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.

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING

De vereniging heeft ten doel:
- het behartigen van de belangen van de leden en van de
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

Helpt uw V.O.K.S. door het plaatsen van een advertentie in de VOX en
stimuleer daarmede uw eigen omzet.
Advertentie van bladgrootte
€ 90,- per jaar
Advertentie van ½ bladgrootte
€ 55,- per jaar
Advertentie van ¼ bladgrootte
€ 30,- per jaar
Stuur ook uw advertentie naar de secretaris.

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt € 14,- per jaar.

ADRESVERANDERINGEN

Direct doorgeven aan de secretaris; alleen dán kunt u verzekerd zijn
van een regelmatige toezending van de VOX - VO.K.S.
WEBSITE
Meer informatie treft u aan op onze website: www.vox-voks.nl
Lay-out en eindredactie: L.C. Schreuders jr. te Weert
Druk: Goud PrintCenter te Alblasserdam
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VAN DE VOORZITTER
Een belangrijke vraag die ons nu bezig houdt is de
stand van zaken rondom de revisits van de Oud
Korea veteranen.
Er zijn twee zaken die ons zorgen baren. Enerzijds
de hoge leeftijd van de huidige veteranen met de
daarmee afnemende gezondheid. Anderzijds de
intentie van Zuid-Korea om zo zoetjes aan het
aantal revisits te gaan verminderen en wellicht in de
nabije toekomst hiermee te gaan stoppen.
Betekent dit nu het einde van de goede banden die
we met Zuid-Korea hebben? Nee, natuurlijk niet!
Het respect van de Zuid-Koreaanse overheid en
bevolking jegens diegenen die zich lang geleden inzetten voor de vrijheid
van Zuid-Korea, blijft onverminderd bestaan en wordt nog steeds in hoge
mate getoond.
Als u dit voorwoord leest, breng ik samen met enkele Nederlandse
veteranen en bestuurslid Pim Wijnands de urn met de as van Oud Korea
Strijder Joop Aldewereld naar Zuid-Korea. Ook de beste vriend van Joop,
Ronald van Vliet, is daar bij aanwezig.
Joop was er bij toen de urn van zijn kameraad Nico Wessels op het
ereveld van Busan in Zuid-Korea werd bijgezet. Het eerbetoon, dat zowel
de overleden Nico Wessels, de veteranen (waaronder Joop Aldewereld) en
uw voorzitter en vicevoorzitter aldaar ten deel viel, toonde opnieuw het
respect van Zuid-Korea. Het was dan ook de wens van Joop, dat hij na
zijn overlijden zou worden bijgezet tussen zijn gesneuvelde strijdmakkers,
in het land waar hij het respect kreeg dat hij verdiende, terwijl zijn eigen
vaderland het op dit punt had laten afweten.
Het wordt steeds moeilijker om nog een nieuwe reis naar Zuid-Korea te
organiseren. De reis die in mei 2018 voor veteranen en hun (klein)kinderen
zou plaatsvinden, is uitgesteld tot een later tijdstip, omdat de animo
steeds geringer wordt. Met de toenemende leeftijd van de veteranen en de
plannen van Zuid-Korea om te stoppen met de revisits, zullen dit wel eens
de laatste momenten kunnen zijn, waarop onze veteranen nog een bezoek
in Zuid-Korea kunnen brengen. Toch even iets om bij stil te staan en over
na te denken.

Paul P.G. Gommers
Voorzitter
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IN MEMORIAM
Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat
in de periode juni 2017 – september 2017
bericht van overlijden is ontvangen van:

Dhr. J.D. Yzendoorn, 82 jaar, op 17 juni 2017 te Arnhem.
(Landmacht, 08-06-53 ms Felix Roussel)
Dhr. G.L. de Leeuw, 87 jaar, op 24 juni 2017 te Den Helder
(Marine, Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau)

Op 24 juni 2017 stond het VOKS-detachement aangetreden om deel te
gaan nemen aan het jaarlijkse Veteranendag defilé in Den Haag. Wij
waren met 10 man maar hadden daar met 11 man moeten staan.
Juist op dat moment kwam er een telefonische mededeling dat VOKSlid G.L. de Leeuw die morgen in Den Helder was overleden. Hij was
voornemens geweest om -zoals hij al jaren deed - aan het defilé deel te
nemen. Een wel heel droevige mededeling op een feestelijke dag die
grote indruk maakte ons.
Op 29 juni daaropvolgend vond te Den Helder de uitvaart plaats,
bijgewoond door een groot aantal belangstellenden, onder wie veel
oud-marine collega’s van de heer De Leeuw. Ook de VOKS was
vertegenwoordigd door voorzitter P.P.G. Gommers en de leden
G. Bosma, N. Schuitemaker, C.J. Kortlever (alle drie vergezeld door hun
echtgenotes), B. Tuin en Th. Hazeleger.
Tijdens de herdenkingsdienst werd het leven van de overledene belicht
door een zoon en een dochter. Daarna volgden toespraken door de
voorzitter VOKS, die de jarenlange inzet van de heer De Leeuw als DC
Den Helder naar voren bracht en door een afgevaardigde van het Oud
Marine Personeel, kring Wieringen.
De herdenking werd besloten met een dankwoord van een andere zoon
van de heer De Leeuw.
Hierna volgde de teraardebestelling op de plaatselijke begraafplaats
waarbij de kist vergezeld ging van talloze bloemstukken. Aan de groeve
werd door een trompettist de 'Last Post' geblazen.
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Nadat iedere aanwezige een laatste groet had gebracht was er nog
gelegenheid om de familie te condoleren in een restaurant te
Callantsoog.
Uit de vele belangstellenden en de talloze bloemstukken bleek dat de
heer De Leeuw ook buiten de familiekring een geliefd persoon was.
C.J. Kortlever
DC Utrecht en Noord-Holland
Dhr. G. van de Vliet, 94 jaar, in Lisse
(Landmacht, 03-01-53 ss Waterman)
Dhr. G. Jansen, 85 jaar, op 21 juli 2017 te Oosterbeek
(Landmacht 11-05-54 ms La Marseillaise)
Dhr. T.H.F. Haakmat, 87 jaar, op 24 juli 2017 te Nieuwegein
(Landmacht, 03-01-53 ss Waterman)
Dhr. J.H.P. Tammerijn, 86 jaar, op 27 juli 2017 te Wateringen
(Marine, 1953 Hr. Ms. Dubois)

Mijn vader, LTZ2OC b.d. J.H.P. Tammerijn, overleed op 28 juli 2017 in zijn
tweede thuis, de sportschool, op 86-jarige leeftijd aan een hartstilstand.
Hij voelde zich altijd zeer verbonden met de Nederlandse Korea-veteranen
en waardeerde de inspanningen richting de Korea-veteranen heel erg. Al
kwam de meeste en oprechte waardering niet van de Nederlandse
overheid doch meer vanuit de betrokkenheid van de overheid van ZuidKorea van zowel (diplomatieke) vertegenwoordigers als het ZuidKoreaanse volk. Ik ben blij en vereerd deze waardering samen met mijn
vader en moeder van dichtbij te hebben meegemaakt. Het heeft op ons
allen een diepe en blijvende indruk gemaakt.
Deze diepe en blijvende indruk tezamen met waardering en het diepe
respect die mijn vader voelde van de Zuid-Koreaanse diplomatieke
vertegenwoordiging in Nederland willen wij als nabestaande recht doen en
hiermee ook de nagedachtenis aan mijn vader eren. Wij willen daarom
graag donateur worden van de Vereniging Oud Korea Strijders. Ik zal
daartoe mij ook via de website aanmelden als donateur.

Hoogachtend,
S. Tammerijn
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Dhr. J. Vermey, 83 jaar, op 9 augustus 2017 te Jubbega
(Landmacht, 03-09-53 Uss Gen. Blatchford)
Dhr. R.A. van Groeninghen, 89 jaar, op 14 augustus 2017 te Heeswijk
(Landmacht, 16-02-54 Mm La Marseillaise)
Dhr. W. Salomon, 90 jaar op 13 augustus 2017 te Uden

(Landmacht, 26-05-1951, Uss Gen. Langfitt)

Wim (William) is in Semarang, in het voormalig Nederlands-Indië geboren
op 24 december 1926. Hij heeft een technische beroepsopleiding
afgerond en was jarenlang een trouw en loyaal beroepsmilitair bij de
luchtmacht. Tijdens zijn pensioen was hij actief als pro deo sportmasseur
en EHBO vrijwilliger.
Al op jonge leeftijd was hij als militair actief in het voormalig NederlandsIndië (KNIL) en in Korea waarvoor hij diverse (vredes) onderscheidingen
heeft mogen ontvangen.
Tennissen was zijn grootste hobby en toen dat niet meer kon, vanwege
knieblessures, ging hij meer tuinieren. Hij was een doorzetter en vrolijke
levensgenieter met humor, open vizier en lief voor vrouw en kinderen en
iedereen die hem een warm hart toedroeg.
Betrokken zijn en blijven bij de luchtmacht was voor hem heel belangrijk.
Hij liep dan ook vol ornaat en vol overtuiging diverse malen mee tijdens de
jaarlijkse veteranendagen.
Met vriendelijke groet,
Lily Salomon
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VAN HET BESTUUR
Overlijden DC De Leeuw
Op zaterdag 24 juni jl. ontving ons bestuur de mededeling dat ons lid G.L.
de Leeuw was overleden. Dit kwam als een volslagen verrassing. Hij was
afgemeld voor het defilé voor Veteranendag vanwege een ziekenhuisopname voor een ernstige aandoening die nader onderzocht moest
worden.
De heer De Leeuw behoorde tot de eerste 500 leden van onze vereniging
en was gedurende vele jaren onze Districtscommissaris voor de ‘Kop van
Noord-Holland’
Onze condoleance gaat uit naar zijn vrouw en verdere familie en wij
wensen hen veel sterkte bij de verwerking van dit plotselinge verlies.
Namens het bestuur

Paul P.G. Gommers
Voorzitter V.O.K.S

Plaquette Roermond
Tijdens de jaarlijkse herdenking die plaatsvond bij het Nationaal Indiëmonument in Roermond werd dit jaar een plaquette onthuld voor de Korea
oorlog 1950-1953. Op deze bijzondere dag waren ook vele Korea
veteranen aanwezig die deze keer speciaal gekomen waren om de
onthulling van deze bijzondere plaquette ter nagedachtenis aan de Koreaperiode van de NDVN bij te wonen.
Voor deze plaquette is heel veel werk verzet en het resultaat werd onthuld
door ambassadeur Z.E. de heer Yun Young Lee samen met onze voorzitter
Paul Gommers.
Dankzij een oproep in de VOX-VOKS van juni jl. en een daaropvolgende
nieuwsbrief waarin een bijdrage werd gevraagd om de kosten van de
plaquette, ruim 6.050 euro, te kunnen dragen, werd zeer snel gereageerd.
Binnen zes weken was het benodigde bedrag dankzij giften binnen.
Onze bijzondere dank gaat daarvoor uit naar de Ambassade van ZuidKorea te Den Haag, de Nederlandse Ambassade in Seoul, het Regiment
Van Heutsz, en vele leden en donateurs van de VOKS.
Koreaherdenking Amerika
Op 25 juni 2017 werden in Washington de namen van 3.300 U.N. militairen
die in de Koreaanse Oorlog zijn gedood, opgelezen tijdens een ceremonie,
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waarbij de uitbraak van de Korea-oorlog, nu 67 jaar geleden, werd
herdacht.
De namen van de soldaten werden in groepen namens hun landen in
alfabetische volgorde opgelezen.
Vertegenwoordigers van 21 landen wisselden de namen van de gevallen
troepen aan bij het Korean War Veterans Memorial in Washington vanaf
12 uur tot 7 uur. Daaronder ook de namen van de Nederlandse gevallen
militairen van het NDVN.
Als een nieuw land aan de beurt was, werd de bijhorende nationale vlag
gehesen en het volkslied gespeeld.
Kolonel Marcel Buis, de Nederlandse militair Attaché te Washington, legde
namens Nederland tevens een krans bij het Korean War Veterans
Memorial.

Huwelijksjubileum VOKS-lid G. Bosma en echtgenote
Op 24 juli 2017 vierden VOKS-lid George Bosma en echtgenote uit Den
Helder het heuglijke feit dat zij op die datum 60 jaar getrouwd waren.
Het bestuur feliciteert beiden van harte met dit ‘Diamanten’
huwelijksjubileum.
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Nationaal Museum Soesterberg
Het aanhoudend ‘bestoken’ van het Nationaal Militair Museum te
Soesterberg begint nu eindelijk vruchten af te werpen.
Diverse publicaties, berichten, e-mails van Oud Korea Strijders, het
bestuur van de VOKS en vooral het comité ‘De Vergeten oorlog’ onder
leiding van VOKS-donateur J.B. Mullers heeft de directie van het museum
eindelijk doen beseffen, dat het totaal ontbreken van enig bewijs over de
Korea-oorlog in dit museum een klap in het gezicht van de Korea
veteranen is geweest.
De heer Mullers stuurde in maart 2017 een verzoekschrift aan de Koning
om aandacht te vragen voor het realiseren van een tentoonstellingsruimte
in het Nationaal Militair Museum (NMM) gericht op de Nederlandse inzet in
Korea. Dit verzoekschrift werd door de commandant der Strijdkrachten,
Generaal F.A. Middendorp doorgeleid om dit bespreekbaar te maken met
de Koninklijke Stichting Defensiemusea waaronder het NMM valt.
Uit het resultaat van deze besprekingen kwam naar voren dat vooral uit
kringen van oud Koreagangers het museum verbaasde reacties heeft
gekregen: waarom geen aandacht voor zo'n grote inzet? Van 1950 tot
1953 zijn immers bijna 5.000 Nederlanders naar Korea uitgezonden
waarvan er 124 niet terugkeerden. Het NMM heeft mede daarom besloten
de Nederlandse inzet in Korea meer aandacht te geven.
Inmiddels is een en ander al in gang gezet en wordt er nu aan de Koreaoorlog – zij het in beperkte mate – aandacht geschonken.
Onze dank gaat dan ook uit naar Generaal Middendorp, het comité ‘De
Vergeten oorlog’, de conservator van het Nationaal Militair Museum en de
vele Koreaveteranen en donateurs die hebben gereageerd en ons hebben
ondersteund.
Zowel de vorige directeur van het museum als de huidige directeur hebben
tot op heden nooit enige moeite genomen om met ons over dit onderwerp
van gedachten te willen wisselen. Waarvan akte.
Bankrekening van de VOKS
Wij brengen u nogmaals onder uw aandacht dat de VOKS voortaan nog
maar één bankrekening heeft, nl. die van de Rabobank.
Het bankrekeningnummer van de Rabobank blijft ongewijzigd:
NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S.
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Mocht u gebruikmaken van internetbankieren, verzoeken wij u om het
rekeningnummer van de ING-bank, dat niet meer op naam staat van de
VOKS, te verwijderen.
Koreareis mei 2018 uitgesteld
De Koreareis die gepland was voor mei 2018 wordt voorlopig uitgesteld.
Er hadden zich oorspronkelijk 16 personen op voorinschrijving aangemeld,
maar na de definitieve inschrijving bleven er nog maar 12 deelnemers over.
Dit aantal is te weinig, omdat de kosten per persoon dan ver oplopen.
Het bestuur beraadt zich op een nieuwe datum, waarbij het Ministerie van
Veteranen Zaken (MPVA) te Seoul zal worden gevraagd of Nederlandse
Oud Korea Strijders alsnog gebruik kunnen maken van de korting die tot
dusver aan hen voor een dergelijk reis werd verleend.
Bijzetting Joop Aldewereld in Zuid-Korea
Korea-veteraan en VOKS-lid, wijlen Joop Aldewereld, is bezig aan zijn
laatste reis. Momenteel wordt de
urn met zijn as naar Busan in
Zuid-Korea gebracht door zijn
beste vriend Ronald van Vliet, uw
voorzitter en enkele
bestuursleden en Oud Korea
Strijders.
Joop Aldewereld was aanwezig
bij de teraardebestelling van Oud
Korea Strijder Nico Wessels, in
mei 2016. Diep onder de indruk
van het getoonde respect van de
regering en bevolking van ZuidKorea, was het zijn laatste wens
daar ook bijgezet te mogen
worden. Deze wens is ingewilligd
zodat hij daar zijn laatste
rustplaats zal krijgen.
Zowel in diverse kranten als op
de radio is aan dit onderwerp al
aandacht besteed.
In de komende VOX-VOKS en op
onze website www.vox-voks.nl
zal aan de bijzetting aandacht worden besteed.
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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 Wittstraat 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
Vacature
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DISTRICT II EN III NOORD- EN ZUID-GELDERLAND
Uitnodiging Reünie
Het bestuur van de districten II en III (Noord- en Zuid-Gelderland) van de
VOKS heeft het genoegen leden en donateurs en hun partners van district
II en III uit te nodigen voor de jaarlijkse reünie. Ook als u niet in dit district
woont, bent u van harte welkom.
De leden en donateurs van deze districten hebben deze uitnodiging al
eerder per post ontvangen.
De reünie zal worden gehouden op:
Woensdag 11 oktober 2017
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 consumptiebonnen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren, houden we dit jaar geen loterij.
De rijstmaaltijd vindt plaats omstreeks 13.30 uur, gevolgd door een
gezellig bijeenzijn tot het tijdstip zoals boven is aangegeven.
Wij verzoeken u om u vóór 2 oktober 2017 op te geven. Geef daarbij
duidelijk aan met hoeveel personen u aanwezig bent, u zelf ook
meegerekend.
U kunt zich aanmelden:
per post:
VOKS, de heer P.P.G. Gommers,
Albert Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
per e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
of:

via het inschrijfformulier op de website van de VOKS:
www.vox-voks.nl onder ‘Nieuws’
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Het inschrijfgeld bedraagt € 10.- per persoon. Dit bedrag graag vóór
10 oktober 2017 overmaken op NL58 RABO 0103 2098 24 te Nunspeet
onder vermelding van ‘Reünie District II en III’
Deze uitnodiging graag uitprinten en meebrengen naar de reünie.
Denk aan uw legitimatie bij binnenkomst in de kazerne!
Namens de districten II en III
A.J. Leyenaar

J. van Stein

DISTRICT DEN HELDER
Op zaterdag 24 juni jl. overleed District Commissaris G. de Leeuw.
De heer De Leeuw was DC van het eerste uur. Hij behoorde tot de eerste
groep van 500 veteranen die zich spontaan, direct na de oprichting van de
VOKS, als lid aanmeldde.
Als DC van district Den Helder was hij nauw betrokken bij het welzijn van
de leden uit zijn Regio.
De heer G.L. de Leeuw diende bij de Koninklijke Marine en was met de
Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau tijdens de Korea oorlog in de
Koreaanse wateren.
Vacature DC District Den Helder
Vanwege het overlijden van onze gerespecteerde DC, de heer De Leeuw,
zoekt uw bestuur een nieuwe DC voor dit district.
Heeft u hart voor de VOKS en voor de leden in uw regio en wilt u zich
beschikbaar stellen voor het onderhouden van het contact tussen uw
kameraden en de rest van de VOKS-leden in Nederland, neemt u dan
contact op met de secretaris VOKS, Leo Schreuders.
Dit kan per brief:
VOKS– Standaardmolen 88 – 6003 CK Weert
per e-mail: voks1951@gmail.com
per telefoon: 06-51903177
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ONTHULLING PLAQUETTE KOREA-OORLOG
Op zaterdag 2 september 2017 vond de jaarlijkse herdenking plaats bij het
Nationaal Indië-monument in Roermond.
Dit jaar werd tevens een plaquette onthuld ter herdenking van de Korea
oorlog 1950-1953. Dit gebeurde rond 13.00 uur en vooraf aan de grote
herdenking ‘s middags.
Duizenden mensen waren hiervoor vanuit het hele land bijeengekomen in
de Limburgse stad Roermond. Onder hen waren Korea veteranen die deze
keer speciaal gekomen waren voor de onthulling van de plaquette bij het
Nationale monument voor Vredesoperaties.
Verder waren o.a. aanwezig de Ambassadeur van Zuid-Korea, Z.E. de heer
Yun Young Lee, de Commandant Landstrijdkrachten generaal Beulen, de
Chef van het Militair Huis van de Koning, generaal-majoor Van der Louw
en drager van de Militaire Willemsorde, majoor M. Kroon.
Voor het verkrijgen van deze plaquette is heel veel werk verzet. Het
uiteindelijke resultaat werd onthuld door Ambassadeur Z.E. de heer Yun
Young Lee, samen met onze voorzitter Paul Gommers.
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Het is een aansprekende plaquette die wij met eerbied en aandacht
hebben bekeken. De veteranen zaten op stoelen tijdens de plechtigheid en
luisterden naar de sprekers zoals de ambassadeur en de waarnemend
bataljonscommandant van het regiment Van Heutsz, majoor Mustert.
Staande hebben wij een minuut stilte in acht genomen om de
gesneuvelden te gedenken waarna de luchtmachtkapel de regimentsmars
speelde.

Tijdens de toespraak van de ambassadeur werden wij gewezen op de
werkelijkheid van vandaag: de spanningen rond de kernmachten NoordKorea en de Verenigde Staten. Ik werd er koud van.
Een grote groep van genodigden stond opgesteld en mocht na de
plechtigheid de plaquette van dichtbij bekijken. Ook vele veteranen
maakten van deze gelegenheid gebruik.
’s Middags mengden wij ons onder de Indiëveteranen en hun families.
Wij luisterden naar toespraken van o.a. de heer Martin van Rijn,
demissionair staatssecretaris van VWS en aalmoezenier Liduina van de
Broek. Ook werden aansprekende gedichten voorgedragen
Tijdens de gehele plechtigheid verzorgde het Hertens Mannenkoor samen
met de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht de muzikale omlijsting.
De aalmoezenier eindigde met het volgende gebed:
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“God, onze Heer,
Vandaag zijn wij samengekomen om onze doden te herdenken.
Elke keer opnieuw en op velerlei wijzen
breekt de dood in ons leven in.
Wij zijn hierdoor bedroefd,
maar ook geschokt en kwaad,
zeker als het om jonge mensen gaat,
met nog zoveel levensjaren voor hen.
Wij bestormen uw hemel met onze vragen,
want we voelen dat we voor het léven zijn bestemd,
elke keer als we naar het goede verlangen
en liefde vinden.
Zend ons uw Goede Geest, Heer,
Dat wij niet opgeven,
niet buigen voor het kwaad,
niet vertwijfelen in het aangezicht van de dood.
Maar solidair zijn met wie strijden
voor het leven, alle leven, waar ook ter wereld.
Amen.”
De hele dag scheen de zon en konden wij genieten van de erwtensoep
met broodjes.
Vrijdag 8 september heeft mw. Marie-José Eberson het monument en de
Koreaplaquette nogmaals bezocht en foto’s genomen. Zij was er alleen en
kon heel dicht bij de kransen en monumenten komen en stilstaan. Alleen is
even indrukwekkend als met duizenden om je heen. Zij vertelde mij dat het
je nog meer aangrijpt in de stilte van het park.

Ds. Peter ‘t Hoen
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NATIONALE VETERANENDAG DEN HAAG 2017
Ook dit jaar namen meerdere VOKS-leden deel aan het defilé ter ere
van Veteranendag Den Haag.
Van twee VOKS-leden, de heren Van der Leelie en Bosma, ontvingen
wij een uitgebreid verslag van hun ervaringen. Dank daarvoor!
Veteranendag 2017 – verslag van VOKS-lid Herman van der Leelie
Ook de VOKS leden waren op 24 juni 2017 weer aanwezig met in totaal
tien personen die deel hebben genomen aan het defilé.
Wij waren tevens zeer dankbaar dat sergeant-majoor de Vries van het
Regiment Van Heutsz ons VOKS-vaandel heeft gedragen.
Dit was het eerste jaar dat de aanmeldingen via het Veteraneninstituut
liepen wat resulteerde in een stroef begin in tent B op het Malieveld.
Verschillende veteranen die zich hadden opgegeven, stonden niet op de
lijst die het Veteraneninstituut had doorgegeven. Hierdoor konden aan hen
geen eet- en drinkbonnen worden uitgedeeld. Uiteindelijk konden
diegenen die een brief hadden ontvangen zich aanmelden bij de
individuele inschrijvingen en zijn er door de voorzitter VOKS, de heer
Gommers, extra eet- en drinkbonnen geregeld.
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Om 12:30 uur hebben wij ons in gereedheid gebracht voor de start van het
defilé (zie foto). Alle mannen van de leeftijd 80 - 90 plus hadden er erg veel
zin in. Niet zo zeer voor ons zelf maar natuurlijk voor onze gesneuvelde
kameraden!
Het ongeveer vier kilometer lange traject van het defilé verliep uitstekend.
Het publiek was erg enthousiast en begroette ons met hard applaus.
Helaas had de media dit keer (weer) geen aandacht voor ons maar hebben
wij door perfect langs de Koning te lopen, aangetoond dat we er nog zijn.
(Zie video: https://www.youtube.com/watch?v=aNS2HBzSAFw).
Bij terugkomst op het Malieveld heeft iedereen nog genoten van een
drankje en een nasimaaltijd alvorens met de trein weer naar huis te gaan.
Goed gedaan mannen en laten we hopen dat we volgend jaar weer
allemaal aanwezig zullen zijn!

Herman van der Leelie

Veteranendag 2017 – verslag van VOKS-lid George Bosma
In de maand mei werden tien oude-, tot zeer oude, veteranen uitgenodigd
om op de jaarlijkse Veteranendag in Den Haag als eregast het programma
in de Ridderzaal bij te wonen. Ondergetekende was één van de
uitverkorenen. Het spreekt voor zich dat ik trots was op deze uitnodiging.
Er werd ons een onvergetelijke dag beloofd dus ik was benieuwd wat ons
allemaal te wachten stond.
Om 09.00 uur moesten we ons melden in de Frederikkazerne waar we met
koffie werden ontvangen door twee officieren en een onderofficier. Ook
werden hier witte anjers uitgedeeld. Sommigen van ons speldden die op
hun revers, anderen deden dit niet.
Persoonlijk vind ik dat dit niet op een uniform hoort maar natuurlijk heeft
iedereen in ons land de vrijheid om daarvoor te kiezen. Vrijheid van keuze
en handelen, daar zijn onze activiteiten in het buitenland nou juist voor
bedoeld geweest nietwaar.
Na wat plichtplegingen mochten we in de bus plaatsnemen die ons naar
het Binnenhof zou brengen. Niet een klein busje om onze 20 mensen te
vervoeren maar een grote luxe reisbus waar je normaal mee naar de Costa
Brava reist; defensie is zuinig op haar oude veteranen.
Hulde voor de chauffeur want de bus moest zich door allerlei nauwe
straatjes en langs de geplaatste afzettingen wringen. Gelukkig konden we
zonder schade het Binnenhof bereiken, knap gedaan hoor!
In de Ridderzaal mochten we plaatsnemen op de voor ons gereserveerde
plaatsen achterin de zaal. Hoewel dat misschien niet helemaal de
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bedoeling was heb ik toch maar even van de mogelijkheid gebruik
gemaakt om door de Ridderzaal heen te lopen. Maar uiteindelijk werd mij
uiterst vriendelijk maar toch ook wel een beetje dringend verzocht om
plaats te nemen op mijn stoel.
Het programma in de Ridderzaal was een waardige happening die ik niet
graag had willen missen. Toegegeven: wellicht zie en hoor je het thuis op
televisie misschien beter dan live. Maar het is toch wel heel bijzonder om,
samen met o.a. de Koning en de Minister-President, daarbij aanwezig te
zijn. Wat natuurlijk niet helemaal meewerkte is dat wij, de eregasten, al
redelijk op leeftijd zijn en niet alleen behoorlijk zijn gekrompen maar dat
ook ons gehoor en gezichtsvermogen niet helemaal meer is wat het ooit is
geweest. Kortom: wellicht heb ik wel het e.e.a. gemist maar de ambiance
maakte veel goed.
Na het programma in de Ridderzaal zochten we de bus weer op die ons
naar het Malieveld zou brengen. De bus had zich echter klemgereden in al
die obstakels en kon ons daardoor niet meer bereiken zodat we een groot
stuk moesten lopen. Wat de meesten onder ons inmiddels niet meer zo
goed afging omdat zij met een wandelstok of een rollator liepen. Dus dat
was best wel een uitdaging. Maar we zijn niet voor niets veteraan en zijn
een generatie van doorzetters dus uiteindelijk hebben we het allemaal
weten te klaren. Door dit oponthoud kwam onze gezamenlijke lunch echter
wel wat in de knel dus ons broodje hebben we daarom maar genuttigd
toen we zaten te wachten in de auto’s waarmee we vooraan in het defilé
gingen rijden. Na ruim een uur waren we weer terug op het Malieveld waar
niet alleen de rijstmaaltijd maar ook een koud biertje op mij wachtte.
Helaas hoorde ik kort daarna dat Gerrit de Leeuw, een goede vriend van
mij die ik de dag daarvoor nog bezocht had, die morgen was overleden.
Dat bericht drukte de stemming behoorlijk, dus uiteindelijk heb ik het
Malieveld sneller gedag gezegd dan andere jaren en ben ik snel richting
het Centraal Station gelopen en met de trein terug naar huis gegaan.
Kort samengevat was het een eer om als eregast aanwezig te zijn
geweest. Dit jaar was het de eerste keer dat er iets speciaals werd
georganiseerd voor (zeer) oude veteranen en misschien wordt het wel een
jaarlijks terugkomend onderdeel van het Veteranendagprogramma.
Daarom zal ik aan de organisatie enkele positieve suggesties doen
waarvan andere oude veteranen in de komende jaren hopelijk profijt zullen
hebben.

George Bosma
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KERKDIENST YI JUN MEMORIAL CHURCH

Zondag 2 juli 2017 vond in Leidschendam de jaarlijkse kerkdienst plaats
voor de Koreaanse gemeenschap in Nederland en België in de Yi Jun
Memorial Church. Ook dit jaar stond de dienst o.a. in het teken van de
dankbaarheid voor de inzet van de Korea veteranen tijdens de Koreaoorlog. Deze dag had ook voor de Koreaanse gemeenschap een bijzonder
karakter, namelijk het 10-jarig bestaan van de kerk. Deze kerk is opgericht
in 2007 in nagedachtenis aan Yi Jun die 1907 in Den Haag is overleden.
Na begroeting door het kerkbestuur, opende
pastor Y.M. Choi weer vol overgave de
kerkdienst. Ook Bisschop G.S. Lee was voor
deze herdenking uit Korea overgekomen om
het 10-jarig bestaan mee te maken.
Hij gaf een interessante lezing over het tot
stand komen van deze kerk en een stukje
geschiedenis over Korea.
Vervolgens was er een woord van welkom
door mevrouw Meerie Lee en de heer Sungin
Noh voor de veteranen. Nadat de beide
volksliederen waren gezongen en door de
Zuid-Koreaanse ambassadeur Z.E. Yun Young Lee en pastor Byoung Sun
Jang een woord van welkom was gesproken, stelde de voorzitter VOKS,
de heer Gommers, de veteranen voor aan de aanwezigen. De veteranen
kregen uit handen van de Bisschop een cadeau in de vorm van een
prachtig Koreaans doosje met laatjes ingelegd met parelmoer.
Na de lunch deden kinderen van een kleuterklasje van de zondagschool
een zang- en dansopvoering, waarbij door menig veteraan en begeleider
een traantje werd weggepinkt. Ook de demonstratie van Tae Kwan Do
onder leiding van Roy Lufting was zeer indrukwekkend.
Dhr J. Brand gaf een voordracht over de vergeten oorlog begin jaren ‘50.
Na een voorstelling van een traditionele Koreaanse dans door mevrouw
Sunnam Kim werden er liederen van onder andere Händel en Webber
gezongen en volgde een sonate op fluit en piano door het duo Kate en
Bianca. Het optreden van het mannenkoor van de Memorial Church was
ook zeer onderhoudend. Wat een mooie stemmen zitten er bij!
De dienst werd besloten door het gemeenschappelijk zingen van het
bekende Koreaanse lied ‘Arirang’.
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Na afloop bedankte de DC van district VI van de VOKS het Comité en de
Koreaanse gemeenschap voor deze dag. De heer Jin Yoo vertaalde het
dankwoord in het Koreaans. Een luid applaus van de veteranen voor de
organisatie volgde.
Na een fotosessie kwam er weer een eind aan deze bijzondere dag.

W.A.J.K. Roza DC district VI
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NIEUWS VAN DE SURINAAMSE OORLOGSVETERANEN
Onze vereniging heeft geregeld contact met de Surinaamse
Oorlogsveteranen uit WII, Nederlands-Indië en Korea.
In deze VOX-VOKS een aantal berichten over deze veteranen.
Surinaamse Oud Korea Strijders ontvangen eindelijk hun medaille

Tekst: Kees Kortlever/Pim Wijnands

Op 22 juli 2017 vond in Amsterdam Zuidoost een reünie in de Surinaamse
gemeenschap plaats. Het betrof hier een reünie van Surinamers die als
militair o.a. destijds in het N.D.V.N. aan de strijd in Korea hadden
deelgenomen. De reünie/herdenking werd namens de Surinaamse
vereniging georganiseerd door mevrouw G. Barel en de heer J. Rijssen.
Als gasten waren namens de VOKS aanwezig de bestuursleden
P.R. Wijnands, F. Titalepta, W.F. Kramer en DC Noord-Holland
C.J. Kortlever. Een bijzondere eer om hier aanwezig te mogen zijn!
Speciaal hiervoor waren uit Suriname overgekomen F. van Russel (Fred)
en W. van Gom (Wilfred), respectievelijk voorzitter en secretaris van de
Surinaamse Veteranen.

De bijeenkomst werd aangevangen met een door een predikant geleide
herdenkingsdienst. Daarna hield de heer Van Russel een toespraak waarin
hij de inzet van Surinaamse militairen belichtte tijdens de Tweede
Wereldoorlog, in Nederlands Indië en de oorlog in Korea.
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In het bijzonder werd stilgestaan bij de 115 Surinaamse veteranen en de
geringe erkenning die zij hebben gekregen voor hun inzet. Daarnaast
werden de gesneuvelde militairen Seedorf en Bandison herdacht.
De erkenning kwam pas in 2016, waarna de Koreaanse regering ook deze
veteranen de ‘Korean Ambassador for Peace Medal’ toekende.
Vervolgens ging de heer Van Russel over tot het uitreiken van de medaille
aan Surinaamse veteranen of familieleden van reeds overleden veteranen.
Daarna volgde een geanimeerde bijeenkomst waarbij drankjes en door
Surinaamse dames bereide gerechten geserveerd werden. Kortom, het
was goed toeven bij de Surinaamse gemeenschap.
Bezoek aan het Van Heutsz Museum te Schaarsbergen
Op 27 juli 2017 brachten de heren Van Russel en Van Gom, vergezeld
door een aantal Surinaamse dames en heren, een bezoek aan ons
museum in Schaarsbergen en legden zij een krans bij het Koreamonument. Dit ter gelegenheid van de wapenstilstand op 27 juli 1953.
Op waardige wijze werden de wapenstilstand en alle slachtoffers die
gediend hebben tijdens de oorlog, herdacht. Er werden daarbij
Surinaamse liederen gezongen. Hierbij waren ook de VOKS-leden
Wijnands, Titalepta en Kramer aanwezig. Op informele wijze werd het
bezoek afgesloten.

Foto: Kor Suk
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Beurs voor kleinkinderen van Surinaamse Oud Korea Strijders

(tekst en foto: dWT/Ruth van der Kolk)

PARAMARIBO - “Toen de oorlog in Korea begon was ik nog maar een
klein jongetje. Het land was ontzettend arm en de enige uitweg was goed
onderwijs.” Dat zei Jae-Won Lee, directeur van visserij Sewon, vrijdag
tijdens een diner in het Koreaanse restaurant Lee’s Korean aan de
Mahonylaan. Hij heeft negen nazaten van ex-Koreagangers in Suriname
uitgenodigd en iedereen een cheque van 2.500 US dollar overhandigd als
studiefinanciering.
Lee kwam in 1972 vanuit Zuid-Korea naar Suriname om te werken als
engineer voor vissersboten. Samen met zijn twee zonen richtte hij onlangs
een fonds op voor nazaten van ex-Koreagangers in Suriname. Het vinden
van de nabestaanden blijkt echter moeilijk. "Er waren in totaal 115
veteranen, dus er moeten nog meer nazaten zijn in Suriname", vertelde
Lee. Hij wil zo veel mogelijk nazaten voorzien van een studiefinanciering,
zodat ze zich kunnen ontwikkelen en een goede baan vinden. Op die
manier kan hij iets terugdoen voor de samenleving, vindt Lee.
"Dit is ter nagedachtenis aan je overgrootopa, die gesneuveld is tijdens de
Koreaoorlog", zei ex-Koreaganger Wilfred van Gom (85) terwijl hij een
medaille overhandigde aan de 14-jarige Zhiraely Seedorf. Samen met
veteraan Frederik van Russel (88) sprak hij alle nazaten toe, van wie ze de
vader, opa of overgrootvader kennen of gekend hebben. Zhiraelys
overgrootvader is één van de Koreagangers uit Suriname die de oorlog
niet overleefde en in Zuid-Korea begraven is. "Ik ben mijn overgrootopa en
Lee erg dankbaar. Als ik klaar ben met de mulo wil ik graag geneeskunde
studeren om arts te worden", zei Zhiraely.
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LUNCH MET DE MILITAIR ATTACHÉ KOLONEL LEE
Op woensdag 23 augustus 2017 was een aantal leden van de VOKS
aanwezig voor een lunch in een Koreaans restaurant in Amsterdam Buitenveldert. Die lunch werd aangeboden door kolonel Lee, de
Koreaanse militair attaché in de Benelux.
Voks-lid Kees Kortlever maakte het volgende verslag:
De kolonel was samen met zijn
echtgenote vanuit zijn standplaats
Brussel naar Amsterdam gekomen en
trad als gastheer op.
Van de VOKS waren er, naast
voorzitter Paul Gommers, acht leden
die aan de uitnodiging gevolg hadden
gegeven, aanwezig.
Het werd een geslaagde bijeenkomst
met een voortreffelijke lunch, waarbij
voorzitter Gommers de aanwezige
leden bij de kolonel introduceerde.
Bijzonder deze keer was de
aanwezigheid van een donateur, een
Koreaanse student, de heer Yoo Jin, die perfect Nederlands spreekt.
Hij is afkomstig uit Kampen en woont nu in verband met zijn studie in
Amstelveen. Door zijn aanwezigheid konden de kolonel en zijn echtgenote
waar nodig in het Koreaans een toelichting krijgen over datgene wat er aan
tafel zoal gezegd werd.
Deze Koreaanse student was vorig jaar voor zijn dienstplicht in Zuid-Korea
en als tolk aanwezig bij de plechtigheid waarbij de urn van wijlen
N.F. Wessels in Busan ter aarde besteld werd. Daar maakte hij kennis met
Paul Gommers en niet lang daarna liet hij zich als donateur bij de VOKS
inschrijven. Toch wel handig om een Koreaans sprekende donateur te
hebben!

Kees Kortlever
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HERDENKING YI JUN TE DEN HAAG
Op 14 juli 2017 was het 110 jaar geleden dat de Zuid-Koreaanse
nationale held Yi Jun in Den Haag overleed.
Dit werd herdacht bij het Yi Jun monument op de begraafplaats Nieuw
Eykenduynen te Den Haag.
Yi Jun (gestorven op 14 juli 1907 te Den Haag) was een Koreaanse rechter
en diplomaat. Hij wordt zowel in Noord- als Zuid-Korea vereerd als
nationale held.
Hij werd in 1907 dood aangetroffen op zijn kamer in Hotel De Jong aan de
Haagse Wagenstraat, het huidige Yi Jun Museum.
Yi Jun werd begraven op begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag.
Daar werd op 26 september 1963 zijn stoffelijk overschot opgegraven,
overgebracht naar Zuid-Korea, en daar plechtig herbegraven.
Op begraafplaats Nieuw Eykenduynen werd op zijn 70ste sterfdag
(14 juli 1977) door de Zuid-Koreaanse overheid een monument onthuld op
de plaats van zijn voormalige graf.
Tijdens de plechtige herdenking waren vele genodigden aanwezig onder
wie de heer Lee, directeur van het Yi Jun Museum, de Ambassadeur van
de Republiek Korea, Z.E. de heer Yun Young Lee en de oud-voorzitter
VOKS, de heer C. Motshagen, die de volgende toespraak hield:

“Geachte aanwezigen
Wij zijn hier verzameld om de heer Yi Jun te gedenken. Enkelen onder u
zullen denken: wie is Yi Jun?
Yi Jun was een Koreaanse rechter die van de toenmalige keizer Gojon de
opdracht kreeg in 1907 naar Nederland te reizen om in de vredesconferentie in Den Haag te protesteren tegen de invasie van Japan in zijn
vaderland Korea. Hij was voor deze conferentie niet uitgenodigd en door
toedoen van Japan werd hij niet toegelaten.
Hij logeerde in een hotel in de Wagenstraat in Den Haag. Nadat hij had
vernomen dat hem de toegang tot de conferentie was geweigerd, vond
men hem de volgende dag dood in zijn bed. Men dacht aan zelfdoding,
maar ook aan moord. Niemand weet het zeker.
Zijn lichaam werd hier begraven en in 1963 overgebracht naar Korea
alwaar hij met grote eer is herbegraven. Dit monument is in 1977, dus 70
jaar na zijn dood, door de overheid van Korea onthuld.
Het lijkt of de geschiedenis zich herhaalt. Denk daarbij aan het jaar 1950
Toen Zuid Korea werd aangevallen door Noord-Korea met steun van
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China en de Sovjet Unie. De toenmalige President van Zuid-Korea deed
toen een beroep op steun bij de Verenigde Naties met als resultaat dat 21
landen, waaronder ook Nederland, hebben deelgenomen aan de bevrijding
van Zuid-Korea. Helaas zijn Noord en Zuid nog steeds in staat van
oorlog.”
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BEZOEK KOREAANSE KINDEREN AAN SCHAARSBERGEN
Een groep Zuid-Koreaanse kinderen maakte in juli en augustus 2017
samen met hun begeleiders een rondreis door Europa. Tijdens deze reis
bezochten zij o.a. Frankrijk, Engeland, Nederland,Duitsland en
Denemarken. Hun rondreis stond in het teken van de Korea Veteranen en
het ervaren van de Europese cultuur.
In het bijzonder vormden de Korea veteranen bij hun reis een belangrijk
item. Het mag dan niet alleen bijzonder heten dat zij zich op hun bezoek in
de diverse landen goed hadden voorbereid, maar dat ze ook nog
spandoeken en flyers voor ieder land hadden gemaakt.
Op 31 juli 2017 was een bezoek aan Schaarsbergen gepland.
De vicevoorzitter van de VOKS, Leo Schreuders, pakte zijn vroegere
beroep als reisleider weer op en ontving ’s morgens de kinderen en hun
begeleiders in het Van Heutsz Museum te Schaarsbergen.
Er waren daarbij ook meerdere Korea Veteranen en bestuursleden van de
VOKS aanwezig om met de groep kennis te maken.
Onder het genot van een kopje koffie, een glas thee of een glaasje water,
vergezeld van de Hollandse lekkernij ‘Stroopwafel’ vertelde Leo
Schreuders over de deelname van het NDVN in de Korea-Oorlog en gaf
informatie over de Vereniging.
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Daarna was het de beurt aan de conservator van het museum, Majoor
G. van der Most die de vele vragen beantwoordde.
Vervolgens werd het museum bezichtigd, waarbij de kinderen voor de
aanwezige veteranen diverse dansen en zang hadden voorbereid.
Een ieder genoot van deze bijzonder momenten.
Daarna werd door de groep een krans gelegd bij het Koreamonument in
de kazerne ter nagedachtenis aan de soldaten die tijdens de Korea-oorlog
zijn omgekomen.

Aansluitend werd in een vrolijke sfeer de lunch genuttigd in hotel ‘Arnhem’
(De Valk) aan de Amsterdamseweg te Arnhem.
De kinderen waren niet weg te slaan van de Veteranen en er werden
adressen uitgewisseld. Het afscheid was voor sommigen, zowel kinderen,
hun begeleiders als de veteranen, dan ook erg emotioneel.
Daarna vertrok de groep op weg naar de volgende bestemming (Frankfurt)
en werden ze door de veteranen uitgezwaaid.
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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.
F.W. Klems
Beste mensen, Zijn er leden die foto's hebben van mijn vader. Destijds
sergeant Will Klems. Hij is geboren op 13 februari 1927 en ging op
29-01-1953 met de ‘La Marsaillaise’ naar Korea.
Als u informatie over mijn vader heeft, of vooral foto’s waar hij op staat,
dan hoor ik dat graag. Hieronder een tweetal foto’s van mijn vader.
Johan Klems
Lessingzijde 33 - 2725 NV - Zoetermeer
E: Johanklems@gmail.com T: 06-54365144

Johan Maximiliaan Bertsch
Ik ben op zoek naar gegevens/foto's van mijn vader, Johan Maximiliaan
Bertsch. Zoals velen vertelde hij nooit over zijn Korea verleden.
Hij ging op 16 augustus 1951 met het vliegtuig naar Korea.
Ik weet wel dat hij naar de reünies samen met mijn moeder ging.
Alvast mijn hartelijke dank.
Gina Bertsch
Groningerstraat 62C - 9401BM - Assen
E: beaujoli@ziggo.nl T: 06-39881635
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STICHTING DE RIJP
De voorzitter VOKS en DC K. Kortlever waren als genodigden
aanwezig op een herdenkingsdag van de Stichting Jan
JansnWeltevree/Pak Yon Foundation in De Rijp.
Hoe een schipbreukeling in 1627 de basis legde voor een
stichting in De Rijp.
Al jarenlang zijn er historische banden tussen de Republiek Korea en het
dorp De Rijp, thans gemeente Alkmaar. Dat vloeide voort uit een
schipbreuk die een inwoner van De Rijp in 1627 terecht deed komen in
Korea. Met twee anderen – hun schip
was op weg van Indië naar Japan en
kwam in een hevige storm terecht –
ging hij aan land (dat bleek Korea te
zijn) om water te halen. Het drietal werd
ontdekt en door soldaten meegenomen
naar de hoofdstad. Zij keerden nooit
meer terug.
Eén van de drie was Jan Janszn uit De
Rijp en die werd later onder de naam
Pak Yon een adviseur van de keizer,
een belangrijke positie.
In 1988 werd met behulp van het
Koreaanse bedrijfsleven naast de Grote
Kerk in De Rijp een beeld van deze
ondernemende Rijper geplaatst.
Drie jaren later kwam er een identiek
beeld in Seoul en sinds die tijd zijn de
contacten tussen De Rijp en de
ambassade Van Zuid-Korea niet alleen onderhouden, maar ook gegroeid.
Op vrijdag 25 augustus 2017 organiseerde de Stichting Jan Janszn
Weltevree/Pak Yon Foundation een Commemoration Day om dit feit te
herdenken en de banden tussen Zuid-Korea en De Rijp te versterken. Dit
in aanwezigheid van een aantal genodigden onder wie Zuid-Koreaanse
Ambassadeur Z.E. Yun Young Lee en wethouder J. Nagengast van de
gemeente Alkmaar.
Ook de VOKS ontving een uitnodiging en daardoor kon voorzitter Paul
Gommers, vergezeld van DC Noord-Holland, Kees Kortlever, deze
bijzondere middag in Hotel De Rijper Eilanden bijwonen.
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Na de ontvangst met koffie/thee en een stroopwafel heette stichtingsvoorzitter F. Harmsen alle aanwezigen van harte welkom, daarbij in het
bijzonder vermeldend dat er ditmaal ook vertegenwoordigers van de
Koreaveteranen aanwezig waren.
Vervolgens beluisterden we een aantal toespraken, o.a. van de Koreaanse
Ambassadeur en wethouder Nagengast, alsmede van enkele medewerkers
van de stichting. Daaruit bleek ondermeer dat er in juni van dit jaar een
gecombineerde handelsmissie van Alkmaar en Gorinchem naar Korea was
gereisd en dat er daarnaast ook al uitwisselingen hadden plaatsgevonden.
Voorts werd de nieuwe website van de stichting gepresenteerd. Op deze
website www.janjansznweltevree.nl kan men veel interessante
onderwerpen vinden over de contacten tussen Korea en De Rijp. Zeker
een aanrader voor degenen die er iets meer van willen weten en zien.

Foto: Ad Hodde
Daarna scheepte het gezelschap zich in om met een zogenaamde
‘fluisterboot’ een tocht door de waterrijke omgeving van De Rijp te maken,
wat door het fraaie weer nog extra veraangenaamd werd.
De tocht eindigde in het dorp De Rijp waar enkele foto’s gemaakt werden
bij het beeld van Jan Janszn. Tot slot was er een geanimeerde
bijeenkomst in het oude raadhuis waar de genodigden met hapjes en
drankjes nog even konden napraten.

Kees Kortlever
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DE ‘KOREA-GENERAAL’

Van Korea veteraan Ferdinand Schoch, VOKS-lid en woonachtig in
Amerika, ontving uw secretaris onderstaande anekdote over 1e
luitenant Leen Schreuders, de latere mede-oprichter van onze
vereniging,
“Het moet in de late Lente zijn geweest, na ‘the battle of Hoengsong’ op
12 februari 1951. Mijn baas, Nico Tack, was al lang ‘gerepareerd’ en terug
uit Japan. Ik zelf had een extra streep op mijn arm.
We lagen veilig achter de gevaarlijke heuvels om wat uit te rusten en op
adem te komen. Mijn opdracht was – zoals voorheen – een oogje te
houden op de S2 (inlichtingen) verantwoordelijkheid van de Staf
Compagnie en de andere afdelingen.
Onverwachts kwam er een bericht van kapitein Tack over de radio binnen
dat de hoge officieren van de divisie de volgende ochtend een vergadering
hadden georganiseerd op hun hoofdkwartier, dichtbij Seoul, een uur of zo
van ons kamp.
Luitenant Leendert Schreuders zou het NDVN vertegenwoordigen maar na
de Hoengsong affaire had de motorpool geen extra jeep meer en ook geen
chauffeur. Ik moest dus maar zien hoe ik luitenant Schreuders op tijd op
de vergadering kreeg.
Gelukkig was ik bevriend met de motorpool luitenant en voordat de avond
viel had ik een opgepoetste jeep naast de ingang van onze radiotent.
De volgende morgen vertrokken Luitenant Schreuders en ik – ook
opgepoetst – op tijd naar de divisievergadering.
De weg was grotendeels in vrij slechte conditie en dat, met de modderige
beekjes en de gaten, maakte de rit een beetje moeilijker dan ik verwacht
had.
Maar het weer was goed en zonder problemen stonden we op tijd met de
neus van de jeep vlak voor de barrière die de hoofdingang van het
hoofdkwartier afsloot. Maar ik hoefde de toeter niet te gebruiken; twee
keurige onderofficieren in vol uniform renden uit hun hut om ons te
verwelkomen en de barricade omhoog te duwen zodat we er onderdoor
konden rijden.
De oudste militair wees naar een gebouw 20 of 30 meter verder aan de
rechterkant, beschermd door een volledig bewapende soldaat met pistool,
karabijn en bajonet, die prompt een prachtig saluut uitbracht. Luitenant
Schreuders opende de deur van de jeep, beantwoordde het saluut van de
soldaat met eenzelfde prima saluut en stapte het gebouw binnen.
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Als chauffeur van de luitenant werd ik prima behandeld. Ik kreeg een veilig
parkeerplaatsje voor de glimmende jeep, een stoel en tafel, en tijdschriften
voor mij in een tent met de belofte: ‘koffie is onderweg’.
En natuurlijk hoorde ik mijn gastheren – in het Engels – praten over ‘the
general’ en plotseling kwam de gedachte bij mij op dat de twee zilveren
sterren op de kraag van Luitenant Schreuders de oorzaak waren van al die
gastvrijheid…. a general!
En daarom was ik natuurlijk de perfecte gast net zoals de luitenant, zelfs
toen de vergadering eindelijk voorbij was. De saluten werden herhaald, de
barrière ging omhoog en wij waren weer op weg terug!
En wij hadden, eenmaal terug in ons eigen kamp, een prachtig verhaal
voor onze collega’s!”

Ferdinand Schoch
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HUMOR
Norman en zijn blonde vrouw luisteren tijdens het ontbijt naar de radio en
horen de regionale nieuwslezer zeggen : “Er wordt 8 tot 10 cm sneeuw
verwacht vandaag”. Wilt u uw auto aan de kant van de straat parkeren met
de oneven nummers, dan kan de sneeuwploeg er ongestoord langs
rijden.”
De vrouw van Norman gaat naar buiten en zet haar auto op de
Aangegeven plaats.
Een week later, weer tijdens het ontbijt, meldt de nieuwslezer op de radio:
“We verwachten vandaag 10 tot 12 cm sneeuw. Wilt u uw auto aan de
kant van de straat parkeren met de even nummers zodat de sneeuwploeg
er ongestoord door kan?”
De vrouw van Norman gaat naar buiten en plaatst haar auto weer op de
aangegeven plaats.
Weer een week later, weer tijdens het ontbijt zegt de nieuwslezer: “Wij
verwachten 12 tot 14 centimeter sneeuw. Wilt u uw auto . . .”
Op dat moment valt de stroom uit..................
De vrouw van Norman is in alle staten en met een bezorgd gezicht vraagt
ze aan haar man Norman: “Schat, nu weet ik niet wat doen. Aan welke
kant van de straat moet ik nu de auto parkeren zodat de sneeuwploeg er
ongestoord door kan???”
Waarop Norman, met de liefde en begrip in zijn stem zoals alle mannen die
met een blonde vrouw getrouwd zijn, antwoordt:
“Waarom laat je hem deze keer niet gewoon in de garage staan?”
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EVENEMENTEN IN MUSEUM BRONBEEK
‘De gelukszoekerstragedie’ tijdens avondopenstelling
Op donderdag 26 oktober 2017 stelt Museum Bronbeek voor het eerst
ook in de avonduren zijn deuren voor bezoekers open.
Op die donderdag heeft iedereen tot 22.00 uur de kans om niet alleen het
museum te bezoeken. Ook kan men de muzikale performance bijwonen,
die wordt georganiseerd in het kader van de ‘Week van de koloniale
geschiedenis’. Op uitnodiging van Bronbeek doken de muzikanten van
Esk-Esque en schrijver Martijn van Koolwijk in de opmerkelijke
levensverhalen van drie militairen, die uiteindelijk in tehuis Bronbeek
kwamen wonen. De levensloop van deze gelukzoekende militairen vormde
de inspiratie voor een speciaal geschreven voorstelling,
‘De gelukszoekerstragedie’. Hierin komen verhaal en muziek samen. De
feiten boden ruimte voor eigen interpretatie en om de persoonlijke
verhalen op een bijzondere manier met elkaar te verweven. Ingrediënten
als vastberadenheid, hoop, liefde, avontuur en tragiek geven inzicht in wat
de mannen bewoog om hun keuzes te maken. De een accepteert zijn
leven de ander vecht er tegen. Wie vindt het geluk?
De voorstelling duurt een half uur wordt drie maal aangeboden, om 19.30,
20.30 en 21.30 uur. Toegang met museumentreebewijs. Er is plaats voor
maximaal 40 personen en daarom is reserveren gewenst via:
loket.bronbeek@mindef.nl
‘De Gelukszoekerstragedie’ is deel van het programma van de ‘Week van
de Koloniale Geschiedenis’ van 22 t/m 29 oktober 2017 in Museum
Bronbeek. In een diverse reeks activiteiten rond het thema ‘geluk’ staan in
die week mannen en vrouwen centraal, die het geluk vergeefs zochten en
hen die het daadwerkelijk vonden. De ‘Week van de Koloniale
Geschiedenis’ is deel van de landelijke Maand van de Geschiedenis.
De schaduw van Mata Hari
In de ‘Week van de koloniale geschiedenis’ in Museum Bronbeek wordt op
27 en 28 oktober 2017 om 14.00 uur het theaterstuk ‘De schaduw van
Mata Hari’ opgevoerd. In dit stuk vraagt de KNIL officier MacLeod zich af
wat zijn huwelijk met Mata Hari hem gebracht heeft.
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In oktober 2017 is het 100 jaar geleden dat de executie van Mata Hari
plaats vond. Dan worden de archiefstukken van het proces geopend. Nog
altijd hangt er mist over de veroordeling van deze legendarische danseres,
Margaretha Geertruida Zelle uit
Leeuwarden. Weinig belicht in de talloze
publicaties en films is haar rol als
echtgenote en moeder. De schaarse
bronnen die licht werpen op de relatie
tussen Mata Hari, haar ex-man
MacLeod, majoor bij het KNIL, en hun
dochter Non getuigen van een
aangrijpend gezinsdrama, dat zich voor
het grootste gedeelte afspeelde in de
gemeente Rheden.
In het theaterstuk ‘De schaduw van
Mata Hari’ vraagt MacLeod zich af wat
zijn huwelijk met Mata Hari hem
gebracht heeft. Wie heeft wie en wat
aangedaan? Flarden van teksten,
gedichten, liederen, foto’s en
filmfragmenten verbinden de historische context met de gespeelde
scènes. Een multi-instrumentalist onderstreept live met geïmproviseerde
muziek de sfeer van elk onderdeel. Door deze productie krijgt het
fenomeen Mata Hari een specifieke, nog nauwelijks bekende, regionale
betekenis. Het stuk wordt in oktober 2017 op diverse plekken in Arnhem
en de gemeente Rheden opgevoerd. Idee en tekst zijn van Gerrit van
Middelkoop en Anja Nicola. Jos Janssen verzorgt de muziek.
Het theaterstuk ‘De schaduw van Mata Hari’ is deel van het programma
van de ‘Week van de Koloniale Geschiedenis’ (22 t/m 29 oktober 2017) in
Museum Bronbeek. In een diverse reeks activiteiten rond het thema ‘geluk’
staan in die week mannen en vrouwen centraal, die het geluk vergeefs
zochten en hen die het daadwerkelijk vonden. De ‘Week van de Koloniale
Geschiedenis’ is deel van de landelijke Maand van de Geschiedenis.
Krissendag in Museum Bronbeek
Op zaterdag 25 november 2017 organiseert Museum Bronbeek voor de
23ste maal zijn jaarlijkse Krissendag. Wie graag meer wil weten over zijn
eigen kris kan die voorleggen aan een team van krissenexperts.
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Een kris is een soms fraai versierde, asymmetrische dolk in een schede.
Veel mensen hebben een kris in huis, meestal meegebracht uit Indonesië
of het voormalige Nederlands-Indië. Iedereen mag op de Krissendag
tussen 12.00 en 17.00 uur één of meer eigen ‘blanke wapens’ voorleggen
aan kenners: krissen, maar ook pedangs, mandau’s, rentjongs, klewangs
of andere dolken en zwaarden van Indonesische herkomst zijn welkom. De
experts informeren de bezoeker over authenticiteit, ouderdom, herkomst
en betekenis van de meegebrachte wapens.
Op de Krissendag kunnen geen wapens worden verhandeld of getaxeerd.
Een gesprek over een meegebrachte kris of ander blank wapen is
kosteloos. Men wordt wel verzocht vooraf te reserveren via
nb.ravensbergen@mindef.nl
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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 voorzitter 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

