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 € 20,- 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

VOX-V.O.K.S.
42e jaargang

Nr. 4 – december 2018

SECRETARIAAT
Correspondentie richten aan V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
Tel.: 06-51903177 Website: www.vox-voks.nl E-mail: voks1951@gmail.com
BETALINGEN

RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet

KOPIJ
Kopij voor nr. 1 van maart 2019 kan worden ingediend:
per post: redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
per email: voks1951@gmail.com. Graag vóór 22 februari 2019
DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter:

P.P.G. Gommers, telefoon 0341-254231
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 (tijdelijk):

P.P.G. Gommers, telefoon 0341-254231
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.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
Voor je het weet is het jaar 2018 alweer voorbij.
Tot het moment dat ik dit schrijf zijn er dit jaar 34
kameraden overleden. Bij veel van de uitvaart- of
afscheidsdiensten waren wij in staat om een
erewacht- of zoals u wilt -dodenwacht te leveren.
Ik ben blij dat het nog steeds lukt deze laatste eer te
kunnen brengen. De steun die wij hierbij krijgen van
ons bataljon, door het beschikbaar stellen van twee
mannen in Gala-uniform, wordt bijzonder op prijs
gesteld. Ook de bijdrage van het bureau Militaire
Muziek met een hoornblazer voor de ‘Last Post /signaal Taptoe’ wordt
zeer gewaardeerd.
We zijn niet bij iedere uitvaart met een erewacht aanwezig geweest. Het
komt voor dat wij op een te laat tijdstip bericht krijgen van het overlijden of
we krijgen het bericht weken of maanden later. Maar als het even kan zijn
we aanwezig. Ik wil namens ons hele bestuur de leden die telkens weer
bereid zijn hieraan mee te werken, hartelijk bedanken.
Ook in 2018 hebben we ons laten zien en hebben velen onder u de VOKS
gerepresenteerd door aanwezig te zijn bij de diverse herdenkingen zoals in
Schaarsbergen, Roosendaal, Roermond, Wageningen, Veteranendag,
Rotterdam, Utrecht, receptie van de Koreaanse Ambassadeur, bezoek van
Koreaanse studenten, enzovoort. Goede zaak.
Dit jaar droeg luitenant-kolonel P. Jansen het commando van het
Regiment en 12e Bataljon over aan Luitenant-kolonel G. Dolmans. Het
commando van de Bravo Wonju compagnie ging van kapitein R. Ruijters
naar kapitein Sj. Moerkerken. Na het in functie treden van de nieuwe
functionarissen heb ik het gevoel dat zij onze vereniging net zo’n warm
hart toedragen als hun voorgangers en daar ben ik blij mee.
Tot slot wil ik nog een minpuntje kwijt en dat is de betaling van de
contributie 2018. Zeer veel leden hebben dat nog niet gedaan. Ik roep u
dan ook op even uw administratie te raadplegen om te zien wanneer u de
contributie 2018 betaald heeft. Kunt u het niet vinden dan is er echt nog
niet betaald. Doe dat dan alstublieft nog in dit jaar.
Ik wens u gezellige Kerstdagen, een goed uiteinde en een gezond 2019.

Paul Gommers
Voorzitter VOKS
3

Het bestuur van de
Vereniging van Oud Korea Strijders
wenst haar leden, donateurs en vrienden
Prettige Kerstdagen
en een
gelukkig en gezond 2019 toe
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KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN
Beste maten en vrienden van de VOKS,
Ook het afgelopen jaar moesten we weer afscheid nemen van vele
strijdmakkers. Ja, we worden een dagje ouder en dan zit dat er in.
Voor de nabestaanden wil ik zeggen dat we met u meeleven.
Mijn wens voor 2019 is voor u allen een gezegend en een gezond
Nieuwjaar en beterschep voor hen die ziek zijn.

DC Hendrik Mulder.

De DC VI Z-H wenst de leden en donateurs een gezond en voorspoedig
2019.

W.A.J.K.Roza

Terugdenkend aan het jaar 2018 komen mooie herinneringen op zoals de
reünies met vele veteranen, het bezoek van de Koreaanse studenten aan
ons land, de brief aan premier Rutte over de vermiste militairen van het
NDVN in Noord-Korea, de veteranen-receptie in Crowne Plaza. Maar ook
de herinneringen aan diegenen onder ons die er niet meer zijn.
Ik wens ook u een fijn, maar vooral gezond 2019 toe.
Leo Schreuders, secretaris en vicevoorzitter VOKS
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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 september 2018 – december 2018
bericht van overlijden is ontvangen van:

Dhr. W. Walet, 85 jaar, op 6 september 2018 te Almere
(Landmacht, 16-02-1954 La Marseillaise)

Dhr. J.F. Altewischer, 84 jaar, op 26 september 2018 te Bergschenhoek,
(Marine, Hr. Ms. Van Zijll)

Kapitein ter zee J.H. Boerstra, 90 jaar, op 2 oktober 2018 te Wassenaar
(Marine, Hr. Ms. Piet Hein)

Dhr. J. Migalski, 90 jaar, op 28 september 2018 te Bergen op Zoom
(Landmacht, 26-05-51 Uss Gen. Langfitt)

Dhr. C.J. Graaf van Limburg Stirum, 90 jaar, op 13 oktober 2018
te Rotterdam
(Landmacht, Amerikaanse leger)

Cecil was ruim tien jaar districtscommissaris van Zuid-Holland, gedurende de
periode 2003 to 2013. Hij had alles over voor de VOKS-leden in zijn district.
En hij schreef prachtige verhalen die in het verenigingsblad van de VOKS werden
gepubliceerd.
Met name de kerkdiensten van de Yi Jun Memorial Church in Leidschendam
maakten op Cecil diepe indruk en hij zette daarom zijn schouders eronder dat deze
diensten, die de dankbaarheid van het Zuid-Koreaanse volk uitstraalden naar de
Korea veteranen, meer aandacht kregen.
Tot op de dag van vandaag worden deze diensten in deze bijzondere kerk, die één
keer per jaar in het teken staan van de Korea Oorlog, nog altijd bijgewoond door
onze veteranen.
Het is dankzij Cecil dat deze traditie overeind is gebleven.
Helaas moest de Graaf eind 2013 stoppen met zijn activiteiten als
districtscommissaris. De zorg voor zijn vrouw Machteld was voor hem belangrijker
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dan de zorg voor zijn district. Met pijn in zijn hart deelde hij toen mede dat hij als
DC er mee stopte.
De liefde voor zijn Machteld ging hem boven alles. En zo hoort dat ook te zijn.
Onze veteranen worden steeds ouder. En daarmee moeten we helaas steeds vaker
afscheid nemen van deze bijzondere militairen, die in de Korea oorlog zo'n
belangrijke rol hebben gespeeld.
En toch zijn er onder deze veteranen ook bijzondere mensen. Die een diepe en
respectvolle indruk bij ons achterlaten. Cecil was zo iemand. Iemand die hoorde bij
de VOKS.
Met zijn overlijden sluiten ook wij een tijdperk af. De kinderen van de Oud Korea
Strijders vormen nu het bestuur, maar zouden dit nooit hebben kunnen doen
zonder de inzet van diegenen, die hun zijn voorgegaan. Wij denken terug aan die
bijzondere man, Cecil, Graaf van Limburg-Stirum. Dat hij moge rusten in vrede.

Dhr. B.H.E. Beckers, 91 jaar, op 13 oktober 2018 te Herkenbosch
(Landmacht, 26-05-51 Uss Gen. Langfitt)

Dhr. W.C. de Buijzer, 87 jaar, op 30 oktober 2018 te Amsterdam
(Landmacht, 01-03-1953 ss Waterman)

Op maandag 5 november 2018 vond een plechtigheid plaats voorafgaand aan de
crematie van de op 30 oktober 2018 op de leeftijd van 87 jaar overleden Koreaveteraan Willem C. de Buijzer.
Bedoelde plechtigheid was op de Nieuwe Noorderbegraafplaats te Amsterdam en
werd bijgewoond door een zoon en een stiefzoon, vergezeld door hun partners,
door enkele dames van het Leger des Heils die bij de verzorging van de overledene
betrokken waren, mevrouw Pia van der Molen en Michiel Praal, de makers van de
documentaire 'De Laatste Patrouille', alsmede namens de VOKS voorzitter Paul
Gommers, de DC Noord Holland Kees Kortlever en VOKS lid Tom Hazeleger.
Bij de kist waren enkele bloemstukken geplaatst met een laatste groet van de
kinderen, de Koreaanse Ambassade en de VOKS.
Nadat een schoondochter een inleidende speech had gehouden kreeg voorzitter
Gommers het woord. Hij schetste daarbij het verleden van de heer de Buijzer die
op 3 januari 1953 naar Korea vertrok en ingedeeld was bij de C-compagnie van het
N.D.V.N.
Enkele jaren geleden werd op de televisie een documentaire vertoond onder de
titel ‘De Laatste Patrouile', handelend over de patrouille die in de nacht voor de
wapenstilstand op 26 juli 1953 in een hinderlaag liep.
Er waren daarbij vijf doden te betreuren, onder wie de patrouillecommandant 2e
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luitenant Douna, soldaten Beijerinck, Hampel, Samuels en sld Vreeswijk, terwijl
twee militairen door de vijand gevangen genomen werden (deze werden na de
wapenstilstand weer overgedragen aan de verenigde Naties).
Voorts was er een zwaargewonde soldaat W.C. de Buijzer, die na enige tijd door
de te hulp geschoten collega’s in veiligheid werd gebracht.
Soldaat de Buijzer werd naar een militair hospitaal in Tokyo overgebracht waar hij
meerdere operaties onderging alvorens hij met het Deense hospitaalschip
‘Jutlandia’ naar Nederland gerepatrieerd kon worden.
Opgemerkt mag nog worden dat van diegenen die destijds een rol speelden in de
documentaire, nu op één na alle getuigen zijn overleden. De enige nog in leven
zijnde veteraan die aan de documentaire meewerkte is de huidige DC OostBrabant Arie Treffers.
Na afloop van de plechtigheid was met een kopje koffie gelegenheid om nog even
met de aanwezige belangstellenden van gedachten te wisselen. Daar kwam voorts
de mogelijkheid ter sprake dat de urn van de heer De Buijzer te zijner tijd
overgebracht gaat worden naar Korea om daar te worden bijgezet op de U.N.
Remembrance Cemetery in Pusan, zoals dit reeds eerder gebeurde met de urnen
van Nico Wessels en Joop Aldewereld. Een en ander zal door voorzitter Gommers
met de betrokken instanties opgenomen worden.
C.J. (Kees) Kortlever

Dhr. P.C.J. van Doorn, 88 jaar, op 2 november 2018 te Zoetermeer
(Landmacht, 20-05-1952 vliegtuig)

Dhr. K.J. Muller, 86 jaar, op 12 november 2018 te Hoogerheide
(Landmacht, 16-02-1954 La Marseillaise)

Dhr. J. Krusemann, 92 jaar, op 25 november 2018 te Den Helder
(Marine, Hr. Ms. Evertsen)

Op 25 november 2018 overleed het VOKS-lid J. (Koos) Krüsemann te Den Helder
op de leeftijd van 92 jaar.
Koos was opvarende van HM 'Evertsen' welk schip in juli 1950 naar de Koreaanse
wateren werd gezonden.
De plechtigheid voorafgaand aan de crematie, vond onder grote belangstelling
plaats op 30 november 2018 in rouwcentrum de Oleahof in Den Helder.
Onder het grote aantal belangstellenden was ook een delegatie van de VOKS,
gevormd door voorzitter Paul Gommers en de leden George Bosma, Kees
Kortlever, Leen Puister (die samen met de overledene op de 'Evertsen' had
gediend) en Herman ten Seldam.
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De kist werd de aula ingereden door kleinkinderen van Koos, voorafgegaan door
de VOKS-vlag en de Geus. Daarna volgden muziek en persoonlijke herinneringen
door twee kleinzoons, een gedichtje door een achterkleindochter, een toespraak
door de voorzitter van de tennisvereniging waarvan Koos erelid was, en twee
dochters.
Vervolgens namen de VOKS-leden plaats ter weerszijden van de kist.
Terwijl de aanwezige onderofficier van de J.W.F. Kapel de ‘Last Post’ blies gevolgd
door een minuut stilte, werd de eregroet gebracht tot het signaal ‘Voorwaarts’
klonk.
Tenslotte werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om langs de baar
lopend een laatste groet te brengen.
Als laatste bracht de erewacht de groet en liet de weduwe en kinderen als laatste
bij hun man en vader.
Na de plechtigheid was er gelegenheid om de aanwezige familieleden te
condoleren en nog even onderling van gedachten te wisselen.
Duidelijk was ook dit keer weer dat de aanwezigheid en de deelname aan het
ceremonieel door de aanwezige leden van de VOKS, door de familie op hoge prijs
werd gesteld.
Kees Kortlever
DC Utrecht, Noord Holland en Den Helder

Dhr. F.J.W. van Vlijmen, 90 jaar, op 2 december 2018 te Haarlem
(Landmacht, 11-5-1954, La Marseillaise)
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VAN HET BESTUUR
Contributie 2019
Zoals gebruikelijk wordt in het decembernummer
van ieder jaar aan u de oproep gedaan om de
contributie voor het komende jaar te voldoen.
U ontvangt hiervoor geen acceptgiroformulier,
maar u moet zelf een betaalformulier uitschrijven of
elektronisch bankieren.

De betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2019 kunt u doen
door een bedrag van é 20,- (het mag ook meer zijn) over te maken op het
volgende rekeningnummer:
RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet
Graag met de vermelding: ‘contributie 2019’.
Als iemand anders de contributie voor u overmaakt, zet dan bij de
omschrijving, voor welk lid of donateur de contributie wordt betaald.

De leden en donateurs die buiten Europa wonen en geen Nederlandse
bank hebben, worden verzocht om het rekeningnummer van de Rabobank
met BIC te gebruiken dat er zo uit ziet:
RABONL2U NL58RABO 0103 2098 24 V.O.K.S. te Nunspeet
Het adres van de Rabobank is Eperweg 22a, 8071 PA Nunspeet.

WILT U AUB GEEN CHEQUE OPSTUREN (inwisselen kost meer dan de
contributie)
Contributie 2019 wordt verhoogd
Het wordt steeds meer een uitdaging de kosten en baten van onze
vereniging in evenwicht te houden. De laatste (en enigste)
contributieverhoging was in het jaar 2002, toen van 25 gulden naar
12

14 euro. Tijdens de Ledenvergadering van 2018 hebben de aanwezige
leden er dan ook mee ingestemd m.i.v. 2019 de contributie te verhogen
naar 20 euro, ingaande 1 januari 2019. Hoewel dit tijdens de komende
jaarvergadering op 12 februari nog moet worden bekrachtigd, staat het u
vrij om bij het betalen van uw nieuwe contributie, hier al op in te gaan en
20 euro over te maken.
Contributie 2018
Ondanks velerlei verzoeken, is door verschillende leden en donateurs de
contributie van het afgelopen verenigingsjaar (2018) nog steeds niet
voldaan. Wij verzoeken u daarom dringend in uw administratie nog eens na
te kijken of u betaald heeft.
Die leden die de contributie 2018 nog niet betaald hebben en dit uiterlijk 31
januari nog niet hebben gedaan, ontvangen van het secretariaat een
schriftelijke herinnering. Jammer, want ook zo’n brief kost ons onnodig
geld.
Nu is er niet altijd sprake van opzet of slordigheid. Gezien de hoge leeftijd
van onze leden kan het betalen van de jaarlijkse bijdrage wel eens te
moeilijk worden. Wellicht dat iemand u daarbij kan helpen.
Lukt dit dan nog niet, neemt u eens contact met ons secretariaat op, om te
bespreken hoe wij u kunnen helpen.
Jaarvergadering 2019
In deze VOX-VOKS treft u de agenda voor de jaarvergadering van de
VOKS aan die op vrijdag 22 februari 2019 in de Oranjekazerne in
Schaarsbergen wordt gehouden.
Datum jaarlijkse herdenking en reünie VOKS
De jaarlijkse reünie en herdenking van de VOKS zal plaatsvinden op
dinsdag 28 mei 2019 te Schaarsbergen.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda!
Oproep voor e-mailadressen
Het aantal e-mailadressen van leden en donateurs dat aan ons
ledenbestand wordt toegevoegd, neemt gestadig toe.
Toch blijft uw bestuur u verzoeken om uw e-mailadres dat u nog niet heeft
doorgegeven, of dat gewijzigd is, kenbaar te maken aan onze
ledensecretaris. Stuur vanuit uw computer een mailtje naar
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rehmannrobin@outlook.com en noteer in uw bericht tevens uw naam,
postadres en telefoonnummer.
U kunt deze aanvulling c.q. wijziging ook doorgeven met het
contactformulier op de website van de VOKS (zie de regel hieronder):
https://vox-voks.nl, tabblad ‘De Vereniging’ en dan ’Secretariaat’.
Mocht u zelf geen e-mail hebben, maar één van uw kinderen waar u het
meeste contact mee heeft wel, gebruik dan dat e-mailadres.
Voor belangrijke berichten bent u dan sneller op de hoogte.
Oproep defilé Wageningen
In deze VOX-VOKS treft u informatie aan over het defilé dat op 5 mei 2019
wordt gehouden in Wageningen. U kunt zich daarvoor aanmelden.
60 jaar getrouwd
Ons VOKS-lid Herman Repping en echtgenote waren op 3 oktober 2018
ruim 60 jaar getrouwd. Wij feliciteren beiden met dit mooie
huwelijksjubileum.
Vijf vermiste Militairen NDVN in Korea
N.a.v. de brief die uw bestuur aan minister-president Rutte stuurde en het
daaropvolgend gesprek op het Ministerie van Algemene Zaken met uw
voorzitter en vicevoorzitter, is ons gemeld dat het Ministerie van Defensie
al het mogelijke doet om te assisteren bij het vinden van de vijf vermiste
Nederlandse militairen die dienden bij het NDVN. Zo is er nauw contact
met de Amerikaanse Defence Prisoner of War/Missing in Action
Accounting Agency (DPAA), het agentschap dat het identificatieonderzoek
van de stoffelijke resten in de 55 kisten uit Noord-Korea uitvoert.
Defensie zorgt ervoor dat de DPAA en de Zuid Koreaanse autoriteiten alle
informatie krijgen die nodig is voor de identificatie van de stoffelijke resten
van de vijf vermiste Nederlandse militairen. De VOKS wordt op de hoogte
gehouden van de voortgang van dit proces.
Om verstoring van de voortgang niet te frustreren, verzoekt uw bestuur u
om over dit onderwerp zelf geen initiatieven te ondernemen, zodat het
contact vanuit het ministerie rechtsreeks naar uw bestuur gewaarborgd
blijft.
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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
Dhr. P.P.G. Gommers (waarnemend DC)
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
Tel.: 0341-254231 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. 043-3615621 e-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com
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DISTRICT II en III Noord- en Zuid-Gelderland
Verslag Reünie van 17 oktober 2018
Op woensdag 17 oktober heeft op de Generaal Winkelmankazerne voorheen het Infanterie Schietkamp Harskamp - de jaarlijkse reünie van de
districten I en III plaatsgevonden.
Wij waren met ongeveer 30 personen waaronder een paar nieuwe
donateurs met wie wij hebben kennisgemaakt. Vooraf aan de heerlijke en
uitgebreide rijstmaaltijd, hebben wij ’s morgens gezellig bij elkaar gezeten.
Er werden foto’s geprojecteerd van recente bezoeken aan Zuid-Korea. Op
de leestafel lag het NVDN herdenkingsboek, recente uitgaven van
Checkpoint en twee actuele Time Magazines over de
politieke/strategische ontwikkelingen op het schiereiland.
Twee dikke albums van de vader en Koreaganger van dochter Paula van
Dam hebben wij mogen inzien. Soms alleen, maar meestal samen bekeken
wij de foto’s en kwamen zo aan de praat. Aan de hand van drie foto’s van
het zwarte gelukspoppetje van een Koreaanse soldaat tijdens de oorlog
hebben wij nauwkeurig bekeken en besproken.

Voorzitter Paul Gommers heeft gesproken over actuele zaken en aan het
einde van ons aangenaam samenzijn ons wel thuis toegewenst.

Ds. P. ‘t Hoen
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DISTRICT IV Utrecht, V Noord-Holland en Den Helder
Afmelden reünie 14 december
De aanmeldingen voor de reünie op 14 december 2018 waren
aanmerkelijk lager dan verwacht. Het aantal deelnemers dat aangemeld
werd is zodanig klein dat het niet verantwoord zou zijn om de reünie
doorgang te doen vinden.
Met een te kleine groep in een royale ruimte bij elkaar komen maakte het
er niet gezelliger op. Daarom is het besluit genomen moeten worden de
reünie niet door te laten gaan.
De reeds door u overgeschreven betalingen voor de deelname zullen door
onze penningmeester teruggestort worden op uw bankrekening.
Met vriendelijke groet,
DC Kees Kortlever
District VI. Zuid-Holland
Herdenking en Reünie te Roosendaal
De Hoengsong herdenking en aansluitende reünie in Roosendaal zal
plaatsvinden op 12 februari 2019.
Deze herdenking en reünie is toegankelijk voor alle leden en donateurs van
de VOKS. Zie daartoe de uitnodiging in deze VOX-VOKS
Met vriendelijke groet,
DC W.A.J.K. Roza
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GENERAAL G.N. TACK POSTUUM EREVOORZITTER
Tijdens de Veteranenreceptie in Hotel Crowne Plaza te Den Haag, op
1 oktober 2018, is wijlen generaal-majoor b.d. G.N. Tack postuum
benoemd tot erevoorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders.
De oorkonde werd op 22 oktober door de voorzitter VOKS, de heer Paul
Gommers, de secretaris VOKS, de heer Leo Schreuders, en de
Districtscommissaris Hendrik Mulder, overhandigd aan de weduwe van de
generaal, mevrouw F. Tack-Vroemen.
Mevrouw Tack was diep onder de indruk van de benoeming en bedankte
de voorzitter dat wijlen haar man, zo veel jaren na zijn overlijden, postuum
mocht toetreden tot de lijst met het erevoorzitterschap.

De tekst van de oorkonde luidt als volgt: (zie volgende pagina)
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40 JAAR PREDIKANT
In de laatste week van oktober
was ik 40 jaar predikant
waarvan 25 jaar bij de
krijgsmacht. Ik heb mogen
dienen in Seedorf bij 103
Verkenningsbataljon, de
rijopleidingen in Venlo,
Harskamp en Keizersveer,
vervolgens 106
Verbindingsbataljon, het
garnizoen in Ede en als laatste
ons vormingscentrum
Beukbergen bij Soest. Ik ben
uitgezonden geweest naar
Cyprus en vervolgens naar
Bosnië.
Voor en tijdens mijn periode bij
Defensie en na mijn FLO ben
ik als predikant betrokken
geweest bij 9 verschillenden
kerkelijke gemeentes. Dit allemaal mede dankzij mijn vrouw Ann Louise.
De officiële vermelding kwam van de Protestantse Kerk in Nederland, de
PKN, en meld ik het nu ook maar aan jullie.
Deze adventsweken gaan het Kerstfeest vooraf. Dit is voor velen een extra
verlangen naar, hopen op, bidden voor en werken aan wereldvrede en
medemenselijkheid. Onze gedachten gaan uit naar de militairen in de
uitzendgebieden ver van huis en haard.
De balans van dit jaar 2018 zullen wij opmaken eind december.
Met het vertrouwen en het geloof dat het nieuwe jaar 2019 zal zijn: “anno
domini nostri Jesu Christi”, vertaald: “in het jaar van onze Heer Jezus
Christus” groet ik jullie.

Dominee Peter ‘t Hoen
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UITNODIGING JAARVERGADERING VOKS 2019

UITNODIGING
tot het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING V.O.K.S. 2019
gevolgd door een herdenking van onze kameraden die,
in de periode van 1950 – 1955, om het leven zijn gekomen.
Deze vergadering wordt gehouden op
vrijdag 22 februari 2019
in de
Oranje Kazerne te Schaarsbergen
Clement van Maasdijklaan
Aanvang 11.00 uur

 Om misverstanden te voorkomen wordt erop gewezen dat deze
vergadering alleen toegankelijk is voor leden tenzij de gezondheid van
het deelnemend lid zodanig is dat hij niet meer alleen kan reizen.
 Voor deze vergadering kunnen ook dit jaar geen gratis NSvervoerbewijzen worden verstrekt.
 Wanneer u per trein komt kunt u tegen betaling gebruik maken van
bus 9, die om 10 minuten vóór en 20 minuten ná het hele uur van het
busstation in de richting Deelen vertrekt. Uitstappen aan de Clement
van Maasdijklaan.
 Zowel diegenen die per bus als per auto komen dienen bij de aan het
eind van de Clement van Maasdijk gelegen ingang van de Oranje
Kazerne hun veteranenpas of paspoort te tonen.
Tenue
VOKS-tenue of een tenue passend bij de 's middags te houden
herdenking.
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Programma
10.30-11.00 uur -

Ontvangst met koffie en cake in FLY-INN,
gelegen naast het plein waar ons monument staat

11.00-12.30 uur -

Algemene Ledenvergadering in de FLY-INN

12.30-13.30 uur -

Lunch in de FLY- INN, bestaande uit een rijstmaaltijd
die u wordt aangeboden.

13.30 uur

-

Aantreden bij het Korea monument op het
exercitieterrein van het kazernecomplex
Groot Heidekamp

13.40 uur

-

Intreden vlaggenwacht Regiment van Heutsz
Cdt B-Wonju-cie en Vz Voks betreden het terrein
Welkomstwoord
Toespraak door voorzitter Voks
en de Commandant B-Wonju Compagnie
signaal ‘Taptoe’ gevolgd door een minuut stilte
signaal ‘Voorwaarts’ gevolgd door het Wilhelmus
kranslegging door de voorzitter namens de VOKS en
de Commandant B-Wonju Compagnie
Defilé langs het monument

14.10 uur

16.00 uur

-

Na afloop plechtigheid verzamelen in de FLY-INN
Bij binnenkomst worden de penningen voor gratis
consumpties uitgereikt
gelegenheid tot bezoek Korea- en KNIL-Museum

-

Sluiting en vertrek

Als u deel wilt nemen aan de Algemene Ledenvergadering wordt u
verzocht u aan te melden bij de secretaris VOKS vóór 15 februari 2019,
dit is i.v.m. de inkoop van de rijstmaaltijd. Laat ook even weten of u met
de trein komt en hoe laat u arriveert in station Arnhem.

N.B. zie ook onze website: https://vox-voks.nl (tabblad ‘Nieuws’)
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Agenda Algemene Ledenvergadering 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

Luiden bel.
Opening door de voorzitter.
Dodenappel van de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden.
Voorlezen telegram aan Z.M. de Koning.
Vaststellen agenda.
Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 28 februari 2018,
gepubliceerd in de VOX-VOKS van maart 2018.
Jaarverslag van 2018, wordt ter vergadering uitgedeeld.
Beantwoorden eventuele vragen over dit jaarverslag.
Eventueel nagekomen stukken.
Financieel verslag 2018.
Beantwoorden eventuele vragen over dit financieel verslag.
Verslag Commissie van Onderzoek (Kascommissie).
Goedkeuring gevoerde financieel beleid door de vergadering.
Decharge penningmeester en overige bestuursleden VOKS.
Voorstel tot verhogen van de contributie tot 20 euro per jaar
Bestuursverkiezing.
De heer P. Wijnands heeft zijn functie als penningmeester neergelegd.
Als kandidaat-bestuurslid heeft de heer P. Wessels, zoon van Korea
Veteraan N.F. Wessels, zich beschikbaar gesteld.
Hij is bereid na zijn aanstelling de functie van penningmeester op zich
te nemen. Wij verzoeken u akkoord te gaan met zijn benoeming.
Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 2 weken voorafgaande aan
de vergadering aanmelden bij het secretariaat van de VOKS.
Lopende zaken 2019 en plannen voor 2019
Behandeling van de door de leden ingediende vragen en voorstellen.
U wordt verzocht deze vóór 15 februari 2019 bij het VOKSsecretariaat in te dienen
Sluiting
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Routebeschrijving naar Oranjekazerne te Schaarsbergen
Vanaf Utrecht
- A12 volgen richting Oberhausen
- Afslag Arnhem-Noord
- Bij verkeerslichten linksaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderlo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne
- 1e weg links, rechts het dienstkringgebouw.
Vanaf Nijmegen
- A 50 volgen tot afslag A12
- A12 volgen richting Oberhausen
- Afslag Arnhem-Noord
- Bij verkeerslichten rechtsaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderlo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne
1e weg links, rechts het dienstkringgebouw.
Vanaf Apeldoorn
- A 50 volgen tot afslag Schaarsbergen
- Bovenaan linksaf de Koningsweg in
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne
1e weg links, rechts het dienstkringgebouw.
Vanaf Zevenaar
- A12 volgen tot afslag Apeldoorn/Zwolle
- Direct afslag Arnhem-Noord
- bij verkeerslichten rechtsaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderlo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne
1e weg links, rechts het dienstkringgebouw.
Openbaar vervoer
Schaarsbergen is vanaf het station per bus te bereiken, bus 9 richting
Schaarsbergen die 10 minuten vóór en 20 minuten ná het hele uur van het
busstation vertrekt. Uitstappen Clement van Maasdijklaan.
Noot: vanaf laatste deel Koningsweg is de route bewijzerd met het bordje "Reünie"
Attentie: op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden.
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OPROEP WAGENINGEN 2019
Op 5 mei 2019 zal wederom het
bevrijdingsdefilé in Wageningen
plaatsvinden. Wij als uw bestuur,
vinden dat de VOKS vanzelfsprekend
‘acte de presente’ moet geven op
deze jaarlijks historische dag!
Daarom richt uw bestuur wederom het
verzoek tot u om u op te geven voor het bevrijdingsdefilé op 5 mei 2019 in
Wageningen. U kunt zich opgeven om mee te lopen in het defilé of om als
defilant op een militair voertuig mee te rijden en ook kunt zich opgeven
voor een tribuneplaats. De keuze is aan u.
Vrij vervoer
U heeft geen recht op VRIJ VERVOER van uw woonplaats naar station
‘Ede-Wageningen’ en terug. Dat is een eerder genomen besluit.
Mocht dat evenals vorig jaar toch anders worden dan krijgt u de vrijvervoer
bewijzen toegestuurd door de voorzitter. Vriendelijk doch dringend
verzoek: wilt u, indien u uw vrij vervoer bewijzen heeft ontvangen en deze
niet gebruikt, deze graag opsturen/inleveren bij uw penningmeester de
heer P. Gommers?
Dit scheelt onze vereniging weer een hoop geld.
Aanmelden
Tot uiterlijk 25 januari 2019 kunt u zich aanmelden.
Geef daarbij duidelijk aan of u (één mogelijkheid aangeven):
Mee wilt lopen in het defilé
Wilt meerijden op een militair voertuig
Een plaats op de tribune wilt
Een vrij vervoer wilt (onder voorbehoud)
U kunt u zich alleen aanmelden:
 per post:
De heer P.P.G. Gommers, Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
 per e-mail:
ppg.gommers@kpnmail.nl
 per contactformulier:
op de website: https://vox-voks.nl/oproep-wageningen-2019
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UITNODIGING HOENGSONG HERDENKING ROOSENDAAL
Op dinsdag 12 februari 2019 wordt in de Engelbrecht van Nassau
kazerne, gelegen aan de Commandobaan te Roosendaal, de
‘Hoengsong’ herdenking gehouden.
Deze zal plaatsvinden bij het monument ter nagedachtenis aan de
gevallenen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties die
voorafgaande aan hun uitzending naar Korea door het Korps
Commandotroepen waren opgeleid.
Tevens wordt luitenant-kolonel Den Ouden, commandant van het eerste
Nederlands Detachement Verenigde Naties, die sneuvelde op 12 februari
1951 in Hoengsong, herdacht.

Alle VOKS-leden en hun partners/begeleiders worden hierbij uitgenodigd
deze plechtigheid op 12 februari bij te wonen.
Vervoer en routebeschrijving
Voor diegenen die per trein komen, staat tussen 09.30 uur en 10.30 uur bij
het station Roosendaal een militair busje gereed om u naar de kazerne te
brengen.
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Zij die per auto komen: neem vanaf de snelweg A58 Breda-Roosendaal de
afslag 23 (Roosendaal Oost); vandaar is de route naar de kazerne
aangegeven met bordjes KCT. De auto's kunnen geparkeerd worden op
de parkeerplaats van de kazerne.
Programma
De ontvangst is tussen 10.00 en 10.30 uur in de benedenverdieping van
het kantinegebouw waar ook de reünie wordt gehouden.
De plechtigheid vangt aan om 10.50 uur en zal korter zijn dan u in de
voorgaande jaren gewend was. Het aantal toespraken is beperkt
gehouden, evenals het aantal kransen en/of bloemstukken.
Tevens zullen er tijdens de plechtigheid geen commando’s zijn opgesteld.
Na afloop van de herdenking wordt na de kantine teruggekeerd.
Rond 13.00 uur wordt daar ook de lunch geserveerd waarna er nog tot
15.30 uur de gelegenheid is nog wat na te praten.
Vanaf 15.00 uur staat een bus gereed om u naar het station te brengen.
Aanmelding
U dient zich voor deze herdenking en reünie aan te melden. U kunt dat
doen door u, in verband met de controle bij binnenkomst en opgave voor
de lunch, vóór 1 februari 2019 bij uw districtscommissaris aan te melden
op één van de volgende manieren:
- per post: Dhr. H. Mulder – Johan de Wittstraat 139 - 3135 RH Vlaardingen
- per email: mulder.h1@hotmail.com
- via het inschrijfformulier op onze website bij de nieuwspagina over de
herdenking Roosendaal (www.vox-voks.nl/nieuws)
Geef daarbij duidelijk aan met hoeveel personen u komt en SVP hierbij
vermelden of u per trein, dan wel per auto komt.
Komt u met de trein, wilt u dan ook vermelden hoe laat u aankomt?
Kosten
Uw inschrijving is pas definitief als u een bedrag van 10 euro p.p. heeft
overgemaakt naar rekeningnummer NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v.
V.O.K.S. Vermeld daarbij ‘Herdenking Roosendaal 2019’
Ook al heeft u zich opgegeven en staat u op de presentielijst, dan dient u
conform de voor het KCT geldende strenge veiligheidsmaatregelen bij
binnenkomst uw veteranenpas en, indien gevraagd, ook uw identiteitskaart
te tonen.
Tenue
VOKS-tenue met groot modelonderscheidingen c.q. burgertenue
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OPROEP
Ontbrekende VOKS-nummers
In het Korea Museum worden alle jaargangen en
edities van de VOKX-VOKS bewaard.
De eerste VOX-VOKS kwam uit in 1977. Helaas is
het museum nog niet in het bezit van alle edities en
wil de verzameling graag compleet maken.
Heeft u thuis nog de volgende nummers van de
VOX-VOKS en bent u bereid deze aan het museum
te schenken, wilt u dan contact opnemen met uw
secretaris, Leo Schreuders.
Het betreft de nummers:
Jaargang 1977, nummer 1
Jaargang 1978, nummer 3, 4 en 5
Bij voorbaat dank!

Wij zoeken veteranen voor interviews
Bijna de gehele periode dat het NDVN in Korea aanwezig was, waren er
ook Koreanen bij het NDVN ingedeeld. Gemiddeld ging het om 100 tot 125
man. Ze waren verdeeld over alle compagnieën.
Eigenlijk is er bar weinig over hun bekend. We kennen ze niet eens
allemaal bij naam. Daarom is vanuit het museum een projectje gestart. We
willen 8 of 10 Nederlandse veteranen interviewen over hoe zij de
aanwezigheid van die Koreanen hebben ervaren. Het gaat niet alleen om
de militaire kant van hun aanwezigheid, maar vooral ook over de
menselijke kant. Dus hoe verliep het contact? Hoorden ze erbij? Waren het
vrienden? En meer van dit soort vragen.
Hiervoor hebben we Gina Graauwmans bereid gevonden om de interviews
te doen. Zij is zelf de dochter van een Korea veteraan van het tweede
aanvullingsdetachement dat 26 mei 1951 naar Korea vertrok.
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In Zuid-Korea proberen we hetzelfde te doen. Interviews met Koreaanse
veteranen die in het NDVN dienden. Hoe keken zij tegen de Nederlanders
aan?
We hopen van harte op uw medewerking. We hopen de interviews in het
eerste halfjaar van 2019 te doen. Laat u het s.v.p. weten als u mee wilt
werken.
Willem Brouwer, vrijwilliger van het museum op Schaarsbergen en zelf
zoon van een veteraan (2-AD, 13-AD en 25-AD).
Telefoon: 0316 – 52 60 66 of mobiel 06-308 76 221

Wie heeft mijn boek?
Ik ben op zoek naar mijn boek over de Second
Indian Head Division, dat ik heb uitgeleend. Helaas
kan ik mij niet meer herinneren aan wie.
Ik heb dit boek gekregen in Amerika. Het is in het
Engels geschreven en gaat over het ontstaan van
die divisie tot aan de Tweede Wereldoorlog .
De afmetingen van het boek zijn ongeveer 35x30
cm. Het heeft een rode harde kaft met een schuine
streep en in de rechterhoek het embleem van de bekende indiaan.
Het zou kunnen zijn dat het boek inmiddels over is gegaan naar een
eventuele nabestaande.
U doe mij een groot plezier als u het vindt, het naar mij te retourneren.
De verzendkosten zijn voor mijn rekening
Met vriendelijke groet
Hendrik Mulder
Joan de Wittstraat 139
3135 RH Vlaardingen
Tel.: 06-57220869
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VETERANENRECEPTIE CROWNE PLAZA DEN HAAG
Op maandag 1 oktober 2018 hadden 57 Nederlandse Koreaveteranen van
de uitnodiging van de ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E. Lee
Yun Young, om de Korean War Veterans Day bij te wonen, gebruik
gemaakt. In totaal waren inclusief begeleiders en bijzondere gasten ruim
175 personen aanwezig.

Na het ten gehore brengen van het Nederlandse- en Zuid-Koreaanse
volkslied, verwelkomde de ambassadeur de aanwezigen.
Naast de vele speeches, o.a. van oud-minister van Buitenlandse zaken, de
heer Ben Bot, en vertegenwoordigers van het Ministerie van Veterans
Affairs van de Republiek Korea, werden de aanwezigen ook toegesproken
door de voorzitter VOKS, de heer Paul Gommers, met de navolgende
toespraak:
“Ladies and gentlemen, Veterans, distinguished guests, welcome to this
annual veterans reception.
Mr. Ambassador, thank you for this special day in which we reunite again
with the Korean Soldiers that fought in your country to liberate SouthKorea.
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Welcome to the representatives of the Dutch military forces and of the
several political departments of the government of the Netherlands.
About this war many has been said and written. Many veterans have told
about their sufferings and sacrifices. Many of what had been told by
Korean War Veterans all over the World, is written down by the Korean
War Legacy Foundation.
Therefore, also a special welcome to mr Jongwoo Han, president of the
Korean War legacy Foundation, who will meet several of our veterans
today and tomorrow, to write their story down for the future.
Please, Mr. Ambassador, allow me to continue in Dutch.
Geachte aanwezigen,
Het is toch iedere keer bijzonder dat deze dag op uitnodiging van de
Ambassadeur van republiek Korea wordt gehouden.
U mag van mij weten dat vandaag onder ons 57 Nederlandse Oud Korea
Strijders aanwezig zijn. Samen met hun familie vormen zij een bijzondere
groep in onze samenleving, over wie weinig bekend was.
Iedere keer opnieuw doen wij ons best om nu, inmiddels 65 jaar na het
ingaan van de wapenstilstand tussen Noord- en Zuid-Korea, uw
ervaringen naar buiten te brengen en aandacht voor uw inzet te vragen.
Het Nationaal Museum in Soesterberg heeft nu eindelijk met een vitrine
over de Korea oorlog een belangrijke plek laten innemen in dit prachtige
museum.
Ik bracht enkele weken geleden een bezoek aan dit museum en was
aangenaam verrast dat het kleine plekje dat er eerst was, nu steeds meer
is uitgebreid.
Iets anders dat opvalt is dat televisie, radio en kranten steeds vaker de
Korea Oorlog in het nieuws brengen. Ik noem onder andere het Korea
Monument in Roermond, de bijzetting van veteranen Wessels en
Aldewereld in Pusan in Zuid-Korea en interviews die steeds vaker een
prominente plaats in grote kranten innemen.
Ja, en toen was er dat moment dat Noord-Korea de stoffelijke resten van
55 Amerikaanse soldaten liet overbrengen naar Hawaï, zodat ze door
Amerika konden worden geïdentificeerd.
Dát was het moment dat ook wij, als VOKS-bestuur, in actie kwamen.
Want ook wij zijn de vijf Nederlandse militairen van het NDVN, die in
Noord-Korea zijn omgekomen en achtergebleven, nooit vergeten.
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Ik noem hun namen: Sergeant C.J.A. van der Snepscheut, Soldaat J.
Moonen, Soldaat J.M. Knaap, Soldaat T. Deegmulder en Soldaat E.M.
Lamberti.
Wij vonden het gerechtvaardigd, dat ook deze vijf gestorven militairen op
waardige wijze konden worden overgedragen aan hun familie of een plaats
konden krijgen in Pusan, naast hun gesneuvelde kameraden die daar ook
begraven liggen.
De brief die wij daarover stuurden naar minister-president Rutte, kreeg de
aandacht die het verdiende. Er werd enorm veel publiciteit aan gegeven
en uw voorzitter en vicevoorzitter kregen de kans om hierover in kranten,
op tv en via de radio uitleg te geven.
Al een dag na ontvangst van dit verzoek reageerde de premier direct en
gaf aan verscheidene instanties opdracht om stappen te ondernemen.
We zijn daar de premier erg dankbaar voor en hebben in een gesprek op
het Ministerie van Algemene Zaken de bevestiging gekregen dat men er
mee aan de slag is gegaan.
Vandaag zullen ook weer medailles worden uitgereikt. De belangrijke
Korean Ambassador for Peace Medal, met bijbehorende prachtige
oorkonde zal de ambassadeur vandaag vier keer overhandigen. Drie
daarvan aan hier aanwezige veteranen. De vierde wordt postuum uitgereikt
aan mevrouw Henkert-Lamberti, familie van Soldaat Lamberti, die nu nog
in Noord-Korea ergens ligt begraven.
Zo probeert Zuid-Korea ook diegenen te herdenken, die daar zijn
achtergebleven.
De band van Zuid-Korea met ons land is sterk, heel erg sterk en dat geldt
natuurlijk ook andersom.
Op 23 augustus kwamen 16 studenten uit Zuid-Korea in Nederland aan.
Hun groep werd aangevuld met 16 Nederlandse studenten en samen met
uw voorzitter, vicevoorzitter en secretaris bezochten zij verschillende
locaties, zoals het Regiment Van Heutsz, het Koreamuseum in
Schaarsbergen, het Nationaal militair Museum Soesterberg, het Yi Jun
Peace museum in Den Haag en het plaatsje ‘De Rijp’ in Noord-Holland.
Bij meerdere locaties waren ook Korea veteranen aanwezig en konden zij
ervaringen met hen uitwisselen.
Dit Youth Program zal in de komende jaren vaker worden gehouden in de
17 landen die hebben meegevochten voor de bevrijding van Zuid-Korea.
Het mag dan ook bijzonder zijn, en een bevestiging van die sterke relatie
tussen Zuid-Korea en ons land, dat uitgerekend Nederland als eerste was
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uitgekozen om dit te organiseren. U zult vandaag meer over dit Youth
Camp horen en zien.
De VOKS bestaat inmiddels al 41 jaar. Vele leden, bestuursleden en
andere belangstellenden hebben onze vereniging overeind gehouden.
In de loop der jaren zijn diverse leden onder ons benoemd tot lid van
Verdienste, erelid of erevoorzitter. In dit rijtje ontbreekt tot op heden een
naam die u allen veel zal zeggen: voorzitter generaal Nico-Tack.
De ‘generaal’ zoals hij destijds werd genoemd, is helaas op 28 maart 2007
overleden. Samen met de kolonel Schreuders, was hij de oprichter van
onze vereniging in 1977. Wij weten dat zijn inzet onuitputtelijk was, hij
opkwam voor de veteranen waar dat maar mogelijk was.
Om hem niet alleen vandaag te herdenken, maar ook in de toekomst zijn
naam de aandacht te geven die het verdient, heeft het bestuur van de
VOKS besloten hem per direct postuum te benoemen tot erevoorzitter.
Als u zich daarin ook kunt vinden, vraag ik u om dit besluit met een
enthousiast applaus te bekrachtigen”.
Na dit voorstel volgde een krachtig applaus onder de aanwezigen, dat
diepe indruk maakte. Het vormde immers een bevestiging van het vele
werk dat ‘de generaal’ voor de Korea veteranen had verzet.
De heer Gommers vervolgde zijn speech:

“Inmiddels hebben wij zijn vrouw op de hoogte gesteld van dit besluit.
Helaas kon zij vandaag niet aanwezig zijn, maar de oorkonde zullen wij
binnenkort aan haar overhandigen.
Namens de Vereniging Oud Korea Strijders wens ik u een hele fijne dag
toe en geniet u van datgene dat u vandaag ziet en hoort”.
Daarna was het de beurt aan Steve Tammerijn, die deelgenoot was van de
rondreis van de 16 Zuid-Koreaanse studenten aan ons land, in augustus
2018.
Steve vertelde over zijn belevenissen het navolgende verhaal:
“Goedemiddag,
Als deelnemer aan het Korean War Veteran Descendants Program had ik
de geweldige kans om een onvergetelijke paar dagen te delen met
Koreaanse oorlogsveteranen en studenten uit Korea en Nederland.

We hebben de eer gehad om de Koreaanse ambassade te bezoeken,
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hebben we een ‘Flash Mob’ uitgevoerd op het Museumplein in
Amsterdam, hebben informatie
gekregen over de eerste Nederlandse
bezoeker van Korea, bijna 400 jaar
geleden, en ontdekten dat de weg
naar vrede niet gemakkelijk is, zoals
aangetoond in het indrukwekkende
Yi Jun Peace Museum in Den Haag.
We hebben ook meer over de
Koreaanse oorlog ontdekt. Een bezoek
aan het National War Museum in
Soesterberg gaf ons inzicht in de
ontberingen en offers die werden
gemaakt. De uitleg die ons werd
gegeven door de voorzitter VOKS,
dhr. Gommers, met betrekking tot de
‘vergeten oorlog’ deed ons beseffen
dat we de Koreaanse oorlog niet
mogen vergeten.
De verhalen die ons werden verteld door enkele van de aanwezige
Koreaanse oorlogsveteranen van het Regiment Van Heutsz en het bezoek
aan het Korea Museum in Schaarsbergen, gaven een gezicht aan de
vergeten oorlog. Hun daar gepubliceerde verhalen hebben een blijvende
indruk gemaakt.
Tijdens onze tijd met wat ik nu onze Koreaanse vrienden kan noemen,
hebben we een duurzame band ontwikkeld die ervoor zal zorgen dat de
vergeten oorlog niet zal worden vergeten, dat de gemaakte offers zullen
worden onthouden en dat het pad naar vrede zal worden voortgezet door
onze generatie en de generaties die na ons komen.
Namens de deelnemende Koreaanse nazaten en studenten van de
oorlogsveteranen wil ik het ministerie van Patriot and Veterans Affairs, dat
dit mogelijk heeft gemaakt, bedanken.
Bedankt cördinator Yong, assistent-directeur Yu en Park, en bedankt onze
geweldige programmacoördinator en zachte ‘drillsergeant’ Amy Lee,
Bedankt Jaehong Lee en TJ Kim. We danken u, excellentie Yun Young
Lee, de heren Gommers en Schreuders van de VOKS, het van Heutszregiment en als laatste maar zeker niet het minste, bedanken we de
veteranen van de Koreaanse oorlog. Moge dit programma de basis
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hebben gelegd voor onze en toekomstige generaties om de Koreaanse
oorlog te herinneren en bij te dragen aan een weg met duurzame vrede.”
Vervolgens ontvingen drie veteranen uit handen van de ambassadeur de
‘Korean War Ambassador for Peace Medal’, ter nagedachtenis aan hun
inzet gedurende de Korea Oorlog.
Eén van de medailles werd postuum uitgereikt aan mevrouw Lamberti,
familie van de in Noord-Korea tijdens de Korea Oorlog vermiste soldaat
Lamberti.

De lunch daarna was weer heerlijk, en de geprojecteerde films en foto’s
over de verrichtingen van de leden van het NDVN, en over het bezoek van
de Zuid-Koreaanse studenten aan Nederland, werden met interesse
bekeken.
Wij danken de ambassadeur, Z.E. Lee Yun Young en de medewerkers van
de ambassade voor de uitnodiging en inzet tijdens deze dag.
Leo Schreuders
Secretaris en vice-voorzitter VOKS
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BEZOEK ZUID-KOREAANSE MARINESCHEPEN ANTWERPEN
Van 2 tot en met 4 november 2018 bracht de Cruise Training Task
Group (CTTG) van de Republiek Korea (ROKN) met twee schepen, de
ROKS Chungmugong Yi Sun Shin en ROKS Dae Cheong, een bezoek
aan de Antwerpse haven.
De ROKN CTTG vertrok op 7 september 2018 vanuit Jinhae, Zuid-Korea,
en zal tijdens deze training tot 19 januari 2019 een bezoek brengen aan 11
landen en 13 havens.
Tijdens het driedaagse bezoek aan België werd een breed scala aan
evenementen georganiseerd, zoals de receptie aan boord, culturele
demonstraties, een tentoonstelling die inzicht geeft in Korea ‘s
geavanceerde defensietechnologie, enzovoort.
Vrijdag 2 november
Op vrijdag 2 november 2018, meerden beide schepen aan de Antwerpse
haven aan.

Om 11:00 uur volgde de welkomstceremonie, samen met de ZuidKoreaanse ambassadeur in België, Oud Korea Veteranen uit Nederland,
België en Luxemburg, Belgische burgers, en mede-Koreaanse
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landgenoten. Na deze ceremonie werd een ieder in de gelegenheid gesteld
om beide schepen te bezichtigen.
De lunch die vanaf 12.00 uur aan boord van de ROKS Chungmugong Yi
Sun Shin aan bezoekers en genodigden werd aangeboden, liep wel
enigszins uit de hand. Er waren zovelen die gehoor hadden gegeven aan
de uitnodiging, dat de lunch helaas snel was ‘uitverkocht’.
Zaterdag 3 november
Op zaterdag 3 november 2018 werden door de CTTG van 14.00 uur tot
16.00 uur op de Grote Markt in Antwerpen culturele optredens verzorgd
alsmede demonstraties van de Navy Band, Samulnori, en Honor Guard.
Vanaf 17.00 uur verzorgde de CTTG voor speciaal genodigden een
receptie aan boord en een fantastisch diner-buffet op de ROKS
Chungmugong Yi Sun Shin.
Onder de aanwezigen waren Z.E. Chang-beom Kim, Ambassadeur van
Zuid-Korea in België, Kolonel Kim, de militair attachée van de Republiek
Korea te Brussel, de commandant Schout bij nacht Lee, bestuursleden
van de VOKS alsmede verscheidene Korea-veteranen uit Nederland en
België.

De gastvrijheid van de Zuid-Koreaanse adelborsten kende daarbij geen
grens; aan iedere tafel stonden één of meerdere adelborsten opgesteld,
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die de gasten verzorgden van drankjes, de minder validen hielpen met het
buffet, en stonden een ieder te woord.
Het aangeboden muzikale programma was bijzonder en de gezongen
‘Arirang’ maakte wederom indruk.
Het vertrek in de namiddag van 4 november werd door vele inwoners van
Antwerpen bijgewoond. De scheepshoorn van de marineschepen werd
‘geblazen’ en de op het dek opgestelde bemanningsleden bleven
onophoudelijk ter afscheid zwaaien.

Wij danken de Republiek Korea in het algemeen en de Zuid-Koreaanse
Marine in het bijzonder, voor het mogen bijwonen van dit indrukwekkende
evenement.
Leo Schreuders
Secretaris VOKS
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RECEPTIE NATIONALE DAG VAN DE ZUID-KOREA
Op 14 november 2018 werd ter gelegenheid van de Nationale Dag van de
Republiek Korea een receptie aangeboden in het Van Gogh Museum in
Amsterdam.
Een groot aantal personen en organisaties had aan de uitnodiging van
Z.E. Ambassadeur Lee Yun Young gehoor gegeven.
De VOKS werd hierbij vertegenwoordigd door voorzitter Paul Gommers,
bestuurslid Wim Kramer, DC Zuid-Holland William Roza en DC NoordHolland Kees Kortlever, allen vergezeld van hun partner.
Onder de overige genodigden zag ik o.a. oud-penningmeester VOKS, Pim
Wijnands.
Na de begroeting van de Ambassadeur, die evenals zijn echtgenote
gekleed was in de nationale klederdracht van Korea en de militair Attaché,
kolonel Yong Sun Kim en diens echtgenote, verzamelden de genodigden
zich in een grote ontvangsthal waar hapjes en drankjes geserveerd
werden. Daarbij was er tevens gelegenheid om enkele bekenden te
begroeten zoals bv. de gouverneur van Bronbeek, kolonel K. van Dreumel.
Vervolgens werden de aanwezigen uitgenodigd om de tentoongestelde
schilderijen van het museum te bewonderen, waar velen graag gebruik van
maakten.
Na verloop van tijd werd het gezelschap uitgenodigd naar een
lagergelegen verdieping te gaan. Daar werden de genodigden
achtereenvolgens toegesproken door Ambassadeur Lee en door de
voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw A. Broekers-Knol, waarna een
Koreaanse sopraan het Nederlandse - en het Koreaanse volkslied zong.
Daarna werden de aanwezigen uitgenodigd voor het warme buffet, waarbij
men kon kiezen voor een meer Europees buffet of een Aziatisch buffet.
Het behoeft geen betoog dat de aanwezigen hier graag gebruik van
maakten.
Gelukkig waren er drie ronde tafels met stoelen, waar uw verslaggever en
DC Zuid-Holland met hun echtgenotes graag plaatsnamen; dit na een
voornamelijk staande receptie. De leeftijd gaat hierbij toch ook een rol
spelen.
Tenslotte was het tijd om afscheid te nemen en weer op huis aan te gaan.
Een bijzonder gebeuren was weer ten einde.
Kees Kortlever
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NEGEN JAAR KOREA COLLECTIE SCHAARSBERGEN
(Tekst en foto’s: Ds. P. ’t Hoen)
Ons Koreamuseum is in de Historische Collectie van het Regiment
Van Heutsz in de Oranjekazerne te Schaarsbergen ondergebracht.
Elke donderdag is het museum open van 10.00 tot 16.00 uur.

Oud-Koreaveteranen Ferry Titalepta en Wim Kramer zijn iedere donderdag
aanwezig om gasten te ontvangen. Zij krijgen ondersteuning van
vrijwilligers die ook helpen bij het archiveren van materiaal en helpen bij
het vullen van de diverse vitrines.
Het is geen echt museum, maar het is een verzameling van historische en
militaire documenten, uitrusting en wapens, vertelt majoor Georg van der
Most. Door de jaren heen is er veel materiaal verzameld, veelal uit
nalatenschappen van overleden Koreaveteranen.
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Via ons museum kunnen kinderen en dan ook weer hun kinderen meer te
weten komen over hun (groot)vaders. De nog aanwezige oud-Korea
veteranen bieden een luisterend oor en helpen met het zoeken naar
informatie en het beantwoorden van wezenlijke vragen.
Wij hebben een passieve collectie omdat wij tot nu toe te weinig
mankracht hebben. Zodoende ligt het materiaal in vitrines en in het
afgesloten archief.

Nogmaals gaat het om de historische collectie en mag het officieel geen
museum heten. Dit gezegd hebbende, wordt de collectie wel bezocht door
de actief dienende militairen van de Luchtmobiele Brigade in
Schaarsbergen. Bijzonder is te noemen dat onze Korea re-enactmentgroep veel waarde hecht aan de collectie.
Elke donderdag zijn er bezoekers die zich melden, waaronder ZuidKoreaanse burgers en Koreaveteranen uit andere VN-landen.
Volgend jaar bestaat het museum in Schaarsbergen tien jaar. In het
verleden is de collectie op andere opeenvolgende locaties ondergebracht
geweest. Majoor Georg van der Most heeft leidinggegeven aan het
samenstellen en inrichten van het huidige Koreamuseum. De majoor heeft
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zich bewonderenswaardig verdiept in de geschiedenis van de
Koreaoorlog.
Het is bijzonder om met Georg te praten over de Korea oorlog en
geschiedenis. Hij is in staat om een willekeurige foto te plaatsen binnen
het geheel van de collectie. Zo worden groepjes Koreamilitairen
geïdentificeerd. Nu kan het gebeuren dat kinderen hun vader op een foto
zien en ontdekken wie zijn maten waren, waarvan er nog in leven kunnen
zijn. Zoektochten als deze zijn intensief en nooit af.
Er is nauwelijks een punt te zetten achter een verhaal, of een foto helemaal
te beschrijven.
Majoor van der Most is actief dienend bij CIMIC, Civiel Militaire Cooperatie, maar in zijn vrije tijd betrokken bij de collectie en dienstbaar aan
de veteranen, bezoekers en vrijwilligers.
Op mijn vraag wat hem het meest intrigeert in de collectie, nam hij een
zwart poppetje in zijn hand, een recente aanwinst uit de nalatenschap van
een Korea veteraan.

Vandaag de dag groeit het aanbod voor de collectie doordat kinderen
en/of kleinkinderen materiaal schenken of in bruikleen geven aan het
museum. Dit gaat vaak gepaard met persoonlijke contacten en intensieve
gesprekken over de oorlog zelf, de nasleep tot vandaag en het verwerken
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van persoonlijke ervaringen. Kinderen vertellen wel eens dat hun vader
over die periode nooit heeft kunnen of willen praten. Dit heeft impact
gehad op de relatie vader-kind.
Het kan niet anders dat, wanneer je stilstaat bij de vitrines beneden en het
goed beheerde archief boven, je betrokken raakt bij Korea van toen en nu.
Trek boven maar een willekeurige la open en je voelt die betrokkenheid bij
gebeurtenissen tijdens de Korea oorlogshandelingen te land, ter zee en in
de lucht.
Hoewel wij heel blij zijn met meer kennis over deze oorlog is er
tegelijkertijd een diep besef van een tragedie die zijn weerga niet kent.
Soms lees je over of zie je gebeurtenissen in de collectie die je alleen maar
doen zwijgen.
Zwijgen is ook een manier van omgaan met het verzamelde
Koreaverleden. Zwijgen kan ertoe doen!

Foto:

Paula van Dam overhandigde op donderdag 27 september 2018 de
twee fotoboeken van haar vader aan majoor Georg van der Most en
archivaris en vrijwilliger Wim Brouwer
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REMEMBRANCE DAY AMSTERDAM
Ieder jaar organiseert de Amsterdamse afdeling van de Britse Royal
Airforces Association een Ceremony of Remembrance op de Nieuwe
Oosterbegraafplaats in Amsterdam.
Deze herdenking wordt ook wel ‘Klaproosdag’ genoemd.
Met het dragen van een ‘poppy’, ofwel klaproos, herdenken Britten op
11 november de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog,
maar ook van alle conflicten sinds die tijd. Dankzij haar bloedrode
blaadjes en zwarte kruisvormige binnenste is zij een toepasselijk
symbool voor alle gesneuvelde soldaten.

Dit jaar werd in Amsterdam op 10 november Remembrance Day
gehouden. Een dag voor de feitelijke datum waarop de Eerste
Wereldoorlog in 1918 eindigde met een wapenstilstand, in 1919 gevolgd
door het Vredesverdrag van Versailles.
Het is honderd jaar geleden dat de wapens neergelegd werden en dat feit
wordt jaarlijks herdacht, vooral in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk.
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Een groot aantal belangstellenden, onder wie namens de VOKS-voorzitter
Paul Gommers, DC Noord-Holland Kees Kortlever en VOKS lid Dick
Hermans, hadden zich verzameld bij het Hoofdgebouw en vandaar uit liep
de stoet, voorafgegaan door een doedelzakspeler, naar het monument bij
de meer dan 300 graven van omgekomen geallieerde militairen tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Over het algemeen bemanningen van vliegtuigen
die boven Nederlands grondgebied neergeschoten waren.
De herdenking begon met een dienst geleid door Reverend Dr. Lance
Stone. Na een inleidend gebed volgde de ‘Last Post’ door een trompetter,
waarna een minuut stilte. Na het signaal ‘Reveille’ volgde een lezing van
een gedeelte uit de bijbel en een toespraak door Dr. Stone, dit weer
gevolgd door een muziekstuk ‘We will Remember Them’ uitgevoerd door
leerlingen van de British School of Amsterdam.
Andermaal een gebed, gevolgd door het zingen van de bekende hymne
‘Abide withe me’.
Daarna werden door enkele autoriteiten, zoals de burgemeester van
Amsterdam, mevrouw Halsema, alsmede door diverse organisaties
bloemstukken bij het monument gelegd. Ook de VOKS-delegatie legde
een bloemstuk en bracht daarna de groet.
De ceremonie eindigde met het zingen van het Britse- en het Nederlandse
volkslied door de leerlingen van de British School, terwijl leerlingen van
een Poolse school het Poolse volkslied zongen.
Na de plechtigheid was er in het hoofdgebouw gelegenheid voor een kop
koffie en om zich met de overige deelnemers te onderhouden.
C.J. Kortlever
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NIEUWS UIT KOREA
Toenadering per spoor beide Korea's
SEOUL (ANP) - Zuid- en Noord-Korea begonnen vrijdag 30 november aan
gezamenlijke controles van hun spoornetwerk.
Dat gebeurt vooruitlopend op een eventuele vernieuwde aansluiting van de
netwerken van beide landen.
De inspecties van de sporen zullen achttien dagen duren, aldus het
ministerie van Hereniging in
Zuid-Korea.
De toenadering op het spoor is
onderdeel van de afspraken
die de leiders van de twee
Korea‘s maakten tijdens hun
ontmoeting in april, gericht op
verzoening tussen beide
landen.
Een locomotief zal vanuit ZuidKorea met zes rijtuigen naar
het noorden rijden.
De Noord-Koreanen nemen de trein vanaf het station Panmun over om
verder te rijden over een lijn in het westen.
Wegverbinding
Voor het eerst in 14 jaar is er weer een wegverbinding tussen Noord- en
Zuid-Korea. De onverharde weg, die dwars over de gemeenschappelijke
grens heen gaat, zal volgend jaar worden gebruikt om overblijfselen van de
Koreaanse Oorlog (1950-1953) op te ruimen.
De onverharde weg ligt in de gedemilitariseerde zone die de Korea‘s van
elkaar scheidt, zegt persbureau AFP.
De twaalf meter lange route in de buurt van Cheorwon, vlakbij het
middelpunt van de zone, is één van de maatregelen die de landen nemen
na de Pyongyang-top afgelopen september.
Daarnaast hebben de landen afgesproken om bunkers en wapens weg te
halen bij het grensdorpje Panmunjom.
Seoul en Washington komen steeds verder uit elkaar te liggen met hun
ideeën over de aanpak van Noord-Korea.
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De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-voert een beleid waarbij hij
aansluiting zoekt bij het geïsoleerde buurland.
De Verenigde Staten houdt vol dat de druk op Pyongyang opgevoerd
moet blijven totdat Noord-Korea denucleariseert.
Op foto's die donderdag werden gepubliceerd door het Zuid-Koreaanse
ministerie van Defensie zijn een Zuid- en een Noord-Koreaanse soldaat te
zien die de hand naar elkaar uitsteken, onder het oog van toekijkende
collega's.
‘Weg van historisch belang'
“Het is van historisch belang dat het noorden en het zuiden deze nieuwe
doorgang openen en samenwerken om de overblijfselen weg te halen op
de plek waar tijdens de oorlog de ergste veldslagen hebben
plaatsgevonden", stelt het ministerie.

De gedemilitariseerde zone is ondanks zijn naam een van de meest
gevaarlijke gebieden ter wereld, vol met mijnenvelden en
prikkeldraadomheiningen.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo
benadrukte deze week dat Washington “ervoor wil zorgen dat de vrede op
het schiereiland en de denuclearisatie van Noord-Korea niet achterblijft bij
de toenadering tussen de twee Korea's.”
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EERVOLLE DODENHERDENKING IN ZUID-KOREA
Van kapitein b.d. J. Verboeket ontving de redactie een verslag van de
dodenherdenking, die op 4 mei 2011 gehouden werd in Zuid-Korea.
Graag willen wij zijn ervaringen met u delen.
De Dodenherdenking 4 mei 2011 zal ik niet vlug vergeten. Het toeval wilde
dat ik op deze dag aanwezig was in Zuid-Korea. Samen met mijn
echtgenote vierden wij onze vakantie in dit land. We brachten veel tijd
door met onze vrienden aldaar.
Een uitwisselingsprogramma tussen Nederland en de Verenigde Staten
bracht hen van 2004 tot 2009 in Nederland.
Het betrof hier de US Sergeant-major Ron Macauley en zijn gezin. Hij werd
tewerkgesteld op de Koninklijke Militaire School te Weert in voornoemde
periode. Gedurende deze periode was ik met mijn gezin hun ‘host Family’.
Daar ik sinds december 2010 met FLO ben was een bezoek aan hun
natuurlijk een must en zodoende waren wij in Zuid-Korea gedurende de
maand mei 2011.
Tijdens een etentje bij de familie Macauley thuis, kwamen wij in contact
met de plaatsvervangend NL Ambassadeur in Zuid-Korea, Mevrouw Marjo
Crompvoets.
Zij nodigde mij uit om deel te nemen aan de jaarlijkse dodenherdenking op
4 mei. Deze zou plaatsvinden bij het NL Monument ‘De Molen’ ter
nagedachtenis aan de Nederlandse gevallenen uit de Korea Oorlog.
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Als pas gepensioneerd KL-militair vond ik dat natuurlijk een hele eer en
heb dan ook gelijk toegezegd.
4 mei 2011
Mijn echtgenote en ik stonden op tijd op waarna we met een taxi door
Seoul werden geloodst naar de Nederlandse Ambassade. (Dat was al een
avontuur op zich kan ik u verzekeren).
Hier was een warm welkom en natuurlijk een kopje koffie.
Het was ook bij de Ambassade dat we kennisnamen van een drietal ZuidKoreaanse veteranen die als ‘Riflemen’ dan wel ‘Machine gun operator’
hadden gediend bij het NL-detachement.

Vol trots stonden ze daar getooid met onze baret en het van Heutszembleem.
Na een busrit van bijna twee uur kwamen we onder politiebegeleiding bij
het NL-monument in Hoenseong. Na een korte inleiding werd ik gegrepen
door het feit dat je zover van huis ineens het Wilhelmus hoort.
De toespraak van NL Ambassadeur werd gevolgd door die van de
burgemeester van Hoenseong.
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Afgesloten werd met saluutschoten als een waar ere salvo voor onze
gevallenen.

Dit eervolle moment kreeg nog een vervolg en wel bij het monument dat is
opgericht om de eerste commandant NL-detachement, de luitenantkolonel Den Ouden te eren.
De dag werd afgesloten met een Koreaanse lunch, aangeboden door de
gemeente Hoenseong.
Ik was zeer onder de indruk van de ceremonies die zeer waardig werden
uitgevoerd door de Koreaanse vertegenwoordigers.
Het was mij een eer Nederland te vertegenwoordigen samen met nog een
20-tal Nederlanders die in Zuid-Korea verblijven.
Ook was ik onder de indruk van de deelname door Nederland aan de VNmissie in 1950.
Alvorens deel te nemen aan de dodenherdenking was ik in het bezit
gesteld van het boek “De Bloedigste Oorlog” van schrijver Robert
Stiphout.
In twee dagen heb ik dit boek uitgelezen en ben getuige op afstand
geweest van al de ontberingen die onze collega’s hebben moeten
ondergaan.
Dat deze VN-deelname ook wel ‘De Vergeten oorlog’ wordt genoemd,
kwam mij maar al te duidelijk voor ogen. Nooit heb ik beseft wat het voor
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onze collega’s betekend heeft wat zij daar gepresteerd hebben.
Zij, de Veteranen uit de Korea oorlog, verdienen ons RESPECT in de
ruimste zin van het woord.
Met de meeste hoogachting voor onze strijders, de NL Ambassadeur en
het Zuid Koreaanse volk,

Kapitein (BD)
JOS VERBOEKET
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BRONBEEK
Bronbeek is een museum en hét kenniscentrum van Nederlands koloniale
geschiedenis. Het bevindt zich op een historisch landgoed. Bronbeek is
ook een tehuis voor veteranen van de Nederlandse krijgsmacht en het
voormalige Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Op het
landgoed wordt een groot aantal herdenkingen gehouden.
Buitenverblijf koning Willem III
Welgestelde burgers
legden Bronbeek
begin 19e eeuw aan
als buitenverblijf.
Koning Willem III
(1817-1890) was de
laatste particuliere
eigenaar. Hij schonk
het landgoed in 1859
aan de staat onder de
voorwaarde dat er een
tehuis kwam voor
militairen van het
koloniale leger. Architect Nicolaas Willem Rose ontwierp vervolgens een
praktisch en modern gebouw. Op 19 februari 1863 opende het ‘Koloniaal
Militair Invalidenhuis’. Het bood huisvesting aan ruim 200 militairen, die
door handicap of hoge leeftijd geen actieve dienst meer konden vervullen.
Oud-beroepsmilitairen
Na de opening schonken het Ministerie van Koloniën, de koning en
particulieren voorwerpen uit Nederlands-Indië aan Bronbeek. Dit vormde
de aanzet tot het hedendaagse museum. De voorwerpen kregen een
plaats in de gangen, langs de wanden en in de trapportalen van het tehuis.
Op het terrein rond het tehuis verbouwden de bewoners voedsel.
In 1970 verviel de voorwaarde dat bewoners gediend moesten hebben bij
het KNIL. Het tehuis werd opengesteld voor oud-beroepsmilitairen uit alle
delen van de Nederlandse krijgsmacht.
Voor meer informatie over het tehuis en tentoonstellingen, kijk op:
https://www.defensie.nl/zoeken: bronbeek
52

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 secretaris van de V.O.K.S.
Dhr. L.C. Schreuders, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
e-mail: voks1951@gmail.com - telefonisch: 06-51903177
of via de website van de VOKS: https://vox-voks.nl in het menu
onder 'VOKS-artikelen'
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.

