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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SECRETARIAAT
Correspondentie richten aan V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
Tel.: 06-51903177 Website: https://vox-voks.nl E-mail: voks1951@gmail.com
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RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet

KOPIJ
Kopij voor nr. 4 van december 2019 kan worden ingediend:
per post: redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
per email: voks1951@gmail.com. Graag vóór 24 november 2019.
VOKS-BESTUUR
Voorzitter:

P.P.G. Gommers, telefoon 06-13134870
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Vice-voorzitter en
Secretaris

L.C. Schreuders jr., telefoon 06-51903177
Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
e-mail: voks1951@gmail.com

Ledensecretaris:

R. Rehmann
Waterhoenlaan 56, 3704 GZ Zeist
e-mail: rehmannrobin@outlook.com

Penningmeester:

P.C. Wessels, telefoon 06-11352600
Citroenvlinder 7, 3723 RL Bilthoven
e-mail: penningmeester.voks@ziggo.nl

Algemeen Adjunct:

F. Titalepta, telefoon 026-4427417
Churchillplein 18, 6883 EW Velp
e-mail: f.titalepta@upcmail.nl

Marine vertegenwoordiger:

W.F. Kramer, tel. 026-3763628 of 06-15148185
Velperweg 147, KTOMM Bronbeek,
6824 MB Arnhem,
e-mail: wfkramerveteranen@outlook.com

Geestelijk verzorger:

Ds. P. ’t Hoen, telefoon 0318-634514
Rubensstraat 41, 6717 VD Ede
e-mail: peterthoen@telfort.nl
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VAN DE VOORZITTER
Het aantal leden begint steeds verder af te nemen. En
dat is logisch, want onze Korea veteranen zijn
inmiddels al tussen 85 en 100 jaar oud! En niemand
heeft het eeuwige leven.
Heeft uw bestuur dan ook steeds minder te doen?
Nee, absoluut niet! Het wordt juist steeds drukker met
evenementen, herdenkingen, uitnodigingen, revisits,
reünies, enz. Als ik alleen al kijk naar de afgelopen tijd
en wat nog komen gaat, noem ik de jaarlijkse
herdenking in Roermond op de eerste zaterdag in
september, waar ik samen met DC Gilbert Ghelen een krans heb gelegd bij
onze Korea plaquette bij het Nationale Monument voor Vredesoperaties.
Ik heb tijdens deze herdenking helaas slechts vier andere Korea-veteranen
gezien. Ik hoop dat het er volgend jaar meer zullen zijn.
Op 4 oktober is er een herdenking gepland bij het Korea monument in
Rotterdam-Crooswijk. Generaal Kim, de voormalige Minister van Defensie
in Zuid-Korea, komt speciaal daarvoor uit Korea over en zal een krans
leggen bij het monument. Ook u bent hierbij van harte welkom. Lees
daarvoor de uitnodiging elders in deze VOX-VOKS.
Op 24 oktober zullen twee Zuid-Koreaanse Marineschepen aanmeren in
Rotterdam en samen met uw bestuur zijn kolonel Kim, de militair Attaché
van Zuid-Korea, de Zuid-Koreaanse Ambassade en het regiment Van
Heutsz, druk bezig met het programma.
En dan niet te vergeten de voorbereidingen voor de jaarlijkse
‘Veteranenreceptie’ van de ambassadeur, die eind oktober is gepland.
Zodra hier meer over bekend is, laten wij dat z.s.m. weten.
Verder staat op 30 oktober de reünie gepland voor leden en donateurs van
district 2 en 3, waarbij natuurlijk ook leden en donateurs uit andere
districten welkom zijn.
Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van dit nummer. Dank aan de
schrijvers van de ingezonden artikelen en Leo Schreuders voor de algehele
redactie en verzorging van ons clubblad. Ik hoop u te ontmoeten bij een
van de komende activiteiten

Paul Gommers
Voorzitter VOKS
3

EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Dankzij de inzet van deze mensen heeft onze vereniging de kans
gekregen om zich een positie te verwerven in onze samenleving.
De VOKS is zeer erkentelijk voor hun inzet om op te komen voor onze
vereniging en hun loyaliteit ten aanzien van de Oud Korea Strijders.
Wij zijn deze bijzondere mensen erkentelijk voor datgene dat zij voor
ons hebben gedaan en bereikt.

EREVOORZITTERS VOKS
C.P.G.J. Motshagen
L.C. Schreuders
N. Tack

(overleden 2018)
(overleden 2017)
(overleden 2007)

ERELIDEN VOKS
H. Mulder
F. Titalepta
J.A. Bor
A.A. Herweijer
H. de Jong
A. Rietdijk
JW. Scholten
M. Smits

(overleden 1995)
(overleden 2014)
(overleden 2015)
(overleden 2013)
(overleden 2010)
(overleden 2016)

LEDEN VAN VERDIENSTE VOKS
H.J. Bogaars
C.J. Graaf van Limburg Stirum
Ch. Mark
A.J. Leyenaar
W. Meinen
K. Piëst

(overleden 2018)
(overleden 2006)
(overleden 2018)
(overleden 2014)
(overleden 2018)
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IN MEMORIAM
Het bestuur van de VOKS maakt bekend
dat in de periode mei 2019 – september 2019
bericht van overlijden is ontvangen van de
Korea-veteranen:

Dhr. B.P. Damen, 90 jaar, in mei 2019 te Den Haag
(Marine, Hr.Ms. Piet Hein)
Dhr. C. Huig, 86 jaar, op 13 juli 2019 te Bundamba, Australië
(Marine, Hr.Ms. Evertsen)
Beste VOKS-vrienden,
het is met groot verdriet dat ik mededeel dat mijn
echtgenoot Cees Huig op zaterdagavond 13 juli
geheel onverwachts overleed.
Cees was 86 jaar, verleden jaar vierden we onze
60ste trouwdag.
Hij heeft een mooi afscheid gehad waarbij de
Australische Veteranen vereniging (RSL) een
"poppy service" deed en een Bugler de Last Post
blies. Afgevaardigden van de Gold Coast Koreanen
vereniging, brachten een groet; tussen de vele
bloemen was ook een bloemstuk van de
Koreaanse Attaché in Australië.
Een groot gedeelte van de familie komt volgend jaar
mei naar Den Helder om Cees zijn as uit te strooien
in zee.
Vriendelijke groeten en dank voor de vriendschap,
Ina Huig
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Dhr. A. Immel, 83 jaar, op 11 augustus 2019 te Nieuw-Vennep.
(Marine, Hr. Ms. Van Zijll)

Op 11 augustus 2019 overleed te Nieuw Vennep
VOKS-lid André Immel op de leeftijd van 83 jaar. Hij
was opvarende van Hr.Ms. Van Zijll, het schip dat in
1954 dienst deed als laatste oorlogsbodem van de
Koninklijke Marine in de Koreaanse wateren. Na zijn
diensttijd bij de marine begon André aan een
loopbaan als politieman in Amsterdam waar hij o.a.
als rechercheur dienst deed tot aan zijn pensionering.
Ook was hij jaren lang bestuurslid van de Groep
Senioren Politie Amsterdam.
Er waren veel belangstellenden tijdens de
crematieplechtigheid in Nieuw Vennep op 16
augustus 2019, voornamelijk uit de vriendenkring. De
VOKS was vertegenwoordigd door voorzitter Paul
Gommers, Tom Hazeleger en DC Kees Kortlever. De
erewacht bij de baar werd gevormd door een majoor en een kapitein van het Korps
Mariniers (sinds kort is het mogelijk om afgevaardigden van de Koninklijke Marine
te betrekken bij de uitvaart van een marine-veteraan) en de leden Hazeleger en
Kortlever.
Diverse sprekers, waaronder familieleden en kennissen van de overledene alsmede
vertegenwoordigers van de Politie vertelden over de heer Immel.
Als laatste sprak Paul Gommers een gedenkwoord. De toespraken werden
afgewisseld door passende muziek variërend van Bach tot Charles Asnavour en
Marco Borsato tot Frank Sinatra. Na het gedenkwoord van de voorzitter VOKS,
Paul Gommers, blies een sergeant-majoor-muzikant het signaal Taptoe, gevolgd
door een minuut stilte en het signaal Voorwaarts.
Na afloop van de plechtigheid was er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij drankjes
en hapjes.
DC Kees Kortlever
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VAN HET BESTUUR
Erewacht Koninklijke Marine
In dit nummer treft u in het ‘In Memoriam’ een verslag aan van de uitvaart
van Korea-veteraan André Immel. Hij was machinist op de Hr.Ms. van Zijll.
Heel bijzonder is het dat dit de eerste keer was dat er twee militairen van
de Koninklijke Marine als erewacht aanwezig waren.
Door de aanwezigheid van uw secretaris en voorzitter in de Ridderzaal, op
de Nationale Veteranendag, kwamen wij in contact met een Marineofficier.
Via hem is er nu een toezegging gedaan dat wij op de Marine een beroep
kunnen doen voor steun bij een uitvaart van een Korea-veteraan van onze
marine.
Deelbare vlaggenstok voor de ‘Geus’
Door de Bataljonsadjudant is er een deelbare vlaggenstok voor de ‘Geus’
geregeld. Het is nu gemakkelijker om de ‘Geus’ mee te nemen naar een
uitvaart. Net zoals de Korea-vlag en het VOKS-vaandel.
Beëdiging Regiment Van Heutsz te Bronbeek
Op 6 september jl. waren uw voorzitter en secretaris aanwezig bij de
beëdiging van militairen in het Regiment Van Heutsz op het terrein van het
Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum (KTOMM) Bronbeek te
Arnhem.
Tevens woonden enkele VOKS-veteranen deze plechtigheid bij.
Herdenking Rotterdam-Crooswijk
Op 4 oktober 2019 is er een herdenking bij het Korea Monument te
Crooswijk, Rotterdam.
Speciaal hiervoor komt een Zuid-Koreaanse delegatie, waaronder generaal
Generaal Kim, de voormalige Minister van Defensie in Zuid-Korea.
In deze VOX-VOKS staat op pagina 20 een uitnodiging voor Korea
veteranen om deze plechtigheid te mogen bijwonen.
Bezoek Zuid-Koreaanse Marineschepen aan Rotterdam
Op 24 oktober 2019 zullen twee Zuid-Koreaanse Marineschepen
aanmeren in Rotterdam. Het zijn de schepen : ROKS Munmu the Great
(DDH-976) en ROKS Hwacheon (AOE-59).
Aan boord zijn in totaal 622 personen, waaronder 153 cadetten.
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De beide schepen maken een reis naar 13 landen over de wereld als deel
van de ‘2019 The ROK Cruise Training Task Group (CTTG)’.
De schepen zullen omstreeks 10.00 uur aanmeren en vertrekken op
zondag 27 oktober om 10.00 uur.
Het definitieve programma, waaronder een bezoek aan de schepen, is nog
niet bekend. Zodra we iets meer weten, ontvangt u daarover een
nieuwsbrief.

Jaarvergadering en Grote herdenking en Reünie VOKS
U kunt in uw agenda alvast de volgende data noteren:
De Algemene Ledenvergadering 2020:
Grote herdenking en Reünie VOKS:

27 maart 2020
9 juni 2020

Herhaalde oproep voor adreswijzigingen
Nog steeds ontvangen wij de VOX-VOKS retour, omdat adreswijzigingen
niet aan ons zijn doorgegeven.
Geef a.u.b. ook aan uw familieleden door, dat zij, als u bent verhuisd, uw
nieuwe adres aan ons doorgeven.
Daarmee bent u er van verzekerd, dat de VOX-VOKS ook naar uw nieuwe
adres wordt verzonden.

9

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
Dhr. P.P.G. Gommers (waarnemend DC)
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
Tel.: 06-13134870 e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
District IV. Utrecht en District V. Noord-Holland en Den Helder
C.J. 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. 06-55930767 e-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com
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DISTRICT II NOORD-GELDERLAND EN III ZUID-GELDERLAND
Reünie District II en III
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 reünie zal worden gehouden op:

Woensdag 30 oktober 2019
Generaal Winkelmankazerne
Otterloseweg 5 – 6732 BR Harskamp
Tel.: 0318-451479
Ontvangst 10.00 uur – einde 15.00 uur

U wordt ontvangen in gebouw 127 (’t Trefpunt), met koffie en cake plus
consumptiebonnen.
We houden geen loterij, maar er zal een ander programma zijn.
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 z.s.m. op te geven, uiterlijk vóór 15 oktober 2019.
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
Telefonisch:
06-13134870
Via de website: https://vox-voks.nl onder ‘Nieuws’ – Reünie District II en III
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per persoon. Dit bedrag graag
vóór 15 oktober 2019 overmaken op NL58 RABO 0103 2098 24 te
Nunspeet onder vermelding van ‘Reünie District II en III’
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Deze uitnodiging graag meebrengen naar de reünie.
Denk aan uw legitimatie bij binnenkomst in de kazerne!
Namens de districten II en III

Paul Gommers
Districtscommissaris
DISTRICT VI. ZUID-HOLLAND
Verslag Kerkdienst Yi Jun Church Leidschendam
Op zondag 7 juli was er weer voor de 12e keer een speciale dienst voor de
Korea veteranen in de Yi Jun Memorial Church te Leidschendam.
Er waren ruim 15 veteranen met partners aanwezig om deze speciale
dienst, een geste van de Koreaanse gemeenschap, bij te wonen.
Onder de veteranen was ook een bijzondere gast: de heer Russel,
voorzitter van de Surinaamse vereniging van Korea veteranen.
De aanwezige veteranen en partners werden welkom geheten door Pastor
Y.M. Choi en dhr. Jason Yee.
Daarna begon Pastor Y.M. Choi met zijn gebruikelijke geestdrift de dienst.
Ook de uit Korea overgekomen Pastor S.M. Lee vertelde met veel
enthousiasme over het heilige getal ‘zeven’ uit de bijbel en hij hoopte dat
na 70 jaar de beide Koreaanse landen weer 1 land zouden worden. Als
voorbeeld nam hij het Bijbelse verhaal van de stad Jericho.
Na nog wat muziek en zang gingen de aanwezigen aan de lunch die weer
voortreffelijk smaakte.
Na de lunch werden beide volksliederen onder muzikale begeleiding
gezongen. De voorzitter van de VOKS, Dhr. Gommers, stelde daarna de
veteranen voor aan de Koreaanse aanwezigen waarna de kinderen van de
zondagschoolklas bij de veteranen langs gingen met een presentje.
Ook was er weer een demonstratie van Taekwondo met Roy en zijn klas.
De tenorzanger, dhr. M.H. Jung, vertolkte op prachtige wijze een lied uit
de opera van Handel, het Lacia Chios Pianga.
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Ook werd weer het bekende lied Arirang met trommels en muziek ten
gehore gebracht. Na de inmiddels bekende fotosessie kwam er weer een
eind aan deze bijzondere dag voor de veteranen.
Ik kijk nu al weer uit naar volgend jaar!

W. Roza, districtscommissaris
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75 JAAR VREDE EN VRIJHEID
Wanneer u dit leest, dan heeft de luchtlanding ter gelegenheid van 75 jaar
geleden Britse Airborne droppings op de Ginkelse heide plaatsgevonden.
De herdenking werd gehouden in aanwezigheid van onze prinses Beatrix
en de Britse kroonprins Charles.
Tienduizenden toeschouwers keken naar 1000 opeenvolgende sprongen
van geallieerde parachutisten waaronder die van de 11e Luchtmobiele
Brigade uit Schaarsbergen.
Woensdag 11 september 2001 was de wereldwijde gedenkwaardige dag
vanwege de 911 terroristische aanslag op het World Trade Centrum in New
York.
Op deze woensdag heb ik het Airborne kunstwerk naast het Britse
gedenkteken van de luchtlanding op de heide bezocht. Hiervan voeg ik
een foto toe.

Bij het herdenkingsmonument zullen velen op zaterdag 21 september met
de aanwezige Britse militairen de slag om Arnhem gedenken, herdenken
en de vele gesneuvelde parachutisten eren.
14

De slag om de brug bij Arnhem was een verloren strijd. De weerstand van
de troepen van de bezetter was te groot. Na negen dagen oorlog zijn er
van de 10.000 militairen ruim 6.000 in gevangenschap geraakt, ongeveer
1750 geallieerden aan Britse en Poolse zijde hebben het leven gelaten en
iets meer dan 2.000 zijn via nachtelijke overtochten over de Neder-Rijn bij
het kerkje van Oosterbeek naar bevrijd Zuid-Nederland ontsnapt.
De strijd om heel Nederland te bevrijden zou nog negen maanden duren
tot 4 mei 1945.
In Ede zijn de herdenkingen in volle gang, op weg naar 75 jaar vrijheid op
17 en 18 april 2020. ‘Wings of Freedom’ was eind september een groot
evenement in Ede met vliegtuigen uit de oorlogstijd en uit diverse landen,
waaronder Duitsland. Zij vlogen in de lucht en waren te bewonderen op de
grond. De re-enactment groepen van de geallieerden en de bezetter waren
tegenover elkaar gelegerd op een groot grasland naast de
geïmproviseerde startbaan.
Ik heb ’s avonds op een groot scherm naar de film ‘A Bridge too Far’
gekeken; gehuld in een deken van de EHBO tegen de vrieskou.

Eddie Tummers reed als ordonnans met zijn Liberation motor rond.
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Op een tas zag ik een sticker van onze VOKS en vroeg hem: “Waarom de

Korea sticker?”
Hij vertelde, dat hij deze gekregen had van een buurman die in Korea heeft
gevochten. Tummers was vorig jaar bij zijn uitvaart en eert de veteraan met
zijn sticker op zijn motor. Het is deze sticker die ik opmerkte en met jullie
wil delen.
Op 12 september heb ik via TV Limburg gekeken naar de herdenking van
de bevrijding van Mesch door de 30th Division ‘Old Hickory’.
De hoogwaardigheidsbekleders spraken hun bewondering uit over de
banden tussen lokale bewoners en families van gesneuvelde bevrijders,
ver weg in de VS en Canada.
De graven van deze bevrijders in het dorp Mesch zijn geadopteerd, soms
al drie generaties lang, om hun opoffering niet te vergeten.
De ambassadeur van de VS in Nederland, Piet Hoekstra, vertelde over ons
land zoals het zich heeft ontwikkeld na de bevrijding. Een bijzonder land
waar het goed is om te vertoeven en een betrouwbare bondgenoot binnen
de NAVO.
Een aantal hoogbejaarde Amerikaanse veteranen van toentertijd was
overgekomen. De burgemeester somde de herdenking op met woorden
als: Vrede, Vrijheid, Verbondenheid, Vreugde en Vriendschap. Ik voeg
hieraan toe: Verantwoordelijkheid om niet te verzaken.
“Nooit meer oorlog” zijn gevleugelde woorden die wij keer op keer
herhalen net als het lied: “Da pacem Domine, da pacem Domine in diebus
nostris.”: Geef vrede Heer in onze dagen.

Ds. Peter ‘t Hoen
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NATIONALE VETERANENDAG 2019
De 15e Nederlandse Veteranendag begon traditiegetrouw met de
ceremonie in de Ridderzaal, in aanwezigheid van ZM de Koning, de
viceminister-president, de minister van Defensie, andere
hoogwaardigheidsbekleders, veteranen en een groep leerlingen,
prijswinnaars van het lekkerste ‘come back meal’ voor een veteraan.
Ook de VOKS was aanwezig. Uw voorzitter en secretaris waren
uitgenodigd om in de Ridderzaal de ceremonie bij te wonen.
Tijdens deze bijzondere dienst werd er veel aandacht besteed aan de inzet
van Nederlandse militairen in missies over de gehele wereld. En met
enkele mooie voorbeelden werden enkele veteranen daarbij – terecht - in
het zonnetje gezet.
Tijdens zijn toespraak noemde viceminister-president Hugo de Jonge ook
de missie van de Nederlandse militairen in de Korea Oorlog.
De viceminister-president vertelde hierover:

“De allereerste VN-missie ging naar Korea. Nederlands-Indië veteraan Elie
van Schilt meldde zich er al in 1953 als vrijwilliger voor aan.
De krijgsmacht was toen de enige manier om zijn honger naar avontuur te
stillen, om wat van de wereld te zien.
Naast avontuur vond hij in Korea vluchtelingenstromen. Kinderen die
moederziel alleen met temperaturen van -20 in een kartonnen huisje
ondergebracht werden.
Zelf nam hij een permanente gehoorbeschadiging mee naar huis”.
Na de bijeenkomst werden op het Binnenhof meerdere militairen
onderscheiden voor hun inzet in buitenlandse missies.
Het was op die middag bloedheet en was het niet gemakkelijk voor de
opgestelde militairen om met veel geduld in deze hitte te wachten op hun
medaille.
Gelukkig was er door de organisatie goed ingespeeld op de
aangekondigde hoge temperaturen en werden regelmatig waterflesjes
aangevoerd. DE EHBO hield daarbij ook een oogje in het zeil.
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Na de - overigens prima – lunch was het tijd voor het defilé.
Uw voorzitter en secretaris mochten plaatsnemen op de Viptribune, waar
de koning het defilé zou afnemen. Vanwege de extreme hitte werden er
waterflesjes uitgedeeld en – heel bijzonder – strooien hoedjes, waarvan uw
voorzitter en secretaris graag gebruik maakten.
Het was wel een middag dat wij medelijden kregen met onze koning, die
immers in vol ornaat – uniform – het defilé afnam. Maar ogenschijnlijk
berustte de koning hierin, want het was nergens te bemerken dat hij van
de hitte last had.
Vanzelfsprekend namen ook onze VOKS-veteranen aan het defilé deel.
(Zie foto volgende pagina). Dank aan de VOKS-deelnemers, o.l.v.
detachementscommandant Herman van der Leelie.
Na het defilé begaven wij ons naar het Malieveld, waar wij nog een bezoek
brachten aan de re-enactment groep van de inzet van de NDVN in Korea.
Het was een bijzondere dag, waarin onze VOKS-defilanten een eervolle
plaats innamen. Hulde daarvoor!

Leo Schreuders
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HERDENKING KOREA MONUMENT ROTTERDAM
Op vrijdag 4 oktober 2019 komt uit Zuid-Korea een speciale delegatie
in Nederland aan om een herdenking te houden bij het Korea
Monument te Crooswijk, Rotterdam.
Bij deze delegatie is o.a. aanwezig de oud-minister van Defensie van de
Republiek Zuid-Korea, generaal Tae Young KIM.
Ook Korea veteranen zijn hierbij van harte welkom.
De herdenking start om 13.00 uur. De VOKS wordt daarbij o.a.
vertegenwoordigd door uw voorzitter, uw secretaris en de DC van district
VI, de heer Roza. Ook de Zuid-Koreaanse ambassadeur en de militair
attachée zullen daarbij aanwezig zijn.

Ingang begraafplaats Rotterdam Crooswijk
Naast het plaatsen van een krans en een moment van overpeinzing, zullen
er enkele toespraken worden gehouden en zal een koor enkele liederen
ten gehore brengen.
Vervolgens is er om 14.00 uur een receptie en luncheon. De locatie van
deze luncheon wordt nog nader bekend gemaakt.
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Met een presentje aan de Korea veteranen wordt deze dag afgesloten.
Korea veteranen zijn hiervoor ook van harte uitgenodigd. U kunt zich
daarbij laten vergezellen door een familielid of begeleider (maximaal 1
begeleider)
Wilt u zich dan wel daarvoor aanmelden? Men wil graag vooraf weten
hoeveel Korea veteranen daarbij aanwezig zijn.
Aanmelden:
U kunt zich als volgt aanmelden bij uw secretaris, Leo Schreuders:
Per post: VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
• Email: voks1951@gmail.com
• Telefonisch: 06-51903177 (alleen ‘s avonds na 18.00 uur
bereikbaar)
• Website: https://vox-voks.nl, tabblad ‘Nieuws’ – ‘Herdenking
Crooswijk’
Geef daarbij duidelijk aan uw naam en woonplaats en het aantal personen
waarmee u in totaal aanwezig bent.
U ontvangt daarna een bevestiging met nadere informatie.

Korea Monument Rotterdam Crooswijk
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YI JUN HERDENKING DEN HAAG
Op zaterdag 13 juli 2019 vond in het Yi Jun Peace Museum te
Den Haag de jaarlijkse herdenking van de in 1907 overleden ZuidKoreaanse diplomaat Yi Jun plaats.
In 1907 vond in Den Haag de Tweede Haagse Vredesconferentie plaats,
die dat jaar vanaf 15 juni in de Ridderzaal werd gehouden.
Zuid-Korea was daarvoor niet uitgenodigd. Toch stuurde het land een
delegatie naar Den Haag, te weten de viceminister Yi Sang-Seoel, jurist en
voormalig openbaar aanklager Yi Jun en prins Yi Wi-jong.
In Den Haag probeerden de diplomaten de Koreaanse zaak, nl. de
onderdrukking van Japan, te bepleiten, maar door toedoen van Japan
kregen Yi Jun en zijn collega’s geen toegang tot de Ridderzaal.
Wel wisten ze de buitenlandse pers met hun actie te halen en zo tot
irritatie van de Japanners de aandacht op de situatie in Korea te vestigen.

De drie diplomaten in 1907 (Links: Yi Jun)
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De drie Koreanen overnachtten destijds in Hotel ‘De Jong’ in de
Wagenstraat te Den Haag. Daar werd Yi Jun op zondagavond 14 juli dood
in zijn bed aangetroffen.
Hoewel de Nederlandse autoriteiten uitgingen van een natuurlijke dood, is
er altijd rekening mee gehouden dat Yi Jun zelfmoord pleegde of door
Japanse geheim agenten werd geliquideerd.
In Zuid-Korea wordt Yi Jun als een volksheld geëerd en ieder jaar
herdacht. Hotel De Jong werd in 1995 gekocht door de Zuid-Koreaan Lee
Kee-hang. Daar startte hij samen met zijn echtgenote het Yi Jun Peace
Museum.

Tijdens de herdenking op 13 juli 2019 was uw vicevoorzitter namens de
VOKS aanwezig. Onder de genodigden waren er o.a. de ambassadeur van
de Republiek Zuid-Korea, Z.E. de heer Yun Young Lee, de militair attachée
van Zuid Korea, Kolonel Kim, de voorzitter van de Park Yon Foundation/
Stichting Jan Janszn. Weltevree, de heer Harmsen, het bestuurslid van de
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Stichting Hamel, de heer Van Sprakelaar, de heer Takamitsu Muraoka die
jarenlang lesgaf op de Universiteit van Leiden.
Daarnaast waren ook veel mensen uit de Koreaanse gemeenschap in
Nederland en België aanwezig.
De ceremonie was zeer indrukwekkend. Na het openingswoord door de
heer Kyonghee Han, de voorzitter van de Koreaanse gemeenschap in
Nederland, volgde het groeten van de vlag en het Zuid-Koreaanse- en
Nederlandse volkslied.
Daarna werd overgegaan tot de bloemenceremonie, waarbij de
genodigden een bloem in een vaas voor het portret van Yi Jun plaatsten.
Ook uw vicevoorzitter werd hiervoor uitgenodigd.
Er werd veel aandacht besteed aan de geschiedenis van de
Vredesconferentie van 1907 in Den Haag, alsmede de rol van Yi Jun
tijdens deze conferentie en zijn plotselinge overlijden.
De herdenking werd afgewisseld door muziek het early music ensemble
‘Concordi Musici’.

Het geheel werd afgesloten met een groepsfoto, waarna een heerlijke
lunch werd aangeboden.

Leo Schreuders
24

OPSPORING VERZOCHT
In deze rubriek plaatst uw bestuur oproepen om
informatie over Oud Korea Strijders. U kunt uw
reactie doorgeven via de gegevens van diegene
die de informatie zoekt, of aan de redactie van de
VOX-VOKS.
Hendrik Sonneville
De heer Van de Kamp zoekt informatie over Korea Veteraan Hendrik
Sonneville. De heer Sonneville vertrok op 31 maart 1951 met het schip de
Gen. J.H. MacRae naar Korea.
Hij maakte deel uit van een groep van 225 mannen (de C-Compagnie) en
drie vrouwen. De reis naar Pusan duurde vijf weken.
In mei 1951 kwam de C-compagnie bij het front aan, vijf dagen later werd
hun eerste gevecht geleverd bij de plaats Inje.
Volgens informatie van de heer Van de Kamp heeft Hendrik Sonneville niet
meer meegevochten tijdens de Korea Oorlog. Hij is vrij snel gerepatrieerd
met enkele gewonde militairen.
De gegevens die de heer Van de Kamp zoekt, zijn persoonlijke
herinneringen van medesoldaten uit de opleiding, van mede-opvarenden
van de MacRae, van medesoldaten in Korea zelf die hij toch wat moet
hebben verteld over zijn leven en van bekenden terug in Nederland.
Er moet haast wel over hem gesproken zijn.
Ook zijn er misschien mensen die documenten of foto’s van hem hebben.
Er zijn dus vast mensen die, ondanks zijn korte tijd in Korea, iets over hem
weten en misschien hebben genoteerd in een dagboek of anderszins
herinneringen aan hem hebben.
Heeft u meer informatie over Hendrik Sonneville?
Neem dan contact op met de secretaris VOKS:
Per post:
Leo Schreuders
Standaardmolen 88
6003 CK Weert

Per Email:
voks1951@gmail.com

25

Telefonisch:
06-51903177

OPENING EXPOSITIE ‘THE FORGOTTEN WAR’
Van onze districtscommissaris Kees Kortlever ontvingen wij een verslag
van de opening van de tentoonstelling ‘The Forgotten War’
Op 11 juli 2019 werd in het Hendrick Hamelhuis in Gorinchem een
tentoonstelling geopend met de titel ‘The Forgotten War’. Het betreft een
zogenaamde wisselexpositie die gedurende twee maanden in Gorinchem
voor het publiek toegankelijk is en daarna ook in andere plaatsen een
vervolg krijgt.
De expositie word gesponsord
door de Ambassade van ZuidKorea in Nederland. Het gaat over
de oorlog in Korea, ook wel
‘De Vergeten Oorlog’ genoemd,
waarin bijna vierduizend
Nederlanders hebben gestreden
voor de vrijheid van Zuid-Korea.
Een oorlog waarvan de kennis en
het begrip in Nederland vrijwel
geheel ontbreekt.
De expositie is een poging hierin
verandering in te brengen door het
persoonlijke aspect van deze
oorlog voor het voetlicht te
brengen.
Hierbij is er niet alleen aandacht
voor de sociale situatie van de
periode 1950-1953, maar ook de
periode voor- en na de Koreaanse oorlog.
Door samenwerking tussen Zuid-Korea en Nederland in de expositie,
zullen verhalen uit beide landen naast elkaar worden vertoond.
Voor de opening waren circa 200 personen uitgenodigd maar gelukkig
kwamen die niet allemaal opdagen; het Hamelhuis is een klein museum en
slechts één vertrek was gewijd aan de expositie.
Toch was de ontvangstruimte geheel gevuld met genodigden.
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Onder de genodigden waren namens de VOKS aanwezig Herman van der
Leelie (wiens ervaringen in de expositie verwerkt waren) en DC Kees
Kortlever.
Door een van de initiatiefnemers, de heer Evert Sprakelaar, werden de
genodigden welkom geheten en werden de sprekers aangekondigd.
De eerste spreker was wethouder Dick van Zanten, die namens de
gemeente Gorinchem die in zijn toespraak onder andere het belang van
deze expositie uitvoerig belichtte.
Hierna volgde een toespraak in het Engels door een diplomatieke
vertegenwoordiger van de Koreaanse ambassade.
Vervolgens werd door DC Kees Kortlever een inleiding gegeven, waarin hij
inging op aanleiding en verloop van de Korea Oorlog en het aandeel daarin
van Nederlandse militairen van Marine en Landmacht.
Als laatst werd het woord gevoerd door de samenstelsters van de
expositie, de dames Jihun Park en Marissa Wouda. Beiden gaven aan
waarover de expositie handelde en het aandeel daarin van de Koreaanse
grootvader van mejuffrouw Park, kolonel b.d. Park en Korea-veteraan
Herman van der Leelie. Kolonel Park (89) kon wegens gezondheidsklachten helaas niet aanwezig zijn.
Vervolgens werden de aanwezigen uitgenodigd naar de ruimte te gaan die
voor de expositie was bestemd. Niet alleen waren daar foto's van de
Koreaanse oorlog te zien, maar was er ook een wand gewijd aan een
interview met Herman van der Leelie. Dit interview, waarin persoonlijke
herinneringen van Herman, was door middel van een video en door
geschreven teksten te volgen. Op de tegenoverliggende wand was
hetzelfde te zien van de Koreaanse kolonel b.d. Park.
Ofschoon niet groot van opzet, toch een alleszins informatieve expositie.
Zeker een bezoek waard in de twee maanden dat de expositie in het
Hendrick Hamelhuis te bezichtigen is. Maar als de reis naar Gorinchem
iets te ver is kan de expositie wellicht bezocht worden als deze wat meer
in uw eigen omgeving gaat komen. Het is een wisseltentoonstelling en we
hopen u op de hoogte te houden als de expositie elders in ons land
geopend gaat worden.

Kees Kortlever
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PAK YON HERDENKING DE RIJP
Op maandag 26 augustus 2019 werd het feit herdacht dat de eerste
westerling, Jan Janszn. Weltevree (Koreaanse naam was: Pak Yon) uit De
Rijp 392 jaar geleden voet aan wal zette in Korea en nimmer terugkeerde
naar zijn geboortestreek.
Deze herdenking wordt georganiseerd door het bestuur van de Stichting
Jan Janszn. Weltevree/Pak Yon Foundation.
De VOKS werd vertegenwoordigd door voorzitter Paul Gommers en DC
Kees Kortlever, beiden deze keer vergezeld van hun echtgenotes, Joke en
Miep.
De bijeenkomst werd als gebruikelijk gehouden in Hotel 'De Rijper
Eilanden', een wel heel bijzonder hotel. Op het parkeerterrein ziet de
bezoeker bv. oude autobussen en een tramwagon. Binnengekomen kom
je ogen tekort. Meer dan 100 jaar oude motorfietsen, gewone fietsen,
reclameborden, drukkerijapparatuur, schrijfmachines, vaandels van allang
opgeheven verenigingen, winkelapparatuur enz. Een verzamelaar waant
zich hier in het Walhalla.

Na de ontvangst met koffie en een stroopwafel konden we plaats nemen in
een ruime zaal. De herdenking werd geopend door de voorzitter van de
Stichting Jan Janszn. Weltevree, de heer F. Harmsen, die samen met de
secretaris, mevr. K. Ossebaar-Schrader een en ander had voorbereid en
georganiseerd.
Na de welkomsttoespraak begon het officiële gedeelte van de herdenking
met een speech door de Zuid-Koreaanse ambassadeur, Zijne Excellentie
Yun Young Lee.
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Andere woordvoerders waren Pieter Dijkman, wethouder van de
Gemeente Alkmaar en Prof Dr. Remco Breuker van de Leidse Universiteit.
De laatste benadrukte dat toen Jan Jansz. Weltevree in Korea kwam in
1627, dat land al een beschaving van meer dan 1000 jaar achter de rug
had, een beschaving die in de Nederlanden veel tot stand gekomen was.
Als voorbeeld noemde Prof Breuker het feit dat de Koreanen reeds de
boekdrukkunst kenden, die in Europa eerst eeuwen later tot stand kwam.
Het officiële gedeelte werd afgesloten met een Sibpalki demonstratie, de
traditionele martiale vechtkunst van Korea.
Aansluitend werd aan de genodigden een rit door de streek in een
stokoude Britse dubbeldeks bus aangeboden. Deze rit voerde door de
prachtige polders rond De Rijp.

Foto: St. Jan Jansz. Weltevree

De busrit eindigde in het centrum van De Rijp. Nadat Ambassadeur Lee
een bloemstuk had neergelegd bij het monument van Jan Janszn.
Weltevree, konden de genodigden onder het genot van drankjes en hapjes
in het monumentale raadhuis nog een poosje napraten.
Het was een alleszins geslaagde bijeenkomst en de organisatoren van
deze middag verdienen alle lof.

DC Kees Kortlever
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REÜNIE VOOR SURINAAMSE OORLOGSVETERANEN
Op 13 juli 2019 organiseerde de Stichting Recreatie Oorlogsveteranen
Suriname (ROS) een reünie voor Surinaamse Oorlogsveteranen uit de
Tweede Wereldoorlog en de Koreaanse Oorlog.
De bijeenkomst vond plaats ten huize van mevr. Georgine Banel en werd
geleid door de heer Jules Rijssen. Achterin de tuin van de woning in
Amsterdam Zuidoost was een tent geplaatst en waren er zitplaatsen voor
de genodigden. Zoals ook in het jaar daarvoor was de ontvangst
allerhartelijkst en voelde uw verslaggever zich snel thuis in het overwegend
Surinaams gezelschap.
Er waren dit jaar maar weinig VOKS-leden aanwezig. De VOKS werd
slechts vertegenwoordigd door André Fraenk en DC Kees Kortlever.
Door Jules Rijssen werd een inleiding gehouden over muziek uit de jaren
van de Tweede Wereldoorlog waarbij
hij voorbeelden liet horen vanaf zijn
mobieltje naar een klein boxje, dat
door een dame temidden van het
gezelschap behulpzaam omhoog
gehouden werd.
Vervolgens hield de heer Fred van
Russel - voorzitter van de Federatie
van Oud-Strijders en Ex-Militairen in
Suriname (Foto), een toespraak
waarin hij een toelichting gaf op
datgene wat Surinaamse militairen in
dienst van het Koninkrijk der
Nederlanden zoals bijgedragen
hadden in de Tweede Wereldoorlog
en ook daarna. En als die bijdrage al
waardering had ondervonden van de
Nederlandse regering, dan was daar
in materiële zin weinig of niets van te merken.
Daarna was er gelegenheid voor een genoeglijk samenzijn met een
Surinaamse maaltijd en begeleidende drankjes.
En zo was het alweer tijd om afscheid te nemen van onze gastvrouw en
gastheer voor ik er erg in had.

DC Kees Kortlever
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CHECKPOINT
Bent u ook al geabonneerd op Checkpoint?
Regelmatig worden daarin interviews geplaatst van de ervaringen van
veteranen. Soms ook die van Korea veteranen.
Zoals onderstaand het verhaal van Korea veteraan Jan Nagelkerken.
“Ik had er echt zin in, om het leger in te
gaan. Eerst was ik dienstplichtig, daarna
beroeps. Het was de kans om wat van de
wereld te zien en om wat mee te maken. Zo
kwam ik terecht in de tropen, reisde ik met
een vliegtuig, ging naar Korea en NieuwGuinea. Hoewel het zwaar was, heb ik een
fantastische tijd gehad.
Judo was altijd mijn ding. Als kind fietste ik
twaalf kilometer naar judoles, zo
gemotiveerd was ik. Tot mijn pensioen in
1986 werkte ik als judo-instructeur bij de
KMA. Daarna ben ik doorgegaan, maar dan
op de sportschool hier in de buurt. Het is
geweldig om de techniek en de liefde voor
deze sport over te brengen.
Ik loop altijd mee in het defilé van de
landelijke Veteranendag, maar ook in dat
van Wageningen.
Foto en tekst: Checkpoint

Zolang ik fit genoeg ben, ben ik van de partij. Mijn clubje van
Koreaveteranen wordt steeds kleiner. Een aantal zegt dat het lichamelijk te
zwaar is. Maar ik ga door tot ik erbij neerval.
We hebben allemaal genoeg ellende gezien en meegemaakt; de Duitse
bezetting thuis en later de dingen die je meemaakt in dienst. Daarom is het
goed om tijdens dit soort momenten bij elkaar te komen. We hebben
samen met elkaar toch ons steentje bijgedragen. En daar ben ik maar wat
trots op.'”
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EREGALERIJ VAN BRABANTSE GESNEUVELDEN
Zolang we ze blijven herdenken, blijven ze leven...
In Memoriam: Eregalerij van Brabantse gesneuvelden 1940 – 2019
De dertigjarige Frans Aarts uit Bergen op Zoom is stuurman aan boord van
het koopvaardijschip S.S. Kota Tjandi, als dit schip op 30 april 1943 wordt
geraakt door een torpedo van een Duitse onderzeeër en hij overlijdt.
Zo zijn er ruim 2100 Brabantse militairen en verzetsstrijders gevallen voor
vrijheid en gerechtigheid. Op 11 september 2019 is het 75 jaar geleden dat
de bevrijding van Noord-Brabant van de Duitse bezetting begon. Om dit te
herdenken, presenteert het Brabants Historisch Informatie Centrum samen
met de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden in Waalre een
digitale Eregalerij voor alle omgekomen Brabantse militairen en
verzetsplegers.
Tijdens de provinciale dodenherdenking op 14 september 2016 kondigde
BHIC-directeur René Bastiaanse aan dat het BHIC samen met de Stichting
Herdenking Brabants Gesneuvelden het initiatief zou nemen om een
Eregalerij voor Brabantse gesneuvelden samen te stellen. Het streven was
deze tijdens 75 jaar Brabant in vrijheid te lanceren. Met dank aan de
betrokken heemkundekringen en nabestaanden is deze eregalerij nu een
feit.
Het gaat bij dit digitale monument niet alleen om de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog, maar ook om de Brabantse militairen die zijn
omgekomen in Nederlands-Indië, Nederlands-Nieuw-Guinea, tijdens de
Koreaoorlog en tijdens missies in VN- en NAVO-verband.
Op de eregalerij zijn de gegevens verzameld van de ruim 2100 slachtoffers
die bij het BHIC in beeld zijn. Allemaal hebben ze een verhaal en staan ze
genoemd met de gegevens die bij ons bekend zijn. Van ruim 1000
slachtoffers kunnen we bovendien een of meerdere foto's laten zien. Op
die manier zorgen we ervoor dat we niet alleen namen herdenken, maar
ook de personen erachter. Immers waren het allemaal op de eerste plaats
mensen; vaders, zoons, broers en vrienden die plots aan het leven zijn
ontrukt. Velen van hen stonden voor moeilijke keuzes, anderen hebben
onvoorstelbaar geleden. Allemaal verdienen ze het dat hun verhaal verteld
wordt, hoe heldhaftig of bescheiden ook. Dat hun offers nooit worden
vergeten.
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Foto: Website eregalerij van Brabantse gesneuvelden

Een levend document
Omdat de eregalerij digitaal is, kan deze ideaal dienen als levend
document. De namen, verhalen en gegevens zijn niet in steen gebeiteld.
Ook na de presentatie in september 2019 blijft er ruimte voor aanvullingen
en correcties, zodat de eregalerij altijd actueel blijft. Immers kan nieuw
onderzoek tot nieuwe inzichten leiden. Helaas betekent dit ook dat er in de
toekomst ook nieuwe oorlogsslachtoffers aan de galerij toegevoegd
kunnen worden.
Help mee
We nodigen iedereen die meer weet van harte uit om te reageren, zodat
we de eregalerij zo volledig en actueel mogelijk kunnen houden. Mocht je
op deze site dus een bekende of een familielid aantreffen waar je iets meer
over kunt vertellen, of van wie je een foto kunt laten zien, schroom dan niet
om een bericht achter te laten, of om contact met ons op te nemen.
Informatie
Voor leden en/of familieleden die voor vragen en/of foto's contact willen
opnemen over dit onderwerp, kunnen wekelijks op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag terecht bij:
Margot America, communicatie BHIC, tel. (073) 681 85 09
E-mail: margot.america@bhic.nl
Website en eregalerij
Belangstellenden kunnen de eregalerij raadplegen via:
www.brabantsegesneuvelden.nl
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REUNIE STICHTING OVW-ERS
ENGELAND SCHOTLAND 1940 - 1962

Op donderdag 17 oktober 2019 houdt de Stichting OVW-ers EngelandSchotland haar jaarlijkse reünie. OVW-ers, die geen op naam gestelde
uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zich hierbij alsnog opgeven.
Uitnodiging
Het Bestuur van bovengenoemde Stichting nodigt u hierbij uit voor de
jaarlijkse reünie, welke zal worden gehouden op 17 oktober 2019 in de
Kumpulan, Landgoed Bronbeek te Arnhem.
Ontvangst
Aanvang
Maaltijd
Einde

10.00 tot 11.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
15.00 uur

Deze uitnodiging is tevens uw toegangsbewijs

U kunt zich uiterlijk tot donderdag 5 oktober 2019 schriftelijk aanmelden bij
de secretaris OVW-ers:
L.J.L.T. van Aggelen
Utrechtseweg 154
6812 AK Arnhem.
Geef daarbij aan met hoeveel personen u komt en meldt daarbij uw naam,
de naam van een eventuele begeleider(s) en uw veteranenpasnummer.
Uw aanmelding wordt pas definitief zodra u 10,- euro p.p. heeft
overgemaakt op bankrekeningnummer NL65 INGB 0006 8360 89 t.n.v.
Penningmeester Stichting OVW-Reünie comité Engeland/Schotland
1940-1962 te Woerden.

34

EVENEMENTEN IN MUSEUM BRONBEEK
Gevangen door Atjeh / Caught by Atjeh.
Vanaf 17 oktober 2019 is in Museum Bronbeek de tentoonstelling
‘Gevangen door Atjeh / Caught by Atjeh. Toean Stammeshaus’ te zien.
De bevlogen Friedrich Wilhelm Stammeshaus (1881-1957) bracht een van
de grootste etnografische collecties van Noord-Sumatra tot stand.
De tentoonstelling vertelt hoe de fascinerende cultuur van de Atjehse
bevolking hem in zijn greep kreeg en hoe het eerste object in zijn bezit
kwam tijdens een militaire expeditie van het Koninklijk Nederlands-Indisch
leger (KNIL), waaraan hij als onderofficier deelnam. Zijn verzameling
groeide snel met aankopen, geschenken én oorlogsbuit.
Mede onder invloed van zijn echtgenote Nelly ontwikkelde Willem zich tot
een gewaardeerde bestuursambtenaar die aanzienlijke verbeteringen
bracht in de levensomstandigheden van de Atjehers.
De tentoonstelling bevat een
representatieve selectie objecten
uit de collectie van het
Tropenmuseum, waar zijn
verzameling en ook Willem zelf
uiteindelijk terechtkwamen, naast
voorwerpen van de familie en uit
het archief Stammeshaus. Er zijn
indrukwekkende foto’s te zien van
het bestaan op Atjeh, in militairbestuurlijke en in huiselijke kring, en
van de vele verschillende mensen
die een rol speelden in Willems
leven. Daaronder ook zijn moeder,
die bij toeval weer op zijn pad
kwam.

Willem Stammeshaus vertegenwoordigt de gemengde Indische
samenleving zowel in zijn genen als in zijn carrière. Zijn vader was een
Duitse arts in dienst van het KNIL, zijn moeder een Chinese die als
‘huishoudster’ het veld moest ruimen voor een Europese bruid.
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Van militair werd hij bestuursambtenaar en uiteindelijk conservator van zijn
geesteskind: het Atjeh Museum in Koeta Radja.
De tentoonstelling ‘Gevangen door Atjeh / Caught by Atjeh. Toean
Stammeshaus’ is te zien tot en met 26 juli 2020.
Krissendag in Museum Bronbeek
Op zaterdag 23 november 2019 organiseert Museum Bronbeek een
Krissendag. Wie graag meer wil weten over zijn eigen kris kan die
voorleggen aan een team van krissenexperts.
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 en uitsluitend per mail te
reserveren via nb.ravensbergen@mindef.nl
36

Verkoop VOKS artikelen
VOKS schild op hout
Stropdas met Indian Head
VOKS vereniging badge
Stropdasschuif VN embleem / VOKS
Stropdasklem 50 jaar Korea
Reversspeld vlag Nederland / Korea
Reverspeld VN embleem / VOKS
Christanspeldjes
Revers Draaginsigne gewonden klein model

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

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

