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

VERENIGING VAN OUD KOREA STRIJDERS

door middel waarvan het bestuur de leden op de hoogte houdt van
gebeurtenissen en evenementen, die van belang kunnen zijn voor de leden
van de VO.K.S. De VOX - VO.K.S. verschijnt viermaal per jaar.
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nabestaanden in de eerste graad van die Nederlanders, die direct
betrokken waren bij de oorlog in Korea;
- het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen onderling,
alsmede die met overeenkomstige verenigingen in het buitenland;
- het onderhouden van contacten met het Regiment van Heutsz en met
de 2 US Infantry Division (Indianhead).
-

ADVERTENTIES
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CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt € 14,- per jaar.
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van een regelmatige toezending van de VOX - VO.K.S.
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VAN DE VOORZITTER
De Olympische Spelen zijn al weer achter ons.
Wat hebben onze sportmensen het toch goed
gedaan!
Ik wil u bekennen dat ik als ‘rasechte’
Nederlander trots ben op ons land. Want om in
een deelnemersveld van 205 landen met ons
kleine kikkerlandje op een hoge elfde plaats te
eindigen is toch heel bijzonder!
Maar toch wordt er gemopperd dat sommige
sporters nog harder hun best hadden moeten
doen. Want als goud de bedoeling was, moet je
niet met zilver of brons aankomen, toch?
En dan schaam ik me een beetje. Zijn we dan nooit tevreden? Hebben we
dan geen trots meer? Moeten we die sporters die zich vier jaar uit de naad
werken om tot een prestatie te komen dan echt bekritiseren?
Het is zo gemakkelijk om kritiek op anderen te leveren terwijl we aan de
kant staan toe te kijken. Ook in veel verenigingen komt dit beeld naar
voren. Een voorzitter en zijn/haar bestuur doen hun best er iets van te
maken, maar de leden klagen dat er niets wordt gedaan. Maar die leden
doen zelf ook niets.
Gelukkig gaat het er in onze Vereniging Oud Korea Strijders anders aan
toe. We horen van onze leden dankbare geluiden. Tijdens reünies en
herdenkingen zijn er altijd VOKS-leden die present zijn en met elkaar
warme ervaringen uitwisselen.
En wat ook bijzonder is: het aantal donateurs begint toe te nemen.
Vindt u het erg dat ik daarom ook trots ben?
Niet op me zelf, maar vooral op u, als lid of donateur van de VOKS.

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 - september 2016,
bericht van overlijden van onderstaande
Oud Korea Strijders of donateurs is ontvangen:

D.F. van Leenen, 92 jaar, op 6 juni 2016 te Nunspeet
(Landmacht, mei 1952 Vliegtuig)
I. Gerards, Belgische Oud Korea Strijder, op 9 juni 2016 te Leopoldsburg
Van de VOKS was in de mooie zaal van het gebouw ‘De Vloot’ een
delegatie aanwezig bij de plechtige dienst, gehouden voor de Belgische
Oud Strijder dhr. Ivan Gerards, die op 9 juni 2016 overleed.
Er werden diverse toespraken gehouden. De familie Gerards en onze
Belgische Oud Korea Veteranen hebben onze aanwezigheid als
afgevaardigden van de V.O.K.S. zeer op prijs gesteld.
Dhr. Ghelen en Dhr. Walthie hebben namens de V.O.K.S. een bloemstuk
gelegd.
G. Ghelen, DC Limburg.

W. Polderman, 87 jaar, op 18 juni 2016 te Roosendaal
(Marine, Piet Hein)
C. Burger, 89 jaar, in juli 2016 te Arnhem (Bronbeek)
(Landmacht, Vliegtuig Nw. Guinea)
J. van Drunen, 91 jaar, op 14 juli 2016 te Leiden
(Landmacht, oktober 1950 Zuiderkruis)

K.W.M. Janssen, Kapt. b.d. der Mariniers, 77 jaar, op 18 juli 2016 te Rotterdam

(Donateur)
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J.C.M. Walravens, 83 jaar, op 22 juli 2016 te Bladel
(Landmacht, maart 1953, Blatchford)
Nadat mijn vader te horen had gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was,
begon hij tijdens een bezoek van mij over wensen. Een van zijn wensen
was dat zijn kist bedekt zou zijn met de Nederlandse driekleur en dat hij
begeleid wilde worden door mede-Korea strijders. Uiteraard heb ik hem
toegezegd om mijn best te doen om dit voor elkaar te krijgen.
Hoe kom je dan in contact met de VOKS? Na wat speurwerk op het
internet ben ik terecht gekomen op de website van de Vereniging Oud
Korea Strijders. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en via de
contactpagina een e-mail gestuurd met daarin het verzoek van mijn vader.
Binnen een half uur had ik de secretaris al aan de telefoon die mij vertelde
dat het bericht was doorgestuurd naar dhr. Treffers van district 8. Zeer
snel daarna kwam dhr. Treffers met het verlossende antwoord dat het
wordt geregeld.
Tja en dan is het zover, de crematie.
Nadat alle belangstellenden plaats hadden genomen in de aula werd mijn
vader onder begeleiding van vier oud Korea strijders binnengebracht en
namen zij plaats naast de vier hoeken van de kist. Tijdens de dienst
hebben de strijders plaats genomen op een bank. Toen de dienst ten
einde was hebben ze hun plaats weer ingenomen en konden de
belangstellenden afscheid nemen. Nadat dit gebeurd was hebben ze de
militaire eregroet gebracht en hebben ze de aula verlaten. Hierna kon het
gezin afscheid nemen.
Na de crematie heb ik het bloemstuk van de VOKS bij het monument in
Schaarsbergen gelegd.
VOKS, bedankt dat jullie mijn vaders wens hebben ingewilligd!
Maarten Walravens

G. van der Vlugt, 83 jaar, op 9 september 2016 te Spanbroek
(Marine, Dubois)
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VAN HET BESTUUR
Contributie 2016 (herinnering)
Nog steeds hebben ondanks een herhaalde
oproep niet alle leden of donateurs hun contributie
voor 2016 voldaan. Vandaar nogmaals het
verzoek dit alsnog te doen.
Mocht u al hebben betaald, dan is dit bericht
natuurlijk niet meer voor u bestemd. Mocht u niet
meer weten of u heeft betaald, neem dan even
contact op met de heer Gommers,
penningmeester van de VOKS.
Van diegenen die vóór december 2016 de contributie niet hebben betaald,
zullen wij m.i.v. 1 januari 2017 het lidmaatschap of donateurschap
beëindigen.
De betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2016 kunt u doen
door een bedrag van € 14 over te maken op één van de volgende
rekeningnummers:
ING:
RABO:

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

Graag met de vermelding: ‘contributie 2016’.

De leden en donateurs die buiten Europa wonen en geen Nederlandse
bank hebben, worden verzocht om alleen het rekeningnummer van de
Rabobank met BIC te gebruiken dat er zo uit ziet:
RABONL2U NL58RABO 0103 2098 24 V.O.K.S. te Nunspeet
Het adres van de RABO-bank is Eperweg 22a, 8071 PA Nunspeet.
WILT U AUB GEEN CHEQUE OPSTUREN (inwisselen kost meer dan de
contributie)
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Koreareis 2017
Op de oproep in het maartnummer van de VOX-VOKS en de aanvullende
informatie het juninummer, hebben zich definitief 22 personen aangemeld.
Daaronder zelfs ook kleinkinderen van Oud Korea Strijders.
De inschrijving is thans gesloten. Desondanks zal uw bestuur overwegen
opnieuw een reis voor (klein)kinderen van Oud Korea Strijders te
organiseren in het voorjaar van 2018. Dit natuurlijk bij voldoende animo.
NDVN Gedenkboek
De Ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E. de heer Jong-hyun Choe,
heeft vanaf december 2015 meerdere VOKS-leden verblijd met een gratis
exemplaar van het NDVN Gedenkboek.
Mocht u dit prachtige boek, geschreven door Francoise Appels, dochter
van een Oud Korea Strijder, nog niet hebben ontvangen, neemt u dan
contact op met de Koreaanse Ambassade, telefoon 070- 740-0200.
U kunt uw bestelling ook doen via de website van de VOKS onder het
tabblad ‘Nieuws’ en dan de knop ‘Herdenkingsboek Korea’
http://www.vox-voks.nl/herdenkingsboek-korea.html
Informatie over het Regiment Van Heutsz
Vaker krijgen wij vragen van leden of donateurs of er meer informatie te
vinden is over het regiment Van Heutsz.
Op onze website www.vox-voks.nl’ vindt u onder het tabblad ‘Van Heutsz’
de rol van het regiment in de Koreaanse Oorlog.
Verder staat op de website onder het tabblad ‘Links’ de complete
geschiedenis van het Regiment
E-mail adressen
Momenteel zijn wij al in het bezit van meer dan 100 e-mailadressen van
onze leden en donateurs. Dat is natuurlijk al een fantastisch aantal.
Dit zijn de leden en donateurs die als eerste berichten ontvangen over het
(gratis) NDVN-boek, nieuwsberichten, uitnodigingen (Crowne Plaza in
december 2016), contributiebetalingen, enz.
Heeft u nog geen e-mailadres doorgegeven? Doe dit dan alsnog. Dat kan
via onze website www.vox-voks.nl onder het tabblad ‘Contact’. U hoeft
daarvoor alleen het formulier in te vullen en te verzenden.
Heeft u geen e-mail of internet? Dan kunt u vast wel een van uw
(klein)kinderen of kennissen vragen om dit voor u te regelen of waar te
nemen.
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VAN DE DISTRICTEN
Hierbij treft u het overzicht aan van de districtscommissarissen.
Neemt u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw district
contact op met uw DC.
District I Noord-Nederland
Dhr. J. Krikke,
Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen
Tel. 0592-357140 e-mail: jaapvanale@veteranen.nl
District II Noord-Gelderland en III Zuid-Gelderland
Noord Gelderland
J. van Stein
Com. v. Ramshorstlaan 21, 3863 AZ Nijkerk, tel 033-2462426
Zuid Gelderland
A.J. Leyenaar
Groenendaal 348, 6715 BJ Ede, tel. 0318-633661
District IV. Utrecht en District V. Noord-Holland
C. Kortlever
Alpen Rondweg 18, 1186 CZ Amstelveen,
Tel. 020-6410872 e-mail: cko2730@hotmail.com
District VI. Zuid-Holland
W.A.J.K. Roza
Heemraadstraat 9, 3131 VG Vlaardingen
Tel.: 010-4340970 e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl
District VII. West Brabant/Zeeland
H. Mulder
Joh. De 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 NOORD- EN ZUID-GELDERLAND
Uitnodiging reünie district II en III Noord- en Zuid-Gelderland
Geachte Korea Veteraan,
Het bestuur van de districten II en III (Noord- en Zuid-Gelderland) van de
VOKS heeft het genoegen u en uw partner uit te nodigen voor onze reünie
die zal worden gehouden op:
Donderdag 13 oktober 2016
Inf. Schietkamp Harskamp
Otterloseweg 5
6712 ZG Harskamp
tel. 0318-45111
aankomst 10.00 uur
einde
16.00 uur
U wordt ontvangen met koffie en cake plus twee consumptiebonnen.
Natuurlijk houden wij weer een loterij! Verkoop van de lootjes kan
omstreeks 11.00 uur à raison van € 5 per envelop.
De rijstmaaltijd vindt plaats omstreeks 13.30 uur, gevolgd door een
gezellig samenzijn tot zoals boven is aangegeven.
Het Inschrijfgeld bedraagt € 5.- per persoon. Dit bedrag graag vóór 10
oktober 2016 overmaken op NL82 INGB 0003 7183 97 t.n.v. VOKS te
Nunspeet onder vermelding van ‘Reünie District II en III’
Mocht u een klein (groot mag ook) prijsje voor de loterij of een extra
bijdrage voor de reünie ter beschikking willen stellen dan graag bij
binnenkomst afgeven.
Deze uitnodiging uitprinten en meebrengen.
DENK OM EEN LEGITIMATIE bij binnenkomst in de kazerne.
Namens de districten II en III
A.J. Leyenaar
Groenendaal 348
6715 BJ Ede
tel.: 0318-633661

J. van Stein
C.v.Ramshorstlaan 21
3863 AZ Nijkerk
tel.: 033-2462426
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DISTRICHT IV UTRECHT EN V NOORDHOLLAND
Huwelijksjubileum 65 jaar
Op woensdag17 augustus 2016 vierden VOKS-lid T. Gouwswaard en
echtgenote het heuglijke feit dat zij 65 jaar geleden in het huwelijksbootje
zijn gestapt. Een hele prestatie!
In Tulip Inn Amsterdam Riverside vierden zij hun briljanten bruiloft met hun
familie en overige genodigden. Van de DC IV, de heer Kortlever, ontving
het echtpaar namens de VOKS een felicitatiekaart.
Ook van de erevoorzitter VOKS, kol. b.d. L.C. Schreuders, ontvingen zij
een prachtige kaart inclusief ludieke attentie.
Wij wensen het paar nog heel veel gelukkige jaren samen.
DISTRICT IX LIMBURG
Huwelijksjubileum 60 jaar
Op 29 augustus 2016, vierden ons VOKS-lid, dhr. Th. Haver en echtgenote
het heuglijke feit dat zij op die datum 60 jaar waren getrouwd.
Namens het District IX Limburg brachten DC Ghelen en VOKS-lid
dhr. Walthie de beste wensen over bij het paar.
Van de erevoorzitter VOKS ontvingen de heer en mevrouw Haver een
kaart met attentie.
Namens de gemeente Venlo werd het echtpaar gefeliciteerd door de
Locoburgemeester.
Van het ‘diamanten’ echtpaar ontving de VOKS de volgende
dankbetuiging:
“Hierbij willen mijn vrouw en ik de Vereniging van Oud Korea Strijders heel
hartelijk danken voor uw aanwezigheid op ons 60-jarig huwelijksfeest en
voor de bloemen en de enveloppe.
Het zijn voor ons onvergetelijke dagen geworden waar wij met veel plezier
op terugkijken.
Theo en Lies Haver-Durant”.
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Herdenking Nationaal Indië-monument Roermond
Op 3 september 2016 vond in Roermond weer de jaarlijkse herdenking
plaats bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962. Veel Nederlandse
militairen, die aan de politionele acties in (toen nog) Nederlands-Indië
deelnamen, meldden zich later ook aan voor de Korea-oorlog. Dat is een
van de redenen dat er ook altijd Oud Korea Strijders bij de herdenking in
Roermond aanwezig zijn.

Namens de VOKS waren meerdere leden, de districtscommissaris Limburg
(dhr. G. Ghelen) en bestuursleden, waaronder de voorzitter
(dhr. C. Motshagen) en de vicevoorzitter (dhr. P. Gommers) aanwezig.
Na het intreden van de banierdragers onder leiding van dhr. Henk Vogels
uit Weert, duidde mr. Pascal Limpens in zijn openingstoespraak aan dat
het aantal nog in leven zijnde “Indië en Nieuw-Guineagangers” in een rap
tempo afneemt. Omdat het blijvend herdenken van groot belang is, zal het
accent van het herdenken bij dit monument in de toekomst verschuiven.
In haar openingsgebed ging Aalmoezenier Liduina van den Broek in op de
vergevingsgezindheid van twee leden van het verzet, die door een
veerman waren verraden en op een miraculeuze wijze aan hun dood
wisten te ontsnappen.
In de herdenkingstoespraak van de Minister van Defensie, mevrouw
Jeanine Hennis-Plasschaert stelde zij dat de militairen die in NederlandsIndië hebben gediend, “een leven lang op patrouille zijn geweest”. Zij keek
terug op de strijd die militairen ook hadden toen ze weer in Nederland
terugkwamen. “De strijd in Nederlands-Indië is onmiskenbaar vormend
geweest voor het verdere leven van deze veteranen. Toen zij terugkeerden
uit dat verre Indië, brak een verwarrende periode aan.
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Bij terugkeer was nationale waardering en erkenning ver te zoeken.
Eerder een zwijgen, en soms erger'', aldus Hennis. “U heeft enorme inzet
getoond. Toen, maar ook daarna. Een leven lang op patrouille. Bepaald
geen sinecure. Mede dankzij uw inzet voor erkenning en waardering zijn
de afgelopen decennia de fundamenten gelegd voor het huidige
veteranenbeleid. En daar zijn de nieuwe generaties veteranen u zeer
dankbaar voor.”
Vervolgens volgde enkele kransleggingen. Op een indrukwekkende wijze
voerde de Koninklijke Luchtmacht met vier F-16’s de Flypast in de Missing
Man formatie uit.
Met een defilé langs het monument werd de sfeervolle herdenking
afgesloten.

Oud Korea Strijder en VOKS-lid dhr. Heijmans uit Weert
(links) salueert tijdens het spelen van het Wilhelmus.
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UITNODIGING VETERANENRECEPTIE IN CROWNE PLAZA
De ambassadeur van de Republiek Korea nodigt de leden, het bestuur en
de districtscommissarissen van de VOKS uit voor de traditionele
Veteranenreceptie, die zal worden gehouden op:
Woensdag 7 december 2016
Hotel Crowne Plaza
Van Stolkweg 1
2585 JL Den Haag
Van 12.30 – 14.30 uur
Het Crowne Plaza Hotel is gelegen in het Van Stolkpark tussen het
centrum van Den Haag en het strandgebied Scheveningen, ongeveer 5 km
vanaf het Centraal Station Den Haag.
Komt u met eigen vervoer, dan kunt u uw auto (gratis) parkeren op de
parkeerplaats van het hotel. Komt u met het openbaar vervoer, dan kunt u
vanaf station ‘Den Haag Centraal’ Tram 1 nemen richting Scheveningen
strand en na circa 13 minuten uitstappen bij halte ‘World Forum’. Vanaf
deze halte loopt u in circa vier minuten naar Hotel Crowne Plaza.
Een taxi naar Crowne Plaza vanaf Den Haag Centraal kost ongeveer € 17,
Het hotel is rolstoelvriendelijk.
Tenue: VOKS tenue met groot model medailles of burgertenue.
Mocht u een begeleider mee willen nemen, dan is deze van harte welkom.
Tijdens deze bijzondere gelegenheid wordt aan u door de ambassade een
lunch aangeboden.
U kunt zich voor de receptie aanmelden door te kiezen uit een van de
volgende mogelijkheden:
1) telefonisch:
2) per e-mail:
3) via de website van de VOKS:

070-7400-211(ambassade)
secretary.korea@mofa.go.kr.
www.vox-voks.nl, tabblad ‘Nieuws’

Tijdens de receptie zal de ambassadeur tevens de ‘Korean Ambassador
for Peace Medal’ uitreiken aan diegenen die deze nog niet hebben
ontvangen. Mocht u deze medaille nog niet bezitten dan kunt u zich
daarvoor aanmelden met hetzelfde formulier op de website van de VOKS.
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HERDENKING EN REÜNIE SCHAARSBERGEN
Op dinsdag 5 juli 2016 vond de jaarlijkse herdenking en reünie van de
Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) plaats in de Oranje Kazerne te
Schaarbergen. Het gezelschap bestond uit een groot aantal
veteranen, hun partners en genodigden.
De weergoden waren niet op onze hand, want de regen liet zich wat
vaker zien tijdens de ceremonie.
Nadat de aanwezigen hadden plaatsgenomen werden de speciaal
genodigden onder begeleiding naar hun plaats gebracht. Daaronder de
Koreaanse Defensie Attachée te Brussel kolonel Lee, en echtgenote,
Mr Kee-Hang-Lee van het Yi Jun Peace Museum te Den Haag, de
Cdt Koninklijk militair tehuis Bronbeek kolonel Dulfer en echtgenote,
Defensie-attaché kolonel Buzzedrio van de Amerikaanse Ambassade,
commodore De Bok van de Luchtmacht en vertegenwoordigers van de
Landmacht.
Marine
en
Vervolgens werden de Ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E. de heer
Jong-hyun Choe en de voorzitter VOKS de heer K. Motshagen, en
echtgenote naar hun plaatsen begeleid.
Nadat de vaandeldragers met het Van Heutsz vaandel hun posities hadden
ingenomen, startte de herdenking.
Luitenant-kolonel Janssen, de
commandant het regiment Van Heutsz,
verwelkomde de aanwezigen met een
inspirerende en indrukwekkende
toespraak, die luidde als volgt:
“Commodore, Oud Korea strijders, in
het bijzonder uw voorzitter de heer
Motshagen, commandant en aanwezige
bewoners van Bronbeek,
vertegenwoordigers van de OPCO’s en
de IGK, geëerde gasten, mannen van
12 Infanteriebataljon AASLT Regiment
van Heutsz. Ik heet u van harte welkom
op de Oranjekazerne ter gelegenheid
van de herdenking van de Nederlandse
bijdrage aan de Koreaanse oorlog in de
periode 1950 – 1954. Ook heet ik u
welkom namens brigadegeneraal Kees
14

Matthijssen, commandant 11 Luchtmobiele Brigade, die vandaag helaas
niet aanwezig kan zijn.
A special welcome to His Excellency the Ambassador of the Republic of
Korea. It is my pleasure to see you here again, and your presence
underlines our shared history. As the new Regimental commander I am
impressed by the continuing and overwhelming gratitude from the
Republic of Korea towards our honorable veterans and your never fading
hospitality. I am grateful for the invitation for the Revisit to your country in
November this year, and I gladly accept. I am honored to represent my
Regiment during the visit and it will give me the opportunity to visit wellknown memorial sites and to experience the Korean culture. Thank you for
this great opportunity.
Also a warm welcome to the military representatives of the Republic of
Korea and the United States of America. Your presence emphasizes the
fact that the Dutch contingent was part of an American unit, the 2nd
Infantry Division Indianhead, and fought alongside Korean soldiers. There is
nothing stronger than fighting for a common goal, and sharing combat
experiences, and you being here with us today exemplifies our strong
bond.
Please allow me to continue in Dutch.
Dames en heren. Wij eren en herdenken vandaag de inspanningen van het
Nederlands Detachement Verenigde Naties en van de schepen van de
Koninklijke Marine in Korea. Wij eren en herdenken de persoonlijke offers
die daarbij zijn gebracht. 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 aller aanwezigheid maakt deze bijeenkomst extra
waardevol en vooral compleet.
Op 25 juni 1950 breekt op het Koreaanse schiereiland een bloedige strijd
los. De Noord-Koreaanse agressor valt aan en dreigt, gesteund door de
Sovjet-Unie en later ook door de Volksrepubliek China, de controle te
krijgen over heel Korea. Wat er daarna gebeurt is ook voor ons herkenbaar.
De internationale gemeenschap roept in de vergaderzalen van de
Verenigde Naties op tot actie. Er wordt een internationale strijdmacht
samengesteld. Ook Nederland besluit, na moeilijke politieke
besluitvorming, deel te nemen aan deze strijdmacht. Er worden vrijwilligers
geworven in Nederland en Suriname om opnieuw de strijd aan te gaan in
een grotendeels onbekend land aan de andere kant van de wereld.
Vrijwilligers die opstaan om te strijden voor de vrijheid van een ander volk,
zoals nog geen vijf jaar eerder ánderen ons hadden bevrijd van het juk van
nazi-Duitsland. Vechten voor vrijheid omdat je aan den lijve hebt
ondervonden wat het verlies ervan betekent. Ik heb een groot respect voor
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deze vrijwilligers, waarvan er gelukkig nog een aantal vandaag bij ons
kunnen zijn.
Op 26 oktober 1950 vertrekt de overste Den Ouden met zijn detachement
op Hr. Ms. Zuiderkruis naar Korea om op 13 december van dat jaar onder
bevel gesteld te worden bij de 2nd Indianhead Division. Vrijwel onmiddellijk
wordt de eenheid betrokken in de gevechten. De gevechtshandelingen, het
moeilijke terrein en de vaak barre weersomstandigheden (die werden
versterkt door de onaangepaste uitrusting) vragen het uiterste van de
manschappen en hun commandanten. Stevige gevechten, met steeds
wijzigende gevechtsverhoudingen, eisen hun tol. Naast anderhalf miljoen
vijandelijke slachtoffers sneuvelen er 400.000 Zuid-Koreanen voor de
vrijheid van hun volk, waaronder 20 KATUSA’ s uit het Nederlandse
detachement. Onze Amerikaanse vrienden verliezen 35.000 kameraden,
terwijl overige geallieerden nog eens 3.000 slachtoffers moeten incasseren.
Van de 3400 vrijwillige Van Heutszers die in de periode 1950-1954 ten
strijde trokken, sneuvelen er 122, en drie kameraden worden nooit
gevonden. Ongelofelijke aantallen, en niet passend bij het huidige beeld
dat wij hebben van een VN-operatie.
27 juli a.s. is het 63 jaar geleden dat de strijdende partijen de wapens
neerlegden. Zuid-Korea was vrij en is in de loop der jaren uitgegroeid tot
een prachtig land, gebouwd op de principes van vrijheid en democratie.
Het is een economisch sterk land, met een industrie die vooroploopt bij tal
van technologische ontwikkelingen. De oorlog is echter formeel nooit
beëindigd, er is nog steeds sprake van een wapenstilstand. De
verhoudingen tussen Noord- en Zuid-Korea, en tussen Noord-Korea en de
wereldgemeenschap, laten zien hoe kwetsbaar die vrede en vrijheid zijn.
Het Zuid-Koreaanse volk is zich daardoor nog dagelijks bewust van de prijs
die voor haar vrijheid is betaald. Een Koreaanse politicus hoeft niet uit te
leggen waarom nationale veiligheid een belangrijk onderwerp is, en een
Koreaanse militair hoeft niet steeds opnieuw uit te leggen waarvoor hij op
aarde is. Voor Zuid-Koreanen is vrijheid niet vanzelfsprekend geworden.
Een situatie die voor ons, helaas, weer wat herkenbaarder wordt.
Het Regiment Van Heutsz heeft in 1954 de taak gekregen de tradities van
het NDVN over te nemen, deze uit te dragen en te borgen voor de
toekomst. Een eervolle taak, die wij zeer serieus nemen. Zoals u ziet op
zo’n dag als vandaag komt Korea op tal van manieren terug in onze traditie.
En afgelopen Veteranendag nog droeg de korporaal Meelhuysen van de BWonju compagnie de VOKS-vlag voor het detachement Oud Korea
Strijders bestaande uit nog acht kranige mannen. Het Regiment Van
Heutsz en de Oud Korea strijders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het is ook goed om de aanwezigheid te zien van de nazaten van de Korea
strijders. Ook door u blijft de herinnering levend.
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Mannen van het NDVN, Korea veteranen, het verhaal van jullie offer en jullie
strijd zal en mag niet vergeten worden. Jullie strijd in Korea is een verhaal
over moed, kameraadschap en opofferingsgezindheid, maar ook over
ontberingen, pijn en verlies. Samen herdenken en eren wij vandaag de
gesneuvelden en de vermisten. Wij herdenken en eren eenieder die een
bijdrage heeft geleverd aan de vrijheid van Zuid-Korea. Wij zullen het nooit
vergeten.”
Vervolgens kreeg de heer Motshagen, voorzitter VOKS, het woord:
“Dames en heren, mr Ambassador, Veteranen en last but not least,
militairen van het Regiment van Heutsz.
Welkom bij de herdenking van de
gevallen Nederlandse Militairen
van het Nederlands Detachement
Verenigde Naties en de
Koninklijke Marine.
Vandaag wil ik het met u hebben
over het woord RESPECT. Zoals
ik in mijn voorwoord in de laatste
VOX-VOKS over respect schreef,
treffen we over dit woord volgens
de ‘Dikke van Dale’’ twee
betekenissen aan: Eerbied en
Ontzag.
De reden dat wij hier allen
aanwezig zijn, en ons regiment zo
trots staat opgesteld, heeft met
eerbied en ontzag te maken. Het
herdenken van 124 omgekomen
jonge Nederlandse soldaten in
de Korea-oorlog op de wijze
waarop wij dit al jaren doen,
getuigt van eerbied en ontzag.
Moeten we ons daarbij trots op de borst slaan. Nee, natuurlijk niet want
daar gaat het niet om. Het gaat er om dat de strijd die is geleverd door het
NDVN, de Koninklijke Marine en de drie vliegers van de Marine
Luchtvaartdienst en de opoffering die het heeft gekost in een land, zo ver
van ons vandaan, nooit wordt vergeten.
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Want hoe moet het zijn, als je wordt vergeten… Ik zag de afgelopen week
op de televisie een documentaire over treinrampen. In een krant was
onlangs een artikel verschenen over belangrijke treinongelukken in
Nederland, waarbij een bepaalde treinramp niet was genoemd. Dat was die
van 4 mei 1976 die plaatsvond in Schiedam. Misschien een kleinigheidje
dat die was vergeten, maar de waarheid is veel harder: bij dit vreselijke
ongeluk kwamen 24 mensen om het leven.
Eén van de nabestaanden voelde het ontbreken van deze ramp in de
bewuste krant als een dolksteek. En ik wist precies wat zij voelde en
bedoelde. Want hoe kun je zo’n gebeurtenis, waar zoveel passagiers bij zijn
omgekomen, nu vergeten?
De Korea Oorlog is ook vergeten, het wordt niet voor niets ‘de vergeten
oorlog’ genoemd. Tot op de dag van vandaag worden we hier mee
geconfronteerd. Neem bijvoorbeeld het prachtige Nationale Militaire
Museum in Soesterberg. Meerdere Oud Korea Strijders hebben dit
museum al kunnen bewonderen. Zij hebben echter tevergeefs gezocht
naar de Nederlandse bijdrage over de Korea oorlog. In dit museum is
hierover niets terug te vinden… alsof ze het zijn vergeten!
Laten we het dan maar eens hebben over de andere kant van dit verhaal,
namelijk het échte respect. In 2015 overleed Oud Korea Strijder Frans
Wessels. De heer Wessels had een laatste wens, namelijk dat als hij zou
zijn overleden, zijn urn zou worden bijgezet op de Internationale
Begraafplaats van de Verenigde Naties in Busan, Zuid-Korea.
En aan die wens is gehoor gegeven. Dankzij de medewerking en inzet van
de Zuid-Koreaanse Ambassadeur in Den Haag, de Nederlandse
Ambassadeur in Zuid-Korea en het Ministerie van Veteranenzaken in Seoul,
vertrokken de zoon en schoondochter van de heer Wessels, bijgestaan
door vier Oud Korea Veteranen en twee bestuursleden van de VOKS, naar
Seoul om daar de urn van de heer Wessels te kunnen bijzetten. En wat zij
ons na terugkeer vertelden, was heel bijzonder. Bij de ontvangst op het
vliegveld van Seoul was een erewacht opgesteld. Waren honderden
fotografen en toeschouwers aanwezig, was de Zuid-Koreaanse Televisie
aanwezig en werden de Nederlanders toegesproken door de Minister van
Veteranen Zaken. Overal waar de bus met onze mensen reed, werd deze
vergezeld door motoragenten en werd het verkeer eenvoudigweg stilgezet
om ze door te laten.
Bij de bijzetting op de begraafplaats in Busan waren vele genodigden,
stonden erewachten opgesteld en werd de teraardebestelling vergezeld
met drie saluutschoten.
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Op de Koreaanse Televisie werd in het nieuws een documentaire over de
teraardebestelling getoond en stonden de kranten vol over deze bijzondere
gebeurtenis.
Als je het dan hebt over respect, dan is dit toch wel het beste voorbeeld.
Niet alleen buigen de Zuid-Koreanen het hoofd waarmee zij dit aan ons
tonen, maar doen wij dit ook voor hen, voor de wijze waarop zij ons
herdenken.
Over enkele jaren zullen er geen Oud Korea Strijders meer zijn.
Worden we dan ook vergeten? Ik denk het niet. Ik denk dat het Nationale
Museum dan op de juiste wijze zal zijn ingericht. Ik denk dat kinderen en
zelfs kleinkinderen van Oud Korea Strijders op deze plaats aanwezig zullen
zijn om ons en onze gevallenen te herdenken. Opdat we nooit worden
vergeten.”
Daarna volgde de toespraak van de Ambassadeur van de Republiek
Korea, Z.E. de heer Jong-hyun Choe:
“Mr. Motshagen and distinguished Korean War Veterans,
lieutenant-colonel Paul Janssen and soldiers of the van Heutsz Regiment,
and Ladies and Gentlemen,
I would first like to express my sincere appreciation to lieutenant-colonel
Paul Janssen, Commander of the van Heutsz Regiment, for his kind
invitation to this meaningful occasion.
My Dear Korean War Veterans,
I would like to take this opportunity to reiterate our deepest gratitude to
you for all you have done for my country. Since I arrived in the Netherlands
in 2014, I have been constantly giving thought to further possible ways to
express our heartfelt and abiding sense of gratitude for the sacrifice made
by soldiers of your regiment for my country.
When I heard about the late Mr. Wessels’last wish from his family, I
strongly recommended to my government to make that wish come true.
As Mr. Motshagen explained to you, Mr. Wessels’ ashes have been buried
at the UN Memorial Cemetery in Korea in a very solemn ceremony. I have
also recommended to my government to invite the Commander of the van
Heutsz Regiment to come to Korea so that he himself in person may see
the very land of the noble sacrifice made by Dutch soldiers, feeling a
renewed and vivid sense of what they did. And we look forward to
welcoming lieutenant-colonel Paul Janssen and lieutenant-colonel
Karel van Dreumel, former Commander to Korea this coming November.
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To thank is to remember. As Mr. Motshagen just said, the Korean
government and people won’t forget you and your fallen friends. You will
be ever in our hearts. Thank you.”

(Nederlandse vertaling)
Geachte heer Motshagen en geachte Oud Korea Strijders, luitenant-kolonel
Paul Janssen en soldaten van het Van Heutsz Regiment, dames en heren,
Allereerst wil ik mijn oprechte dankbaarheid uitspreken richting luitenantkolonel Paul Janssen, commandant van het Van Heutsz Regiment, voor zijn
vriendelijke uitnodiging voor deze betekenisvolle gebeurtenis.
Geliefde Oud Korea Strijders,
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals onze
diepste dankbaarheid aan u te betonen voor alles wat u heeft gedaan voor
mijn land. Sinds ik in Nederland ben gekomen in 2014, heb ik constant
nagedacht over welke andere manieren wij kunnen gebruiken om onze
hartelijke en blijvende dankbaarheid te uiten voor de offers van de soldaten
van uw regiment voor mijn land.
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Toen ik van de familie Wessels hoorde over de laatste wens van
dhr. Wessels, heb ik mijn regering sterk aangeraden om deze wens te laten
uitkomen.
Zoals de heer Motshagen aan u heeft uitgelegd, is de urn met de as van
dhr. Wessels begraven op het UN Memorial Cemetery in Korea tijdens een
hele plechtige ceremonie. Ik heb mijn regering ook verzocht om de
commandant van het Van Heutsz Regiment uit te nodigen naar Korea,
zodat hij met eigen ogen het land van de nobele offers van de Nederlandse
soldaten kan zien, om een nieuwe en levendige voorstelling te krijgen van
wat ze hebben gedaan. We zien er naar uit om luitenant-kolonel Paul
Janssen, en de voormalig commandant luitenant-kolonel Karel van
Dreumel in november in Korea te verwelkomen.
Bedanken is herinneren. Zoals de heer Motshagen zojuist zei: De
Koreaanse regering en bevolking zullen u en uw gevallen vrienden niet
vergeten. Jullie zijn voor altijd in onze harten. Hartelijk dank.”
Na de eervolle toespraak van de ambassadeur volgde het gebed door
legerpredikant Bos. Dit was een bijzonder moment, omdat een ieder
daardoor in gedachten en in rust kon stilstaan bij zowel de gesneuvelde
Korea Strijders alsmede bij de kameraden die in de jaren daarna zijn
overleden.
Daarna volgde het indrukwekkende 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 of
vermist 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.
Vervolgens werd overgegaan tot de kranslegging.
Er werden kransen gelegd door, door luitenant-kolonel Janssen namens
het Regiment Van Heutsz, de Koreaanse ambassadeur Z.E. de heer Jonghyun Choe, vergezeld van de Koreaanse Defensie Attaché kolonel Lee, de
voorzitter VOKS dhr. Motshagen, kolonel Dulfer van het Koninklijk Militair
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Tehuis Bronbeek Bronbeek, Defensie-Attaché Buzzedrio namens de
Verenigde Staten, commodore De Bok en Mr Kee-Hang-Lee van het Yi
Jun Peace Museum te Den Haag en een familielid van een van de
omgekomen Korea Strijders.

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.
Velen maakten van de gelegenheid gebruik om een bezoekje te brengen
aan de Historische Collectie van het regiment Van Heutsz, waaronder het
Korea Museum.
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Na het nuttigen van een (wederom) prima verzorgde rijstmaaltijd nam een
ieder afscheid van Schaarsbergen en toog men huiswaarts.
Het VOKS-bestuur dankt het Regiment van Heutsz voor de voortreffelijke
organisatie en ziet terug op een waardige herdenking en een geslaagde
reünie.
LCS
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BEZOEK IN PUSAN AAN HET GRAF VAN MARIUS HAMPEL
Bij Tiny van der Kemp-Hampel in Scherpenzeel heb ik aan tafel gezeten
terwijl zij aan het vertellen was over haar reis naar het graf van haar
gesneuvelde broer Marius.
Sld. 1 Marius J. Hampel ligt samen met de anderen die tijdens ‘De Laatste
Patrouille’ sneuvelden, op de begraafplaats in Pusan, het ereveld van de
Verenigde Naties in Zuid- Korea.

Wij weten van dit oorlogsgebeuren, daags voor de wapenstilstand tussen
Noord- en Zuid-Korea op maandag 27 juli 1953.
Korea veteraan Arie Treffers kan hier over vertellen omdat hij erbij was en
dat heeft hij ook voor Tiny gedaan, zoals ik eerder heb geschreven.
Samen met haar dochter Saskia Ederveen heeft Tiny de reis naar het graf
van haar broer volbracht. Ik schrijf dit zo, omdat Tiny het zo heeft ervaren.
Als een rode draad heeft de dood van Marius in Korea het hele leven van
het gezin Hampel dagelijks beïnvloed. Dit verleden werd Tiny helderder bij
het graf van Marius, die meer dan 60 jaar geleden, ver weg van huis en
haard, is gesneuveld en begraven.
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De ouders van Marius zijn nooit bij het graf geweest. Zij hebben zijn
overlijden moeten verwerken met enkel het doodsbericht en wat
toegezonden persoonlijk eigendommen van hun zoon die zij bewaarden.
Hier zat het bijbeltje van Marius bij. Met dit bijbeltje in haar hand staat Tiny
op de voorpagina van het fotoboek dat Saskia voor haar moeder heeft
samengesteld. Tiny vertelt dat iemand die het fotoboek bekeek zich
afvroeg of zij het wel goed gezien had; had Tiny een bijbeltje in haar hand?
Ja, dus!

Tiny vertelt makkelijk over het bijbeltje van haar broer. Het was een handig
boekje over vertrouwen in Gods nabijheid in situaties van oorlogsgeweld,
dood en verderf. Broer Marius was naar Korea gegaan om het
communisme te bestrijden. Het christelijk geloof, waarmee de kinderen
van de familie Hampel vertrouwd waren, was de bron waaruit de jongste
zoon van het gezin naar Korea is gegaan.
Tijdens de opleiding in Roosendaal toentertijd heeft legerpredikant Spilker
ook Marius een gesigneerd bijbeltje gegeven. Uit zijn zakbijbeltje heeft
Marius gelezen, net zoals er thuis dagelijks uit de bijbel gelezen werd.
Het geloof was voor de jonge soldaat het vaste vertrouwen dat God bij
mensen aanwezig wil zijn, die tot Hem bidden en Hem smeken voor een
rechtvaardige wereld.
De persoonlijke relaties van de gezinsleden met God, heeft het innige
verdriet niet weggenomen, maar wel de zekerheid gegeven dat in leven en
sterven God bij mensen wil zijn.
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Ouders van gesneuvelden mogen vertrouwen dat God hun kinderen
opvangt voorbij de dood en op weg naar de eeuwigheid.
Het lijkt of ik nu een catechismus preek schrijf, maar ik mag weergeven
wat Tiny mij heeft verteld over haar bezoek aan het graf van haar broer.
Wat zouden haar ouders geholpen zijn geweest als zij deze gelegenheid
hadden gekregen.
Als kind zei Tiny wel eens tegen haar moeder, dat je het nooit zeker weet
of Marius dood was. Misschien stond hij een keer voor de deur. Dat was
natuurlijk tegen beter weten in, maar hield haar moeder wel op de been.
Net voor het overlijden van haar moeder, vroeg zij aan Tiny of Marius al
thuis was. Zij antwoordde met: “Ja.”
U kunt zelf wel begrijpen wat zij daarmee bedoelde. Zo kon haar moeder
rustig (in)slapen. Dit mag ik van Tiny schrijven omdat zij nu het verlangen
van haar ouders heeft mogen volbrengen door ver weg in Zuid-Korea uit
Marius’ bijbeltje Psalm 23 te lezen: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe
duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.”
Tiny was emotioneel geworden toen zij Pia van de Molen in Korea
ontmoette en in haar armen viel. Het was Pia die haar had uitgenodigd om
bij de laatste rustplaats van Marius te staan en zijn leven te gedenken.
“Waarom bij Pia?”, vroeg ik. Voor Tiny was Pia degene die haar op weg
geholpen heeft om de eerbiedwaardige reis naar Zuid-Korea te maken.
Terwijl Tiny’s dochter ter ondersteuning op de foto’s naast haar moeder
staat, was het de ander, Pia, die haar op weg heeft geholpen en begeleid.
Om ver weg te vliegen en aan te komen op de plek waar je je hele leven
naar hebt verlangd, is ook het antwoord op een leven lang bidden tot de
Ander. God, is de Ander, die bij mensen is, hen helpt en geneest ook al
duurt het, zoals bij Tiny, meer dan 60 jaar.
Tiny, zus van Marius, heeft bij zijn grafsteen iets van de eeuwigheid
opgemerkt toen haar herinneringen in tijd en ruimte samenvloeiden. Wat
had zij dit bezoek haar ouders gegund! In hun plaats stond zij daar.
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Tiny heeft gestaan bij het graf van soldaat Marius J. Hampel, de zoon van
haar vader en moeder. Op deze wijze te mogen verhalen heeft te maken

met de essentie van het leven van ieder mens, als kind van God en de
existentie van al wat leeft en geleefd heeft. Een mens leeft niet alleen voor
zichzelf. Elk mens leeft voor en met anderen.
Mijn wens is dat dit schrijven betekenis heeft voor anderen, waaronder u
als lezers, veteranen en allen die ons lief zijn.
Er zijn opnames gemaakt van het bezoek van Tiny van der Kemp voor de
laatste vierdelige tv-documentaire van Pia van der Molen over ‘Want elk
graf heeft zijn verhaal’.
Ds. Peter ’t Hoen
De foto’s tonen Tiny van der Kemp-Hampel en haar dochter Saskia
Ederveen op het ereveld van de Verenigde Naties in Pugan Zuid-Korea
afgelopen maart 2016 waarbij een bloemstuk in onze nationale kleuren
rood, wit en blauw. Op de linten staat: ‘Ter nagedachtenis aan mijn broer
Marius Hampel en zijn 122 gesneuvelde kameraden’.
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Naschrift redactie: De DVD over het bezoek Tiny van der Kemp-Hampel en
haar dochter aan het graf van Marius Hampel zal op korte termijn voor
verkoop worden vrijgegeven.
Zodra de datum bekend is zal op onze website en in de VOX-VOKS
worden vermeld waar en hoe u de dvd kunt bestellen.
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OPSPORING VERZOCHT
In deze rubriek kunnen VOKS-leden een oproep doen om via de leden
informatie in te winnen over hun familie, vrienden of bekenden.
Deze teksten worden ook gepubliceerd op de website van de VOKS,
www.vox-voks.nl onder het tabblad ‘Contact’, ‘Opsporing verzocht’.
Willem van der Meer
Wie heeft Willem van der Meer gekend?
Hij is geboren op 7 maart 1928 en is op 28 augustus 1952 met de
Gen. Sturgiss naar Korea vertrokken.
Als u hem kent, weet u dan ook of er een foto van hem staat in het
N.V.D.N 1950-1954 Herdenkingsboek, geschreven door Francoise
Appels? Of heeft u misschien een foto waar hij zelf op staat?
Willem is in 1988 overleden.
Graag uw reactie doorgeven aan de redactie van de VOX-VOKS,
t.a.v. L.C. Schreuders jr. Standaardmolen 88, 6003 CK Weert of
per e-mail: Lschreuders@gmail.com
J.L. Zitter
Mijn naam is Anton Zitter. Ik ben 59 jaar en woon in Hilversum.
Middels dit bericht zou ik graag meer te weten willen komen over mijn
vader, J.L. Zitter, die op 16
februari 1954 met het schip 'La
Marseille' naar Korea vertrok.
Mijn vader is afkomstig uit
Lunteren. Hij is geboren op
3 september 1926 en is als
beroepsmilitair kort na zijn
pensioen in 1982 overleden.
Ik weet erg weinig over zijn
verblijf in Korea. Daarom hoop ik
dat u wellicht meer informatie
heeft over bij welk onderdeel
mijn vader was gestationeerd en
wat zijn bijdrage is geweest
gedurende zijn verblijf in Korea.
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Mijn vader kwam in 1947 bij het KNIL; drie jaar later kwam hij naar
Nederland en diende bij het regiment van Heutsz.
Daarna werd hij aangesteld bij de LUA en vanaf 1975 werkte hij op het
VOC in Ede.
Ik heb wel een aantal foto's van mijn vader, maar weet niet of deze uit de
tijd van het KNIL of Korea zijn, daarom zou ik graag willen weten wat zijn
bijdrage is geweest gezien hij pas laat (1954) naar Korea is gegaan.
Ik heb zijn medailles ingelijst in mijn huiskamer staan en daar zitten ook
medailles bij van Korea en een vaantje welke hij vermoedelijk heeft
gekregen bij een reünie.
Hieronder heb ik een twee foto’s waar mijn vader op staat.

Bij de tent en bij de barak, staat mijn vader rechts.
Ik hoop dat de foto's kunnen bijdragen aan de zoektocht naar meer
informatie over mijn vader, gedurende zijn verblijf in Korea.
Heeft u informatie? Neemt u dan contact op met:
Dhr. A. Zitter, ’t Harde 26, 1223 KJ Hilversum.
Telefoon 0618361103 e-mail: antonzitter@hotmail.com
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Pim Wijnands
Ik ben medewerker van de Van Heutsz collectie in de Oranjekazerne te
Schaarsbergen en ben de zoon van wijlen Pim Wijnands,
Mijn overleden vader Pim Wijnands uit Amsterdam, is 2x naar Korea
geweest met de 2e AD (1951) en 14e AD (1952/53).
Zijn er nog veteranen die met hem hebben gediend?
Graag wil ik met hen in contact komen.
Mijn e-mail is: wijnandsengel@hotmail.com
Bij voorbaat mijn dank en met vriendelijke groet,
Pim Wijnands

Piet van Rossum
Eén van de vier volle neven die door oorlogshandelingen is omgekomen is
Piet van Rossum geboren op 06-01-1927 in Sibolga op Sumatra en
gesneuveld in Korea op 31-05-1951.
Nu ben ik al jaren op zoek naar een foto van hem. Mijn vraag is of u mij
aan een foto of pasfoto zou kunnen helpen.
U kunt uw reactie en eventuele foto sturen aan de redactie van de
VOX-VOKS, t.a.v. L.C. Schreuders jr. Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
of per e-mail: Lschreuders@gmail.com
Bij voorbaat mijn hartelijke dank verblijf ik,
met de vriendelijke groeten,
M.H. Woerlee van Velzen
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KERKDIENST YI JUN MEMORIAL CHURCH LEIDSCHENDAM
Op zondag 3 juli 2016 maakten een aantal Oud Korea Strijders van de
VOKS gebruik van de uitnodiging van de Koreaanse gemeenschap om de
herdenkingsdienst n.a.v. de inzet van de Nederlandse Korea Strijders in de
Korea-oorlog bij te wonen.
Deze dienst vond plaats in de Yi Jun Memorial Church te Leidschendam.
Ook namens het bestuur van de VOKS waren vertegenwoordigers
aanwezig alsmede de heer en mevrouw Wessels, resp. zoon en
schoondochter van Oud Korea Strijder wijlen de heer F. Wessels die kort
daarvoor in Pusan was bijgezet. (Zie de VOX-VOKS van juni 2016).
Onder leiding van Pastor Y.M. Choi volgde een prachtige dienst waarin
aandacht werd besteed aan de Oud Korea Strijders, hun inzet en
opoffering.

Een zeer emotioneel moment was daarin een lied dat door de Koreaanse
gemeenschap was opgedragen aan de Oud Korea Strijders en waartoe
iedereen zich tijdens het zingen omdraaide richting ons gezelschap.
(Zie foto hierboven)
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De dienst, die in het teken stond van het tienjarig bestaan van deze kerk,
werd tevens uitgebreid met zang en een demonstratie van een vechtsport.
Koreaanse kinderen voerden daarna met hartstocht een speciale dans uit.

Met een heerlijke Koreaanse maaltijd en een gezellig samenzijn werd het
programma omstreeks 15.00 uur afgesloten.
De aanwezige Oud Korea Strijders, vergezeld van familie en het bestuur
van de VOKS danken pastor Choi, de Koreaanse Gemeenschap en in het
bijzonder alle deelnemers van zang, dans en vechtsport voor deze
bijzondere middag
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DAGBOEK UIT DE KOREA OORLOG
Van mevrouw Janssen-Muileman, dochter van Oud Korea Strijder
Anton Muileman, ontving de redactie onderstaand artikel over het
dagboek haar vader in Korea bijhield.
Korea Strijder A. Muileman vertrok op 22 augustus 1952 met de
‘La Marseille’ naar Korea. Hij overleed in het jaar 2002.
Mijn vader, Anton Muileman, is op 01 maart 1949 naar Indonesië
vertrokken en op 25-11-1950 teruggekomen.
Daarna als vrijwilliger aangemeld voor Korea en op 21-08-1952 uit
Nederland vertrokken naar Korea. Uit Korea vertrokken op 18-11-1953.
Bijgaand een afbeelding van mijn vaders agenda uit de Korea tijd, ik zal de
tekst van de foto hieronder zetten omdat die op de foto slecht te lezen is:
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Zondag op maandagnacht op de grond geslapen in de trein was vies
koud. Aankomst 3e lijn 32o zondag 6-10 ’s middags 4 uur, ’t is nu 7/10 ’s
avonds om 8.30 vies koud in ons klein 2 persoonstentje. Kruip vlug in mijn
slaapzak.
8/10-52 dinsdagmorgen vroeg 4.30 opstaan om naar de eerste lijn te gaan
voor werkzaamheden aldaar.
Woensdag 9/10-52 ’s morgens 5.30 naar eerste lijn gegaan, waar we om
7 uur waren en nu zit ik hier boven op de 385 Hill te luisteren naar de
artillerie en punt 80. Je hebt hier ’s nachts gezicht op de sjink stellingen
voor ons, hier is het ’s morgens 11.35 u mooi helder weer, tegen 5 uur
terug naar achteren gegaan, vlak voor we weggingen kregen we nog go
ins wat sjink mortieren, (niet te lezen), 1 zwaargewonde, 2 licht.
Zaterdag 11-10-152 de gehele dag op de out post gezeten. Rest bijna niet
te lezen.
Verder schrijft hij nog:
Aankomst Pusan zondagmorgen 8.30 u 28-sep-1952
Zondag 05-10 vertrek uit Pusan
14 op 15 juli was de ellendigste nacht van m’n leven.
Zo veel regen dat eerst de bunker vol water liep en toen instortte. Van 12 u
tot 2 u tot boven de enkels in het water gezeten, en van 2u tot 6 u buiten in
de regen gezeten, alles zeiknat, 6 u met ’t licht tent op geslagen en nu ben
ik in mijn tentje alles aan het bekijken wat doorregent is. 8 u in de morgen
15 juli
19 op 20 juli
1 Bat. Chinks aangevallen in onze stelling geweest maar er weer
uitgebrand.
10 doden.
26-11-1952 T-Bone gevechtspatrouille vrijwillig meegegaan, contact
gehad 2 dood, 1 gewond
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1e lijn
Oudejaarsavond in Korea 1952. Om 7 uur van wacht gekomen, toen me
gewassen en geschoren, pakje klaargemaakt en toen om 9 uur in de
slaapzak gekropen barst van de slaap want ben in 50 u slaap achter.
1 T-Bone Hill
2 White Horse Hill
3 Pocket Hill
4 Star Hill
5 No Name Hill
6 Nudeh
7 Olbaldy Hill
8The Arsenaal Hill
9 Uncle Hill
10 Hill 200
11 Hill 325
12 Bunker Hill
13 Tapilol Hill
14 Harry Hill
15 Jane Russel Hill
16 Hill 1100
17 Kuwha sector
18 The Budweiser Pass
19 Pork Shop
20 Pappasan Hill
Met vriendelijke groet,
Hanita Janssen-Muileman ( dochter)
Venlo

36

HUMOR
Facebook
Ik zit niet op Facebook.
Ik probeer dan ook vrienden te maken buiten Facebook om.
Daarom ga ik alle dagen de straat op en vertel aan voorbijgangers dat ik
goed geslapen heb, wat ik gegeten heb, hoe ik me voel, wat ik aan het
doen ben en wat ik nog ga doen.
Ik luister naar de gesprekken van andere mensen en dan zeg ik hun “Ik
vind dit leuk”.
Resultaat: ik heb al drie personen die me volgen.
Twee politieagenten en een psychiater.
Volkstuin
Een Nederlander werkt dagelijks samen met een Belg in een werkplaats.
Vertelt de Belg op een dag tegen die Nederlander, dat hij een probleempje
aan de hand heeft: hij heeft een stuk grond geërft van een oom, die daar
jarenlang een volkstuin heeft gehad.
Hij heeft er echter helemaal geen zin in, om ook een volkstuin te hebben,
met al dat werk dat daarbij hoort.
Vraagt hij dus aan die Nederlander, of die geen idee heeft, wat hij op die
grond kan doen.
Zegt de Nederlander, dat hij het wel zou weten. "Ik zou er kuikens op
zetten, vetmesten en verkopen".
Zegt die Belg: "Alleeh, da's een goei idee". Maanden later was dit
onderwerp tussen die twee niet meer ter sprake geweest.
Dacht de Nederlander er plots weer aan en vroeg aan de Belg, hoe het
toch was gegaan met zijn kuikens. Zei de Belg: "Da's niks geworden".
Vraagt de Nederlander natuurlijk, hoe dat was gekomen.
Antwoordde de Belg: "Kweet niet, maar ik denk, dat ik de kuikens te
diep heb gezet".
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HET KOREA MUSEUM TE SCHAARSBERGEN
In de Oranjekazerne in Schaarsbergen is een interessante historische
collectie ondergebracht. De collectie geeft een overzicht van de KNILperiode (1832-1950), het Nederlands Detachement Verenigde Naties
(Korea, 1950-1954) en de activiteiten van het Regiment van Heutsz.

Dhr. F. Titalepta, conservator

Velen onder u zullen tijdens een van de jaarvergaderingen van de VOKS al
een bezoek aan het museum hebben gebracht met vanzelfsprekend
bijzondere aandacht voor de uitvoerige verzameling van de NDVN tijdens
de Korea-oorlog.
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Mocht u interesse hebben om, eventueel samen met kinderen en/of
(klein)kinderen, een bezoek aan het museum te brengen, neem dan
telefonisch contact op onder telefoonnummer 026-3533752 (donderdag)
Er is elke donderdag iemand aanwezig van 10.00 uur t/m 16.00 uur. Verder
is het mogelijk om op afspraak een bezoek te brengen.
Contactgegevens:
Telefoon: 026-3533752 (donderdag)
Email: Museum.RvH@mindef.nl
Adres:
Oranje Kazerne.
Regimentsverzameling Regiment van Heutsz
Clement van Maasdijklaan 5
6816 TW Schaarsbergen

Afscheidsdefilé van het 1e Detachement, op 25 oktober 1950.
Herkent u de pelotonscommandant links vooraan?
De 1e lt. L.C. Schreuders, de latere mede-oprichter van de VOKS en
nu erevoorzitter. Het was op deze dag tevens zijn 27e verjaardag!
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Foto – impressie Museum Schaarsbergen
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HERDENKING KOREAN WAR MEMORIAL U.S.A.
WASHINGTON (Army News Service, 15 oktober 2014)
US Army generaals en vertegenwoordigers van de Republiek Korea
legden kransen op het Korean War Memorial in de Verenigde Staten,
om de slachtoffers van de Korea Oorlog te herdenken.
De herdenking bij het monument vond plaats op hetzelfde moment als de
Annual Meeting van de AUSA, de vereniging van het leger van de
Verenigde Staten, op slechts een paar mijl verderop.
Luitenant-generaal Bernard S. Champoux, 8e legercommandant, legde een
krans bij het monument samen met majoor-generaal Shin Kyoung Soo, de
defensie attaché van de Republiek Korea in de Verenigde Staten.
“Het is van cruciaal belang om de inzet en het offer van zovelen te
erkennen”, zegt Champoux. De generaal was in de Verenigde Staten om
het AUSA evenement bij te wonen. "Vaak hoor “je dat de Koreaanse
Oorlog de ‘vergeten oorlog ’wordt genoemd. En toch is dat niet zo.
De dag van vandaag getuigt daarvan. De inzet en de offers van militairen
uit zowel de Verenigde Staten als de Republiek Korea worden immers niet
vergeten.”
De Koreaanse Oorlog begon 25 juni 1950, en eindigde met een
wapenstilstand op 27 juli 1953. De oorlog kostte het leven van meer
33.000 Amerikaanse soldaten en verwondde bijna 100.000 van hen.
In totaal, aan beide zijden van het conflict, werden meer dan 4,4 miljoen
militairen en burgers gewond, gedood of vermist.
Dat een Amerikaanse soldaat en Zuid-Koreaanse soldaat samen een krans
bij het monument plaatsten, was ook een bewijs van de sterke alliantie die
nog steeds tussen de Verenigde Staten en de Republiek Korea bestaat, zei
Champoux.
“We hebben schouder-aan-schouder gestaan gedurende meer dan 64
jaar,” zei de generaal. “Om de ceremonie samen te doen laten we zien hoe
sterk de alliantie is. Het is een eer om er deel van uit te maken.”
Voordat Champoux en Shin hun krans, die een spandoek met de tekst
droeg ‘Herinnering van het Offer en goodwill - Achtste Leger,’ legden,
werd eerst een krans geplaatst door majoor-generaal Thomas Vandal,
bevelhebber van de 2e Infanterie Divisie en Rocky Park, voorzitter van de
Korea corporate leden van de AUSA organisatie.
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Park vertelde dat hij ieder jaar een bezoek aan het gedenkteken brengt, als
hij naar de Verenigde Staten reist om deel te nemen aan de jaarlijkse
conferentie van de AUSA, hier in de hoofdstad van de natie.
“"Ik kom om mijn respect te tonen voor de toewijding en offers van de
Amerikaanse soldaten die in de Koreaanse Oorlog gevochten”, aldus Park.
Aan het begin van de Koreaanse oorlog was Park slechts 15 jaar oud.
Hij zei dat sommige van zijn klasgenoten dienden als ‘student soldaten.’
Later diende hij in Vietnam als soldaat in het Koreaanse leger.
Hij studeerde af aan de Koreaanse Militaire Academie in 1958, en diende
in Vietnam van 1968 tot 1969.
De relatie tussen het Amerikaanse leger en het Zuid-Koreaanse leger is
volgens Park sterk. “En het is belangrijk dat het sterk blijft”, zei hij, “om te
dienen als afschrikmiddel en waarschuwing aan de vijanden van NoordKorea. We tonen hun macht en een sterke houding.”
De ceremonie bij het monument was kort. Tientallen jongeren, veteranen
en Koreaanse en Amerikaanse burgers uit de omgeving waren getuige van
de ceremonie die symbool staat voor een van de sterkste militaire
bondgenootschappen in de wereld.
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NIEUWE VERENIGING VOOR (EX)MARINEPERSONEEL
De redactie ontving een bericht over een nieuwe vereniging voor
voormalig en actief dienend marinepersoneel.

POST ACTIEVE MARINEVERENIGING
De Post Actieve Marine vereniging (afgekort als P.A.M.) is opgericht op
14 oktober 2015 en ingeschreven als vereniging op 7 december 2015,
De P.A.M. is de eerste marine vereniging die zich manifesteert op het
internet en meegaat in de tijd van de sociaal media.
Wie zijn wij en wat doen we:
•
P.A.M. is een vereniging voor voormalig en actief dienend marine
personeel van alle gezindten, dus van Puppes 3 t/m Admiraal, tevens
burgerpersoneel van de Rijkswerf, Sleepdienst, Marine brandweer
enz. enz.
•
Het organiseren van en deelname aan maritiem gerelateerde
evenementen en herdenkingen heeft hoge prioriteit.
•
Het onderling in contact brengen van oud en actief marine en
burgerpersoneel om de saamhorigheidsgeest voor te zetten zodat we
in gedachten terug kunnen gaan naar de tijden van weleer, daar waar
onze marine roots lagen ......
•
Het opzetten van regionale uitstapjes zodat de afstanden in den lande
voor een ieder beter binnen acceptabele kilometers komen te liggen
en ook betaalbaar blijven.
•
Daarnaast willen we de leden (digitaal) op de hoogte houden van alle
actualiteiten en activiteiten die ons bezighouden op het maritieme
vlak.
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•

Tevens geven wij een digitaal verenigingsblad uit onder de naam 't
Schrijfhoutje. Dit blad is geënt op historie uit de tijden van weleer, de
tijden waar u zich thuis voelde in de Koninklijke Marine. Vele
wetenswaardigheden passeren de revue en veel herinneringen komen
daarin te boven. In de uitgave van 't Schrijfhoutje kunt u uw verhaal
laten publiceren zodat alle leden deelgenoot kunnen zijn van uw
belevenissen.
Ook stellen wij het op prijs dat de leden betrokken zijn bij hun
vereniging, zodat meedenken met het bestuur gewaardeerd wordt.

Lidmaatschap of donateur? Het lidmaatschap bedraagt € 12,00 per
kalender jaar, de kosten voor een donateur bedragen € 6,00.
Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Alle leden die de 80-jarige leeftijd hebben bereikt zijn vrijgesteld van
contributie mits zij één jaar gewoon lid zijn geweest..........
U wordt dan LIFE MEMBER!
Meer informatie op www.postactievemarinevereniging.nl
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NIEUWS EN LEZINGEN IN MUSEUM BRONBEEK
Eerste vrouwelijke bewoner
Het koninklijk tehuis voor oud-militairen Bronbeek in Arnhem verwelkomt
in september de eerste vrouwelijke bewoner.
De 88-jarige veteraan mevrouw Singerling ('Mijn voornaam geef ik niet aan
jonge mensen') uit Zandvoort is een voormalig telexist en codeur.
Ze komt in september drie weken proefslapen. Als het bevalt, blijft
Singerling in het tehuis dat huisvesting en verzorging biedt aan veteranen.
De veteraan is nog volledig zelfstandig, maar wil met het oog op de
toekomst in een tehuis wonen. In een militair tehuis welteverstaan, met
alleen mannen. „Oude vrouwen praten over een potje koken, de
kleinkinderen en de buurvrouw die pijn in haar buik heeft. Ik ben iemand
die nog midden in de maatschappij staat. Ik lees over wetenschap en
politiek. Mannen zijn interessantere gesprekspartners." Aldus mevrouw
Slingerling.
De koloniale architectuur van Charles & Richard Schoemaker
Op 1 oktober 2016 opent in museum Bronbeek in Arnhem de
tentoonstelling ‘Van KNIL-militair tot meester-architect. De koloniale
architectuur van Charles & Richard Schoemaker’.

De expositie geeft een beeld van het leven en werk van Charles (18821949) en Richard (1886-1942) Schoemaker. Tot op de dag van vandaag
bepalen tientallen gebouwen van hun hand het stedelijk landschap van
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onder andere Bandung en Semarang in Indonesië. Ook in Curaçao en
Nederland staan gebouwen naar hun ontwerp. Onder andere in Arnhem op
het huidige bedrijvenpark ‘Arnhems Buiten’, voorheen KEMAterrein.
Als de broers Schoemaker hun carrière in 1902-1906 beginnen aan de
Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda hebben zij al een sterke
band met de kolonie Nederlands-Indië: hun vader, majoor Jan Prosper,
was betrokken bij krijgshandelingen van het Koninklijk Nederlands
Indische Leger (KNIL) en schreef boeken over de oorlogen in NederlandsIndië. Eerste zoon Charles werd in Nederlands-Indië geboren in de
legerplaats Banjoe Biroe op Midden-Java. De broers worden aan de KMA
opgeleid bij de Genie van het KNIL. Ze ontwikkelen zich tot
vooraanstaande meester-architecten in het koloniale of NederlandsIndische bouwen. Beide mannen worden professor: zij hebben zowel
gedoceerd bij de Technische Hogeschool Bandoeng als aan de
Technische Universiteit in Delft.
Richard bouwt het prestigieuze ‘Paleis van den Legercommandant’, dat in
1918 werd geopend, en daarna diverse gebouwen in Nederland en
Curaçao. Charles bouwde voor particulieren, kerken en bedrijven in
Nederlands-Indië; hij zet uiteindelijk als geen ander het hele stadsbeeld
van Bandung naar zijn hand.

Hun verdere levenswandel loopt sterk uiteen. Charles leeft als excentrieke
kunstenaar, wordt moslim en is bevriend met zijn vroegere student
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Soekarno. Richard is in Delft in verzet gekomen tegen de Duitse bezetter
en wordt in 1942 gefusilleerd in concentratiekamp Sachsenhausen.
Gastcuratoren van de expositie zijn Jan en Maria van Dullemen.
Dr. Jan van Dullemen publiceerde ‘Tropical Modernity’ (2010) over Charles
Wolff Schoemaker.
Week van de Koloniale Geschiedenis in Museum Bronbeek
Van 15 t/m 23 oktober 2016 organiseert Museum Bronbeek in
samenwerking met Lux Nijmegen en de Stichting Moluks Historisch
Museum een reeks activiteiten rond het thema ‘Grenzen’ in de ‘Week van
de Koloniale Geschiedenis’.
Grenzen verschuiven. Gedeelde geschiedenissen worden opnieuw onder
de loep genomen. Want door toename van de stromen mensen, goederen
en informatie wereldwijd zijn we meer dan ooit met elkaar verweven. In
hoeverre zijn gebeurtenissen en structuren die in het verleden zijn
gesmeed nu nog van belang? Zitten we vast aan het verleden of zijn we
gedekoloniseerd? Het koloniale verleden is actueler dan ooit. Scherpe
denkers als Ewald Vanvugt, Remco Raben (bijzonder hoogleraar koloniale
cultuurgeschiedenis Universiteit Amsterdam), Gert Oost-Indië (hoogleraar
koloniale geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden) en schrijfster Karin
Amatmoekrim gaan op 15 oktober in debat in ‘De erfenis van de koloniale
geschiedenis’. Op 16 oktober is het woord aan Pim de Zwart: verklaart het
koloniale verleden het grote verschil wereldwijd tussen arm en rijk? Op 18
oktober verzorgt de Stichting Moluks Historisch Museum het dag vullend
programma ‘Over Grenzen: 65 jaar Molukkers in Nederland’. Pamela
Pattynama geeft op 23 oktober een filmcollege over de Indonesische
heldin Cut Nyak Dhien. Ook zijn er zintuigelijke ervaringen: de hele maand
oktober is er het Jungle Lab 2.0, een artistieke installatie die de tropen
dichtbij brengt.
In Nijmegen ten slotte kunnen filmliefhebbers op woensdagavond 19
oktober hun hart ophalen in het filmtheater Lux met de film Sukarno: hoe
kijkt Indonesië naar het verleden?
De ‘Week van de Koloniale Geschiedenis’ is deel van de landelijke Maand
van de Geschiedenis. Het complete programma van de Week is vanaf 1
oktober te downloaden op www.bronbeek.nl
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Spotprent over de koloniale verhouding in het
politiek-satirisch weekblad ‘De Notenkraker’, 1927

De troepenmacht in Suriname
Op zondagmiddag 13 november 2016 om 14.00 uur spreekt Ellen Klinkers
in Museum Bronbeek over ‘De troepenmacht in Suriname’
Generaties Nederlandse dienstplichtigen hebben voor korte of langere tijd
in Suriname gediend, voordat dit land in 1975 onafhankelijk werd en de
Surinaamse Krijgsmacht de defensie overnam. De geschiedenis van de
Nederlandse troepen in Suriname vanaf 1940 is nauw verbonden met de
veranderende koloniale verhoudingen. Waarom waren er tot in de jaren
zeventig Nederlandse troepen in Suriname, terwijl het land toen al een
autonoom gebiedsdeel in het Koninkrijk was met een eigen Surinaamse
regering? Welke dreigingen maakten die militaire aanwezigheid
noodzakelijk?
Vanaf de jaren zeventig volgden de politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. In Suriname werd de dienstplicht
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ingevoerd en er werden plannen gemaakt voor een Surinaamse
paramilitaire organisatie die militaire bijstand kon leveren aan de politie in
tijden van crisis. Maar de doorbraak kwam in 1974 met de aankondiging
van de onafhankelijkheid en de beslissing dat Suriname over een eigen
krijgsmacht zou beschikken. In minder dan één jaar tijd werd de TRIS
omgevormd tot de Surinaamse Krijgsmacht. Deze transformatie van TRIS
naar Surinaamse Krijgsmacht vond plaats in een tijd van politieke
spanningen die opliepen naarmate de onafhankelijkheid naderde.

Mariniers op patrouille in Suriname, 1951. Foto Beeldbank NIMH
De lezing wordt georganiseerd i.s.m. de Volksuniversiteit Arnhem. De
toegangsprijs (incl. museumentree) bedraagt € 15,- . Inschrijving is
noodzakelijk via www.volksuniversiteitarnhem.nl.
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Niet vergeten:
Aanmelden voor Veteranenreceptie in Crowne Plaza
op woensdag 7 december 2016 (zie pagina 47)

Kijk ook eens op onze website
www.vox-voks.nl

Heeft u als lid of donateur al
de inlogcodes voor de website?
Aan te vragen via de website op ‘Inloggen’
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Verkoop VOKS artikelen
VOKS schild op hout
Stropdas met Indian Head
VOKS vereniging badge
Stropdasschuif VN embleem / VOKS
Stropdasklem 50 jaar Korea
Ambassador of Peace stropdasschuif
Ambassador of Peace reversspeld
Reversspeld vlag Nederland / Korea
Reverspeld VN embleem / VOKS
Christanspeldjes
Revers Draaginsigne gewonden klein model
DVD Little Angels Tour NL september 2010
(de laatste dvd’s van dit spectaculaire optreden)

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

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

