een demonstratie
Taekwondo door enkele jongens en meisjes, een optreden van een jazz-
trio en tot slot prachtige zang door mevrouw Y. Park (die natuurlijk ook het
ons bekende Arirang ten gehore bracht).

Alle aanwezige Korea-veteranen werden gevraagd op het podium te gaan
staan waar we enkele presentjes in ontvangst mochten nemen. Tevens
werden we op de foto gezet, eerst de veteranen maar iets later met vrijwel
de gehele kerkelijke gemeente.

Aan het eind van de mooie dag volgde het afscheid van onze gastheren
en- vrouwen en dankbaar gestemd gingen we op huis aan.
Tot zover mijn verslag dat zoals u ziet voorzien is van enkele foto's die mijn
echtgenote Miep heeft gemaakt.
C.J. (Kees) Kortlever
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UITNODIGING HERDENKING ROERMOND

De herdenking bij het Monument
voor Vredesoperaties 2015 vindt dit
jaar plaats op vrijdag 23 oktober a.s.
op de Parklaan 3 te Roermond. Wij
herdenken dan alle Nederlandse
militairen die zijn gesneuveld tijdens
vredesoperaties. Bezinning en
ontmoeting staan hierbij centraal.
Wij nodigen u van harte uit bij deze
bijzondere herdenking aanwezig te
zijn.
Zoals u weet horen bij het
Monument de plaquettes waarop de
namen zijn geschreven van hen, die
bij een operatie, ‘in dienst van de
vrede’, om het leven zijn gekomen.

De naam van uw geliefde of relatie staat daar ook bij.
De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.00 uur in de Kapel van ‘t Zand.
Aansluitend gaan wij in een fakkeltocht naar het Monument. Na een korte
overweging en een moment van stilte kunt u bloemen leggen bij de
plaquettes. Aan het einde van de herdenking bent u van harte welkom in
het Spoorpaviljoen voor een informeel samenzijn.
Voorafgaand aan de bijeenkomst, kunt u gebruik maken van een
broodmaaltijd. Deze wordt vanaf 17.30 uur geserveerd (inloop vanaf 17.00
uur) in Gemeenschapshuis 't Sjoolpaad aan het Schoolpad 55a in
Roermond.
Wij verzoeken u vriendelijk, vanwege logistieke redenen, u aan te melden.
Geeft u alstublieft op het aantal mensen waarmee u denkt te komen en of
u van de broodmaaltijd gebruik wenst te maken. U kunt dit doen via
e-mailadres: e.kamp@veteraneninstituut.nl of met een briefje:
Veteraneninstituut t.a.v. Humanistisch raadsman Erwin Kamp, Postbus
125, 3940 AC Doorn. Wij verwachten uw reactie graag vóór 10 oktober
a.s.
De kosten van deze herdenking worden gedragen door de Stichting
Landelijke Thuisfronten.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Erwin Kamp
(humanistisch raadsman), Coördinator Geestelijke Verzorging van het
Veteraneninstituut: 088-3340088.
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Praktische informatie Herdenking Fakkeltocht Roermond:

1. Eten en drinken:
Als u zich hebt aangemeld voor de maaltijd kunt u hiervoor terecht
vanaf 17.00 uur in (maaltijd start 17.30 uur): Gemeenschapshuis 't
Sjoolpaad, Schoolpad 55a, 6045 AL Roermond, circa 150 meter van de
kapel. Het betreft een eenvoudige broodmaaltijd met koffie, thee of
vruchtensap. Na het bloemen leggen bij het monument is er in het
gebouw bij het Indiëmonument (Spoorpaviljoen) gelegenheid om na te
praten. Ook dan zijn er koffie, thee en andere drankjes.

2. Parkeren:
Rond de kapel is genoeg parkeergelegenheid in de wijk. Hetzelfde geldt
voor bij het monument. Kiest u zelf waar u wilt parkeren. In beide
gevallen loopt u twee keer het traject van de kapel naar het monument,
één keer met de fakkeloptocht, de andere keer vanwege uw auto.

3. Bloemen/kransen:
Aan het slot van de herdenking wordt u in de gelegenheid gesteld een
bloem te leggen bij het monument. Deze bloemen hebben wij voor u
klaar staan. Mochten er mensen of groepen zijn die een krans willen
leggen, dan kunnen die dat onder eigen regie doen.

4. Fakkels:
Deze worden aan u bij de kerk verstrekt direct voor het begin van de
fakkeltocht.

5. Tenue:
Het tenue is voor een ieder vrij. Militairen die als groep aanwezig willen
zijn, maken daarover onderling afspraken.

6. Informeel karakter:
We benadrukken nogmaals dat het karakter informeel is en dat
bezinning en ontmoeting centraal staan. Dat wil zeggen dat er geen
officiële toespraken bij het monument gehouden worden of autoriteiten
worden uitgenodigd.

7. Programma in het kort:
17.00 uur: inloop
17.30 uur start maaltijd in het Gemeenschapshuis;
18.45 uur vertrek naar kapel
19.00 uur: aanvang van de herdenking in de kapel;
19.20 uur: opstellen voor de fakkeltocht;
19.30 uur: fakkeltocht naar het monument;
19.50 uur: aankomst bij het monument, korte overdenking, bloemen

leggen;
20.30 uur: informeel samenzijn in het paviljoen naast het monument.
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HERDENKING 70 JAAR BEVRIJDING KOREA WO II

Op 15 augustus jl. vond in de Yi Jun Memorial Church de herdenking
van ‘70 jaar bevrijding Korea WO II’ plaats. Er waren vele Koreanen
naar deze bijzondere plechtigheid gekomen, niet alleen uit Nederland,
maar ook uit Duitsland, België en Korea.

Ook vertegenwoordigers van de vereniging Oud Korea Strijders kwamen
op deze dag naar Leidschendam om met hun aanwezigheid hun felicitaties

over te brengen. Uit Edinburg (Schotland)
kwam de ‘Beautiful Performance PAN’ om
een prachtige voorstelling over de
Koreaanse traditionele muziek en dans te
geven.

Het geheel stond onder regie van de heer
Lee Kee-Hang en echtgenote van het
Yi Jun Peace Museum te Den Haag. Dat
ook hier het respect voor de Oud Korea
Strijders voorop staat bleek wel uit de
speciaal voor de veteranen gereserveerde
plaatsen.

Het programma bestond uit de onderdelen:
1) Herdenkingsceremonie en muziek van 11– 13 uur, aansluitend lunch
2) Bezoek aan het Yi Jun Peace Museum te Den Haag
3) Bezoek aan het Yi Jun Monument op begraafplaats Eykenduinen te

Den Haag

Na de uitvoerige introductie van Mr. Lee, werd de bijeenkomst geopend
door dominee Y.M. Choi, Yi-Jun, van de Memorial Church Leidschendam
met het volgende gebed:
“Heilige Vader die de geschiedenis bepaalt. Wij herdenken vandaag 70 jaar
bevrijding. Dank u voor de zegening van onafhankelijkheid die u ons geeft.
De dag waarop ons volk uiteindelijk bevrijd werd van het juk van de
Japanse bezetting, in het zingen van een lied van bevrijding. Het was een
lied dat ons volk met heel hun hart zong met tranen die vloeiden over alle
provincies van Korea.

Mr Lee, Yi Jun Peace Museum
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Hoewel dit lied nog steeds naklinkt in onze harten, hebben wij nog steeds
negatieve gevoelens richting het andere deel van Korea. Daarom hebben
wij de wens om al het goede zelf uit te dragen.
Heer, heb medelijden met ons. De Joden die werden gevangengenomen in
Babylon, werden uiteindelijk bevrijd zoals was voorspeld. Net zoals toen,
zelfs na 70 jaar onafhankelijkheid, help ons de vreugde in ons hart te
voelen, zoals onze voorvaderen dat ook deden, 70 jaar geleden. Help het
hele land zich voor te bereiden op het zingen van het lied van de
eenwording van Korea.
God van de Vrede, wij zouden willen dat we in ons land met ons volk in
vrede kunnen leven. We zouden willen dat er vrede is zowel in hun familie
als in hun werk.
Heer, help ons de dingen te doen die bijdragen aan de verzoening en
medewerking door samenwerking en het uitwisselen van ervaring onder
onze mensen.
Laat de vaste muren tussen onze beide landen verdwijnen. Wij bidden voor
vrede in ons land.

waardig bestaan door eenwording. Wij dromen van verbroedering over het
hele land en het uitdragen van de vrede over de hele wereld.
Heer, help ons om deze wens te kunnen vervullen”

Namens president H.E. Park, Geun-hye werd een dank- en
herdenkingswoord uitgesproken door de heer Byoung Won Min,
plaatsvervangend Minister voor Planning en Coördinatie van het Ministerie
van Patriots en Veterans Affairs.

Vervolgens richtte de sympathieke ambassadeur H.E. Jong-hyun Choe
namens de Ambassade van de Koreaanse Republiek het woord tot de
aanwezigen waarin hij zijn dankbaarheid uitsprak voor het heugelijke feit
dat Korea 70 jaar geleden werd bevrijd.

Daarna werd het woord tot de aanwezigen gericht door de wethouder en
1e locoburgemeester van Leidschendam, drs. P.F. Rozenberg:
“Geachte gasten,
Ik ben zeer vereerd en dankbaar hier vandaag met u deze ceremonie te
mogen bijwonen. Vandaag viert u de 70 jaar bevrijding van Korea van de
Japanse bezetting, die eindigde in augustus 1945.
Ook wij, als gemeente, vinden het belangrijk dat deze herdenkingen
plaatsvinden. Want alleen op deze wijze kan men de herinnering aan uw
volk in deze belangrijke periode levend houden.
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Terugkijkend in uw geschiedenis zien we dat deze bevrijding een nauwe
relatie heeft met het leven – en tragische dood – van uw vredesheld en
vaderlander Yi Jun, naar wie deze mooie kerk evenals het museum in Den
Haag is vernoemd.

Ik wil graag even een kort moment stilstaan
bij deze belangrijke man Yi Jun, die zo’n
belangrijke rol heeft gespeeld in het proces
dat uiteindelijk leidde tot het opeisen van de
vrede in Korea.
U heeft mij laten weten dat uw
‘Vredesmuseum’ in de Wagenstraat in Den
Haag op dezelfde plaats is gevestigd als
waar de tragische en mysterieuze dood van
Yi Jun op 14 juli 1907 plaatsvond.
Daarom is het een bijzondere plek waarvan ik
me kan voorstellen dat vele Zuid-Koreanen
dit willen bezoeken wanneer zij een keer in
Nederland zijn.
Een vredesmuseum bezitten houdt de
herinnering vast van uw volk wat zij tijdens

de bezetting en de jaren na 1945 hebben moeten ondergaan.
Vrede en vrijheid maken altijd deel uit van het leven van ieder mens. Alleen
daarom kunnen en moeten we samen de vrede handhaven door
gemeenschappelijk begrip.
Vrede is het hoogste goed voor ieder mens en we dienen allen bij te
dragen om dit te handhaven.
Vooral in de wereld van vandaag waar soms woede, terreur en onbegrip
het van ons schijnen te winnen, moeten we extra sterk zijn om onze
pogingen tot het handhaven van de vrede te intensiveren.
Het onderwijs maakt daarvan een belangrijk deel uit. Het is onze plicht om
jonge mensen te leren dat de vrijheid die ze vandaag hebben niet zomaar
uit de lucht is komen vallen maar waarvoor in het verleden vaak is
gevochten.
Omdat onze jeugd de toekomstige generatie is, moeten wij ze bewust
maken van het belang van wederzijds begrip en verdraagzaamheid onder
de mensen.
Leidschendam en Voorburg vormen samen een gemeente van
verdraagzaamheid en verscheidenheid. Iedereen is welkom, ongeacht
nationaliteit, ras, geloof, sekse of seksuele voorkeur.
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Daarom zullen wij volhoudend zijn om goede doelen zoals die van u te
steunen door te trachten als stad een gastheer te zijn voor uw mooie Yi Jun
Memorial Church. We zullen u daarbij helpen en ondersteunen, waar we
ook kunnen.
Onze burgemeester van Leidschendam-Voorburg is – samen met 128
andere burgemeesters in Nederland – lid van de organisatie
‘Burgemeesters van de Vrede’, een wereldwijde organisatie met leden uit
161 landen uit de hele wereld.
Ik dank u voor uw aandacht en wens u allen een plezierige voortzetting van
deze prachtige dag”.

Na deze indrukwekkende woorden volgde een moment van ontspanning
met muziek, uitgevoerd door drie musici, waaronder ook twee uit Japan.

De volgende spreker was Professor Dr. Takamitsa Muraoka, voormalige
emeritus van de Universiteit van Leiden. Dr. Muraoka (geboren in
Hiroshima in 1938) bezoekt sinds zijn pensioen in 2003 van de Leidse
leerstoel als vrijwilliger Aziatische landen, die in de 20e eeuw hebben
geleden onder het Japanse militarisme.
Ook zijn verhaal tijdens deze bijeenkomst in Leidschendam gaat
grotendeels over de Japanse bezetting en hoe het Koreaanse volk
daaronder heeft geleden.
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Dr. Muraoka feliciteerde alle Koreaanse
bewoners met het feit dat de bevrijding 70 jaar
geleden was begonnen. Toen hij in mei 2015
in Korea een bezoek bracht aan het prachtige
Gyeongbokgung paleis in Seoul, vertelde de
gids aldaar dat het paleis, dat in 1395 was
gebouwd, door vuur was vernietigd aan het
eind van de 16e eeuw en vervolgens weer
hersteld. Dr. Muraoka corrigeerde de gids
door te vertellen dat het de Japanners waren
die het paleis opzettelijk hadden vernietigd
evenals vele andere bouwwerken in Korea.
In oktober 1895 werd koningin Min, die door

het Japanse regime werd beschouwd als een belemmering van de
Japanse politiek, door Japanse soldaten in haar paleis vermoord. In de
jaren daarna werden meer dan 300.000 Koreanen overgebracht naar
Japan om daar te werk te worden gesteld. Er werden zelfs Koreaanse
mannen ingelijfd in het Japanse leger.
In 1923 vond een enorme aardbeving plaats in Japan. Daarop werd het
gerucht verspreid dat Koreanen de Japanse waterbronnen hadden
vergiftigd, waarop vele Koreanen door de bevolking werden vermoord.
Japan beroofde de Koreanen niet alleen van hun bezittingen en bronnen.
Ook werd hun de oorspronkelijk taal ontnomen. Professor Dr. Muraoka
vertelde: “Zo ontmoette ik ooit de Koreaanse dominee Park (nu inmiddels
82 jaar oud). Ik was verbaasd te horen hoe goed hij Japans sprak en deze
taal kon schrijven. Maar ik realiseerde mij al snel dat hij was opgegroeid in
een omgeving waar de Koreaanse taal op Koreaanse scholen verboden
was”

Een beroemde paragraaf uit de naoorlogse Japanse grondwet zegt:
“we moeten bovenal werken aan internationale vrede, gebaseerd op
rechtmatigheid en orde waarbij het Japanse volk oorlog voorgoed moet
afzweren als een middel om internationale geschillen op te lossen”.
En het is waar. De laatste 70 jaar is Japan in militaire betekenis geen ander
land meer binnengevallen en is een vredelievend land geworden. Toch
moet er dan niet meteen gedacht worden dat alles dan maar in kannen en
kruiken is, want zoals Robert Browning schreef in Pippa’s song: “er is
geen toekomst zonder verleden”, waarmee professor Dr. Muraoka zijn
interessante verhaal beëindigde.
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Na deze bijzondere verhalen werd het tijd voor ontspanning. Naast mooie
Koreaanse muziek volgde het hoogtepunt van de ochtend, de groep
‘Beautiful Performance PAN’ die een prachtige voorstelling gaf over de
Koreaanse traditionele muziek en dans.

Zij waren daarvoor speciaal uit het Schotse Edinburgh overgekomen en
het was beslist de moeite waard!
Het muzikale gedeelte werd afgesloten met de uitvoering van het lied
‘Arirang’ op een wijze die bij meerdere aanwezigen tranen van ontroering
in de ogen bracht.
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Na de gebruikelijk fotosessie volgde in de tuin van de kerk de uitstekend
verzorgde lunch met Koreaanse gerechten.

Daarna kon het Yi Jun Peace Museum in Den Haag worden bezocht. Dit
museum is gevestigd in het vroegere Hotel De Jong, waar de Koreaanse
martelaar Yi Jun in zijn hotelkamer overleed tijdens de Tweede Haagse
vredesconferentie in 1907. Het museum bestaat nu 20 jaar en is een uniek
gebouw in Europa. Gedurende de laatste 20 jaar, sinds 1995, bezochten
vele bezoekers zowel uit Korea als uit andere hoeken van de wereld het
museum. Onder de bezoekers soms zelfs mensen uit Noord-Korea en
Japan. Het museum is niet alleen een monument met historische waarde,
maar ook een uniek voorbeeld van Rechtvaardigheid en Vrede in de
Vredesstad Den Haag.

Na dit bezoek was er nog tijd voor een bezoek aan het Yi Jun Monument
op begraafplaats Eykenduinen te Den Haag.

De Vereniging Oud Korea Strijders dankt Mr Lee en echtgenote en allen
die deze herdenking tot een onvergetelijke ervaring hebben gemaakt voor
de uitnodiging en de eervolle wijze waarop wij werden ontvangen.
Leo Schreuders
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OPSPORING VERZOCHT

De redactie ontving van mevrouw Pia van der Molen van ‘PiaMedia’
het hieronder omschreven verzoek.

PiaMedia is gespecialiseerd in historische documentaires en heeft daarin
een aanzienlijk oeuvre opgebouwd. Meestal zijn deze documentaires ook
op de regionale of landelijke televisie uitgezonden.
Eén van deze documentaires omschreef hoe Nederlandse militairen van de
C-compagnie van het NDVN in Korea in de nacht van op 25 op 26 juli
1953 tijdens een patrouille in een Chinese hinderlaag liepen. Daarbij
sneuvelden vijf Nederlanders, werden anderen zwaar gewond en werden
twee militairen gevangen genomen. Dit aangrijpende verhaal kreeg als titel
‘De Laatste Patrouille’ die in 2002 werd uitgezonden door de EO.
De vijf militairen die destijds sneuvelden, zijn begraven op UN Memorial
Cemetery in Korea:

Reserve 2e Lt. H. Douna
Sergt. J.H. Vreeswijk
Sold. 1e Kl. R. Samuels
Sold. M.G. Beijerinck
Sold. M.J. Hampel

Mevrouw Van der Molen wil aan deze ingrijpende gebeurtenis opnieuw
aandacht besteden en zou daarom graag in contact willen komen met
nabestaanden van de overleden militairen. Inmiddels heeft uw bestuur
haar al met enkele nabestaanden in contact kunnen brengen, maar er
ontbreekt nog informatie.
Wij als uw bestuur hechten er veel waarde aan dat aan de Nederlandse
bijdrage aan de oorlog in Korea zoveel mogelijk aandacht wordt besteed.
Daarom vragen wij aan u of u contact heeft gehad met, of informatie heeft
over familieleden van:

Sergt. J.H. Vreeswijk
Sold. 1e Kl. R. Samuels
Sold. M.G. Beijerinck

U kunt uw reactie doorgeven aan Leo Schreuders van de redactie van de
VOX-VOKS, Telefoon: 06-51903177, Email: Lschreuders@gmail.com
Postadres: Standaardmolen 88, 6003 CK, Weert
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MIJN KOREAREIS

Van ons VOKS-lid Herman Leander ontving de redactie een verslag
van zijn reis naar Korea in juli 2015

Naar aanleiding van de uitnodiging van de veteranen ben ik op aandringen
van mijn vrouw samen met haar aan deze reis begonnen. Een hele eer
vond ik het dat ik uitgenodigd werd.

De reis begon de 22ste juli en de 23ste kwamen wij na een goed
verzorgde reis aan in Korea. De dames van de KLM hebben ons zeer goed
begeleid tijdens deze reis en zijn bij ons gebleven totdat wij opgehaald
werden door een Koreaanse student die ons verder begeleidde naar de
bus.
Ondertussen waren ook andere veteranen uit 28 landen gearriveerd en zijn
we samen met de bus naar het hotel gegaan.
We kwamen aan in een prachtig luxe hotel waar het ons aan niets ontbrak.
Ontvangst: grandioos! Het gevoel dat je koning was en dat gevoel is de
gehele reis gebleven.
Tijdens de dagen in Korea zijn we continu begeleid door Cathy. Een
geweldig lieve enthousiaste vrouw die alles voor ons deed.
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Nadat we onze kamer kregen en ons opgefrist hadden was er een diner in
het hotel.

De volgende dag (24 juli) moest ik in het veteranenuniform en zijn we naar
de Zuid-Koreaanse begraafplaats gegaan. Een eer was het dat ik
uitgekozen werd om samen met een aantal andere veteranen wat
houtblokjes op het vuur te gooien als teken van vrede. Zo bijzonder!

Onderweg was er een heerlijke lunch en 's avonds diner in het hotel.
Vermoeiend allemaal, maar zeker de moeite waard.
De volgende dag (25 juli) gingen we naar de grens van Noord- en Zuid-
Korea. Heftig omdat zo te zien. En 's avond kregen we Koreaanse kledij
aan.
Op 26 juli stond het museum op het programma. Een enorm gebouw met
alles over Korea. Daarna even tijd om jezelf te vermaken. Dit hebben we
dus ook gedaan. Natuurlijk moesten er winkeltjes bezocht worden. En we
sloten weer af met een diner in het hotel.
De volgende dag (27 juli) weer vroeg uit de veren en op weg naar de plek
waar in 1988 de Olympische Spelen waren gehouden. We werden
opgewacht door heel veel kleine kinderen. Onder luid applaus gingen we
daar naar binnen en werden we getrakteerd op een prachtig concert. Wat
was het geweldig en zeer ontroerend.
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De afsluiting was een galadiner in het hotel met 500 genodigden, onder
wie de ambassadeurs van Nederland, Noorwegen en Korea. Zij zaten ook
bij ons aan tafel.
Toen kwam er iets heel onverwachts. De Nederlandse ambassadeur, Mr.
A.J.A. Embrechts, hield een toespraak speciaal voor mij. Dit was erg
ontroerend en bijzonder.

Deze reis heb ik als zeer bijzonder en emotioneel ervaren. Zoals al gezegd
heb ik het gevoel gehad dat ik een koning was in plaats van een militair.
Iedereen was zo behulpzaam en attent. Nu heb ik eindelijk het gevoel dat
het niet allemaal voor niets is geweest wat we daar gedaan hebben.
In Nederland krijg je het gevoel dat het een vergeten oorlog is maar in
Zuid-Korea is de dank groot aan alle veteranen!
Herman Leander
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DE VAN HEUTSZ MARS

Het bestuur ontving van de heer Verheij de volgende vraag:
“Op de herdenking in Bronbeek op 17 juni hoorde ik oud-strijders liederen

De tekst van deze liederen zijn mij onbekend,

voor het nageslacht bewaard blijven.
Is het mogelijk om aan mijn verzoek te voldoen?”

Het antwoord hierop is als volgt:
Het lied staat bekend als ‘De van Heutsz Mars’
Welke voorgeschiedenis kent deze Mars?
In 1984 schreef F.L. Kroesen in het blad Stabelan (Jaargang 11, nummer
2) de navolgende bijzonderheden over de ‘Mars van het Regiment van
Heutsz’:

Het Regiment van Heutsz werd op 01 juli 1950 opgericht en kreeg als
opdracht de tradities van het in diezelfde maand opgeheven KNIL voort te
zetten. In 1954 componeerde A. van Veluwen, toen Onder-Kapelmeester
van de Amsterdamse PolitieKapel, de RvH Mars waarin hij de sfeer en de
traditie van het KNIL uitstekend weergaf.

De componist A. van Veluwen heeft er zelf over geschreven:
“De inleiding van deze Mars begint met het signaal ‘ophouden met vuren’
(Aceh) Hierop volgt het deel van de Overwinningsmars, met als
doorwerking een deel van het Amboinese lied ‘Marsose’. In het trio volgt
de grote parade voor de generaal. Voorop de tamboers (trom-solo),
daarna met trompetsignalen het Amboinese volkslied. Door deze melodie
heen volgt het Javaanse en Balinese lied”.

Na de parade klinkt het ‘Ajoen’ (en rusten de troepen onder de hoge
klapperboom). De twee grote trom-solo slagen in de laatste reprise geven
de rust aan.

Deze Mars is op 24 februari 1955 na de Vaandeluitreiking, tijdens het
eerste Korpsdiner aangeboden aan de toenmalige Commandant Regiment
van Heutsz, Lkol S. da Costa.



29

De tekst van het lied is als volgt:

Ajoen-ajoen
Djangan mandi kali Persapen
Kali Persapen lintah-tah-nya
Djangan kawin noni Persapen
Noni Persapen banjak tingkahnya

Refrein
Ajoen ajoen ajoen in die hoge klapperboom
Ajoen ajoen mas Mira
Djangan main gila (2x)

Djangan mandi Kali Semarang
Kali Semarang banjak oe-toe-dangnya
Djangan kawin noni Semarang
Noni Semarang banjak oetangnya

Refrein
Djangan mandi Kali Krembangan
Kali Krembangan banjak batoe-toe-nya
Djangan kawin noni Krembangan
Noni Krembangan banyak koetoenya

Vertaling:
Ga niet baden in de rivier van Persapen
In de rivier van Persapen zijn veel bloedzuigers
Trouw geen meisje van Persapen
De meisjes van Persapen zijn heel erg lang

Refrein
Schommel, schommel in die hoge klapperboom
Schommel, schommel, Mira
Maak geen gekheid

Ga niet baden in de rivier van Semarang
In de rivier van Semarang zitten veel garnalen
Trouw geen meisje van Semarang
De meisjes van Semarang hebben veel schulden

Refrein
Ga niet baden in de rivier van Krembangan
In de rivier van Krembangan liggen veel stenen
Trouw geen meisje van Krembangan
De meisjes van Krembangan hebben veel vlooien
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NIEUWS EN LEZINGEN UIT LANDGOED BRONBEEK

KNIL-veteraan in Bronbeek 100 jaar
Op 13 augustus 2015 vierde adjudant-
onderofficier b.d. Cornelis Willem Ottevanger, de
oudste bewoner van het militair tehuis Bronbeek,
zijn 100ste verjaardag.
Ottevanger behoort tot de laatste generatie oud-
militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch
Leger (KNIL). Hij werd op 13 augustus 1915
geboren in Tjimahi op Java als zoon van een naar
Indië vertrokken Nederlandse boer, die had
getekend voor het koloniale leger. Zelf tekende hij
in 1934 voor het KNIL.
Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-
Indië 1942-’45 geraakte hij als KNIL-militair korte
tijd in krijgsgevangenschap op Celebes. Na de

Japanse capitulatie meldde hij zich weer voor de dienst. Als gevolg van de
liquidatie van het KNIL op 26 juli 1950 vervolgde hij zijn militaire loopbaan
bij de Koninklijk Landmacht (KL). In september 1950 vertrok hij definitief uit
Indië naar Nederland met de ‘Fair Sea’. Hij diende als beroepsmilitair bij de
KL tot zijn eervol ontslag uit de dienst in 1957.

De heer Ottevanger draagt vijf onderscheidingen, deels uit zijn diensttijd in
Indië: het Ereteken voor Orde en Vrede voor zijn na-oorlogse inzet (1945-
’48), een zilveren medaille voor 24 jaar Langdurige Trouwe Dienst, de
Vaardigheidsmedaille van het Nederlandsch Indische Leger, de Schietprijs
van het KNIL (model na 1936) en het Kruis van de Koninklijke Nederlandse
Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor betoonde marsvaardigheid (het
Vierdaagsekruis).

De heer Ottevanger woont - met een onderbreking van drie jaar - sinds
2002 in het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek. Bij zijn tweede
opname in Bronbeek in 2005 schreef hij in het bewonersblad van het
tehuis: “Ik zit inmiddels hier in Bronbeek in mijn 90ste levensjaar, alhoewel
hardhorig, toch redelijk gezond en hoop zodoende en met Gods hulp en de
liefdevolle zorg van het verplegend personeel de HONDERD vol te maken”

In de middag van 13 augustus opende de heer Ottevanger samen met de
Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen
luitenant-generaal B.H. Hoitink, de fototentoonstelling ‘Oorlog in beeld.’
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‘Oorlog in beeld. Een document in foto’s uit heden en verleden.’
De fototentoonstelling ‘Oorlog in beeld’ in Museum Bronbeek geeft van 13
augustus t/m 31 december 2015 een overzicht van foto’s van de
conflictsituatie in de periode 1945-1950 in Nederlands-Indië/Indonesië en
meer recente conflictsituaties waarbij Nederlandse militairen betrokken
waren. De tentoonstelling heeft de thema’s strijd, verlies, hoop,
bescherming en dagelijks leven.

In augustus 2015 is het zeventig jaar geleden dat in Nederlands-
Indië/Indonesië een periode begon van gewapende strijd die door
Nederland politionele acties wordt genoemd en door Indonesië agresi
militer. Aan de kant van de Indonesische Republiek werd deze oorlog in
beeld gebracht door onder andere IPPHOS, Indonesian Press Photo
Service. Aan de kant van het koloniale Nederland gebeurde dat
bijvoorbeeld door Charles Ernest van der Heijden, een journalist- fotograaf
in dienst van het Nederlandse leger.
Museum Bronbeek is onderdeel van het Koninklijk Tehuis voor Oud-
Militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB). Het tehuis biedt
veteranenzorg, niet alleen aan oud-militairen die vochten in voormalig
Nederlands-Indië, maar ook aan militairen van de Nederlandse
strijdkrachten die actief zijn en waren in latere jaren. Om die reden heeft
Museum Bronbeek zich niet willen beperken tot een herdenking van het
verleden van zeventig jaar geleden, maar ook een koppeling naar het
heden gemaakt. Fotojournalist Marielle van Uitert fotografeerde de
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gevolgen van tegenwoordige conflicten voor de bevolking in landen als
Irak en Afghanistan.
De fototentoonstelling wordt gerealiseerd in samenwerking met het
Nationaal Monument Kamp Vught (NMKV). Daarnaast werkt Museum
Bronbeek samen met het Indonesische persbureau ANTARA , dat de
IPPHOS collectie beheert. De collectie foto’s van Van der Heijden is in het
bezit van Museum Bronbeek zelf.

Week van de Koloniale Geschiedenis
Van 13 tot en met 19 oktober wordt in Bronbeek de ‘Week van de
Koloniale Geschiedenis’ gehouden.
Om geld te verdienen voor het moederland worden gebieden veroverd,
onderworpen en tot wingewest gemaakt. Dat was een proces van
diplomatie, maar ook van geweld en onderwerping. Een lange lijst van
‘krijgsverrichtingen’ in de 19de eeuw getuigt van deze koloniale expansie,
die uiteindelijk leidt tot een Nederlands-Indisch rijk van Sabang, Sumatra

tot Merauke in Nieuw Guinea. Het
‘tuchtigen’ van de kolonie ging tevens
gepaard met dromen over een betere
wereld in de kolonie. Een andere
verhouding tussen de verschillende
bevolkingsgroepen en de ‘eereschuld’, die
Nederland op zich nam. ‘Het verheffen van
den inlander’ was zo’n droom. Er kwamen
scholen, spoorwegen, havens en andere
infrastructurele werken. Aan daadkracht in
dat opzicht geen gebrek. Maar wat kwam
er terecht van de andere koloniale
dromen? In de Week is er in het bijzonder
aandacht voor de dromen en daden uit de
laatste fase van het koloniale imperium.

Hoe verging het Nederland-Indië in de periode 1942-1950?

Programma
Het programma van de Week van de koloniale geschiedenis is divers. Het
omvat onder meer een symposium over de dekolonisatie in internationaal
perspectief, workshops, een boekpresentatie, een avond rond
(dag)boeken, film en diverse lezingen. Het programma komt tot stand in
samenwerking met de Stichting Moluks Historisch Museum en het Indisch
Herinneringscentrum. Het complete programma van de ‘Week van de
koloniale geschiedenis’ is vanaf 1 oktober te downloaden via
www.bronbeek.nl.
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‘De APRA-staatsgreep van Westerling’ – lezing 18 oktober 2015
Op zondagmiddag 18 oktober 2015 geeft de historicus Fredrik Willems in
Museum Bronbeek om 14.00 uur de lezing ‘De APRA-staatsgreep van
Westerling’.

De APRA-staatsgreep werd in 1950
gepleegd door het Legioen van
Ratu Adil (APRA) onder leiding van
kapitein Westerling. Doel was
Bandoeng en Batavia te bezetten
en de pas aangetreden
Indonesische regering van de
republiek Indonesië onder leiding
van Soekarno omver te werpen.
“De coup in 1950 van Raymond
Westerling tegen Soekarno was
geen daad van een eenling. Hij
genoot de steun van hoge
Nederlandse militairen” zegt Fredrik
Willems. De mislukte coup van
Westerling is vaak gezien als de
wanhoopsdaad van een fantast.
Ten onrechte, vindt historicus
Fredrik Willems, die werkt aan een
biografie van Westerling.
De lezing wordt georganiseerd
i.s.m. de Volksuniversiteit Arnhem.

De toegangsprijs incl. museumentree bedraagt 15,- .
Inschrijving is oodzakelijkhttp://ferry.asa4u.net/images/222/Westerling.jpg
via (026) 4422363 of www.volksuniversiteit.nl/arnhem
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STICHTING MENNO VAN COEHOORN

De redactie ontving interessante informatie over de Stichting Menno van
Coehoorn. Deze stichting is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds
1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals
stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies.

Menno baron van Coehoorn was een beroemde vestingbouwer in de
Gouden Eeuw. Naar hem is deze stichting vernoemd.

Gelukkig telt ons land nog een aantal vrij gave vestingsteden, onder
andere Naarden en Willemstad. Dankzij het werk van de stichting hebben
die nog hun oorspronkelijke vorm.

Naast deze spectaculaire monumenten zijn er, over het hele land
verspreid, nog vele andere oude militaire werken. Vaak hebben die een
(cultuur)historische, architectonische, stedenbouwkundige of
landschappelijke betekenis. Velen daarvan kunnen worden bezichtigd.

Een prachtige luchtfoto van Vesting Naarden
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Op veel oude militaire werken heeft zich - door een lange periode van
isolement - een prachtige flora en fauna ontwikkeld.

Ook in het buitenland zijn oude verdedigingswerken van Nederlandse
herkomst te vinden. De stichting streeft eveneens naar bescherming van
dit culturele erfgoed.

De stichting telt circa 1100 donateurs en begunstigers.

Meer informatie:
www.coehoorn.nl
Mariaplaats 51, 3511 LM te Utrecht.
telefoon: 030 - 231 22 30
e-mail: info@coehoorn.nl
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MILLENNIUMVERKLARING VERENIGDE NATIES

In september 2000 stelden 189 staatshoofden en regeringsleiders tijdens
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Millennium-
verklaring op. Deze verklaring bevat acht ambitieuze doelstellingen voor
een ontwikkelingsbeleid. In 2015 moeten deze gerealiseerd zijn.

Welke afspraken zijn gemaakt in de Millenniumverklaring?

Nu, in 2015, moeten de resultaten zichtbaar zijn. Hoe staat het er ervoor?
Daarover zullen wij de komende maanden via de media vanuit de
Verenigde Naties worden geïnformeerd.
Ds. Peter ‘t Hoen
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