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VAN DE VOORZITTER
Het is maart 2019. Drie maanden in het nieuwe jaar
zijn weer bijna voorbij. Gezien wat er in de afgelopen
maanden is gedaan en besloten, belooft het de
komende maanden hectisch te worden.
Zo is eindelijk het doek gevallen voor het ‘oude’
contributiebedrag en is in de afgelopen
ledenvergadering besloten deze te verhogen naar 20
euro. We moesten dit wel doen, want het
voortbestaan van onze vereniging hangt deels ook af
van een gezond financieel beleid.
En nu we het er toch over hebben… het aantal donateurs wordt ook
steeds groter! Echtgenotes van overleden veteranen, kinderen en
(achter)kleinkinderen, ook zij willen met hun donateurschap bijdragen aan
de tijd dat hun man, vader of opa in Korea was.
Van het totale ledenbestand in 2013 bestond 26% uit donateurs. Nu, in
2019, is dat inmiddels 44% geworden!
Kenmerkend is dan ook dat ons secretariaat van familieleden van
overleden veteranen steeds vaker vragen om informatie krijgt.
En dan denk ik alvast verder vooruit, want hoe zou het over tien jaar zijn?
Bestaat de vereniging dan nog? Moet de naam dan worden veranderd?
Zijn er dan nog reünies?
Ik heb daar nu nog geen antwoord op. Eén lichtpuntje blijft: er zullen altijd
nakomelingen zijn die een belangrijke positie zullen innemen in het
herdenken van de Korea Strijders die in de Korea oorlog zijn omgekomen
en diegenen die de jaren daarna de vereniging als lid, als bestuurslid, als
districtscommissaris, als donateur, als militair, of als geschiedschrijver
zullen herdenken.
Eén herdenking, de ‘Hoengsong Herdenking’ is in februari van dit jaar voor
het laatst in Roosendaal gehouden. Het monument blijft daar echter wel
staan. En hoe zit het dan met de herdenking in Schaarsbergen?
Ik kan u geruststellen: het Regiment Van Heutsz heeft ons laten weten dat
de Koreaherdenking zoals die in Schaarsbergen wordt gehouden, altijd zal
blijven bestaan. Ook al is het over vijftig jaar!

Paul Gommers
Voorzitter 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
A.J. Leyenaar
Ch. Mark
W. Meinen
K. Piëst

(overleden 2018)
(overleden 2018)
(overleden 2006)
(overleden 2014)
(overleden 2018)
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IN MEMORIAM
Het bestuur van de VOKS maakt bekend
dat in de periode december 2018 – maart 2019
bericht van overlijden is ontvangen van:

Dhr. J.C. Bluming, 85 jaar, op 17 december 2018 te Utrecht
(Landmacht, 26-10-1950, Zuiderkruis en 21-07-1952 Gen. Nelson M. Walker )
Op 17 december 2018 overleed op 85-jarige leeftijd de heer J.C. (Jon) Bluming,
niet alleen Korea-veteraan en jarenlang lid van de VOKS, maar tevens een bekende
Nederlander, acteur in diverse films en een internationaal bekende beoefenaar van
meerdere vechtsporten. Jon was o.a. de oprichter en president van de
International Budokai Kan, overigens een niet door de NOC/NSF erkende bond,
zodat leden niet kunnen deelnemen aan officiële wedstrijden, zoals bv. de
Olympische Spelen.
Jon Bluming ging in oktober 1950 als 17-jarige(!) met het eerste detachement
NDVN naar Korea om na terugkeer in Nederland in juli 1952 nogmaals, nu met het
11e Aanvullingsdetachement naar Korea terug te keren. Volgens zijn eigen opgave
raakte hij drie keer gewond.
Omdat ik rekening hield met een groot aantal belangstellenden, met name uit de
vechtsportwereld, was ik al een uur voor de aanvang van de plechtigheid
voorafgaand aan de crematie van de heer Bluming in Crematorium Domstede in
Utrecht aanwezig. Toen al moest ik zoeken naar een parkeerplaats op het toch
ruime parkeerterrein en binnen in de wachtruimte bevond zich reeds een talrijk
gezelschap belangstellenden, velen in witte judokleding. Voorts zag ik dat er een
delegatie was van het Contact Oud-Mariniers.
Gelukkig bleef ik niet lang alleen en kon ik de volgende (bestuurs)leden van de
VOKS begroeten: voorzitter Paul Gommers en de leden Hermans en Puister als
belangstellenden, voorts de VOKS-leden die zich aangemeld hadden voor de te
vormen erewacht, de heren Boom, Hazeleger, van der Leelie, Lokhoff en
Nagelkerken (uw verslaggever stond als zesde genoteerd).
Op een gegeven moment was er gelegenheid om afscheid te nemen, waar velen
gebruik van maakten. Voor de ingang van het vertrek waar de geopende kist stond
opgesteld hadden zich oud-mariniers opgesteld waardoor toen al duidelijk werd
dat bedoelde delegatie ook een rol bij de plechtigheid ging spelen. Voor alle
zekerheid hadden we onze aanwezigheid al kenbaar gemaakt aan de uitvaartleider.
Deze was vooraf reeds door Paul Gommers ingelicht over de gang van zaken en
de gebruikelijke rol van de VOKS-erewacht. De VOKS-delegatie kon reeds vooraf
plaats nemen in de aula. Daar bleek dat veel zitplaatsen gereserveerd waren voor
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de judoka's, maar niet voor ons. Dat hebben we toen zelf maar geregeld door een
deel van een rij stoelen te bezetten.
Tegen de aanvangstijd gingen wij als erewacht ons opstellen naast de baar, drie
man links en drie man rechts. Vervolgens werd de plechtigheid geopend door
judoka's die de kist naar binnen brachten, voorafgegaan een marine-veteraan en
gevolgd door de delegatie oud-mariniers met vlag en (mariniers-)baret plus
onderscheidingen van de overledene.
Nadat de kist geplaatst was namen acht judoka's eveneens plaats ter weerszijden
van de kist. De reeds aanwezige VOKS-erewacht werd nog net niet weggeduwd
maar het scheelde weinig. Toen werd tevens duidelijk dat met de aanwezigheid de
rol van de VOKS in het geheel geen rekening gehouden was. Enfin, zoals
gebruikelijk werd afgemarcheerd naar onze zitplaatsen om de plechtigheid verder
te volgen. De oud-mariniers hadden zich in linie achter de baar opgesteld.
Als eerste spreker werd het woord gevoerd door de heer J. de Bruin, als
persoonlijke vriend en official van de International Budokai Kan, afdeling Nederland
(dit was de man met de marine-baret), gevolgd door een official die in het Engels
een speech hield. Daarna sprak een kolonel der mariniers b.d., die herinneringen
ophaalde aan de overledene als judo-instructeur in Doorn.
En als laatste sprak een zoon van Jon die herinneringen ophaalde aan zijn vader.
Onderwijl werden er ook opnamen op twee schermen getoond uit het leven van
Jon Bluming.
Omdat de plechtigheid ten einde liep ging de VOKS-erewacht weer naar voren om,
plaats te nemen naast de kist. Daar hadden de judoka's zich echter zodanig
opgesteld dat er onvoldoende ruimte was om onze voorgenomen opstelling in te
nemen. Er bleef ons niets anders over dan ons in de nabijheid van de baar op te
stellen om toch nog deel te kunnen nemen aan de ceremonie. Door een trompetter
van de Koninklijke Landmacht werd de ‘Last Post’ geblazen, waarna een minuut
stilte, gevolgd door het signaal ‘Voorwaarts’.
Vervolgens was er gelegenheid voor de belangstellenden om langs de baar te
lopen. Toen de laatste belangstellenden vertrokken waren, hebben wij als VOKS
ieder persoonlijk de groet gebracht, omdat het onmogelijk was dit op de
gebruikelijke wijze uit te voeren.
Alvorens te vertrekken werden door de weduwe en de zoon van Jon wij op
vriendelijke wijze bedankt voor onze aanwezigheid.
Al met al een happening die wij nog nooit eerder beleefd hadden. De aanwezigheid
van de oud-mariniers was al min of meer discutabel, als we weten dat Jon Bluming
in 1950 slechts enkele maanden deel uitmaakte van het Korps Mariniers en bij dit
onderdeel vertrok zonder zijn opleiding te voltooien. Daarna meldde hij zich voor
Korea, waar hij twee keer in Korea diende en derhalve aanmerkelijk langer bij de
Koninklijke Landmacht ingedeeld was dan bij het Korps Mariniers. In latere jaren
was hij als burger betrokken bij instructies als vechtsporter bij het Korps Mariniers
in Doorn.
Kees Kortlever
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Dhr. J.W. Fenenga, 87 jaar, op 2 januari 2019 te Oud-Beijerland
(Landmacht, 21-07-1951 General J.H. McRae)
Op 9 januari hebben wij in het crematorium te Heineoord afscheid genomen van
Korea-veteraan J.W. Fenenga. Hij was van 3e AD dat op 21 juli 1951 naar Korea
vertrok.
De erewacht van de VOKS bestond uit zes personen. De heren Boom, Gommers,
Hazeleger, Kortlever, Roza en een actief dienende Sld1 van het 12 Inf. Bat Reg van
Heutsz. Ook waren er twee mannen van de Bravo-Wonju Compagnie in
ceremonieel tenue met sabel, die bij de Koreavlag en de clubvlag stonden .
Op de kist was de Zuid-Koreaanse vlag gedrapeerd alsmede de onderscheidingen
van de heer Fenenga.
De eerste spreker was onze voorzitter, die aan de aanwezigen uitleg gaf van de
banieren en de in ceremonieel tenue geklede militairen. Tevens memoreerde hij de
militaire loopbaan in Korea van de heer Fenenga .
Nadat nog enkele sprekers over het privéleven van hem hadden gesproken, werd
aan de aanwezigen gevraagd, indien mogelijk, te gaan staan. Na het commando
‘geeft acht’ en ‘brengt eregroet’ werd het signaal ‘Taptoe’ geblazen, gevolgd door
een minuut stilte. Na het signaal ‘voorwaarts’ konden de belangstellenden afscheid
nemen van de overledene en de familieleden condoleren.
DC VI W.Roza

Dhr. P.J. v.d. Laar, 92 jaar, op 17 januari 2019 te Amstelveen
(Landmacht, 26-10-1950, Zuiderkruis)
Op 17 januari 2019 overleed VOKS-lid Pieter J. van de Laar op de leeftijd van 91
jaar te Amstelveen. Op 23 januari 2019 vond de plechtigheid voorafgaand aan de
crematie plaats op begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam.
De herdenkingsplechtigheid was in de monumentale aula waar een groot aantal
familieleden en andere belangstellenden rondom de baar had plaatsgenomen.
Onder de bloemstukken waren ook die van de Ambassade van de Republiek Korea
en van de VOKS. Voor in de aula waren twee vlaggen opgesteld, de bataljonsvlag
met streamers en de VOKS-vlag. Daarachter twee korporaals van het Regiment
Van Heutsz in ceremoniële tenue met klewang.
De VOKS-erewacht, ditmaal bestaande uit de leden Paul Gommers, Tom
Hazeleger, Dick Hermans en Kees Kortlever, stond opgesteld aan weerszijden van
de kist tot aan het begin van de plechtigheid. Daarna namen zij plaats op de voor
hen gereserveerde stoelen.
Allereerst werd het woord gevoerd door de weduwe van Piet. Beheerst en met
vaste stem las zij een verklaring voor waarin zij op warme wijze uiting gaf aan de
liefde die zij en haar man in bijna 65 jaren huwelijk voor elkaar hadden. Daarna
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volgden twee dochters die ieder een woord van herdenking aan hun vader wijdden
hetwelk zij besloten met het zingen van een lied. Daarna was de beurt aan de
kleinkinderen van Piet die ieder op hun beurt vertelden welke gezegdes zij van hun
opa in hun herinnering hadden opgeslagen. Die liefdevolle herinnering aan een opa
die altijd klaar stond voor hen kreeg vervolgens gestalte door het lied 'Mijn Opa,
mijn Opa' uit de TV-serie 'Ja zuster, nee zuster', door velen met een lach op het
gezicht meegezongen. Dat was de eerste keer dat ik dat lied bij een uitvaart te
horen kreeg, maar ik vond het een alleszins gepast eerbetoon.
Als laatste kreeg voorzitter Paul Gommers het woord. Daarin schetste hij de
situatie in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, de inval door Noord-Koreaanse
troepen in juni 1950 in Zuid Korea en het besluit van de Verenigde Naties om Zuid
Korea te hulp te komen. In oktober 1950 vertrok het eerste Nederlands
Detachement Verenigde Naties en daar maakte Piet van de Laar deel van uit. Dit
detachement leed grote verliezen aan doden en gewonden maar Piet behoorde bij
hen die levend terugkeerden.
Hierna werd de ‘Last Post’ geblazen door soldaat 1e klas, mevrouw Soepboer,
gevolgd door een minuut stilte, afgesloten met het signaal ‘Voorwaarts’. Tijdens dit
laatste eerbetoon had de VOKS-erewacht opnieuw plaats genomen naast de kist.
Vervolgens ging het te voet vanuit de aula naar het crematorium, voorafgegaan
door de mannen van Van Heutsz met de vlaggen en de vier erewachtleden. Daarbij
werd de baar meegevoerd door twee schoonzoons en enkele kleinkinderen. Daar
aangekomen werd door de twee schoonzoons een in memoriam en een
dankwoord uitgesproken. Tenslotte werd de kist ingevoerd in de ovenruimte en
was de plechtigheid ten einde.
In de ontvangstruimte was er daarna gelegenheid om de familie te condoleren en
een beetje bij te komen van de kou met een kopje koffie of een glaasje port en wat
hapjes. Wij mochten daarbij de hartelijke dank ontvangen van de weduwe en
andere familieleden voor ons aandeel in de plechtigheid.
C.J. (Kees) Kortlever
DC Utrecht en Noord Holland

Dhr. L.W. Puister, 90 jaar, op 11 februari 2019 te Amsterdam
(Marine, Hr. Ms. Evertsen)
Op zaterdag 16 februari 2019 vond in Hoorn de begrafenis plaats van L.W. (Leen)
Puister. Hij overleed op 11 februari 2019 in Amsterdam op de leeftijd van 90 jaar.
Op de rouwkaart stond: 'Een bijzonder mens heeft ons verlaten. Leen was een
avonturier in hart en nieren' Ook bij de V.O.K.S. nam Leen een bijzondere plaats in
Ondanks zijn invaliditeit mochten we Leen vaak ontmoeten bij gebeurtenissen
binnen onze vereniging.
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Bij de ceremonie voorafgaand aan de bijzetting in het familiegraf waren naast
familieleden veel belangstellenden uit de vriendenkring van Leen aanwezig.
De V.O.K.S. werd hierbij vertegenwoordigd door de leden S. Boom, D. Hermans,
C.J. Kortlever en N. Schuitemaker die als erewacht optraden. Eveneens aanwezig
waren voorzitter P.P.G. Gommers en H. Mulder, die als vlaggendrager fungeerden.
Bijzonder was het feit dat de Koreaanse militair attaché, kolonel Kim, vergezeld van
zijn echtgenote, vanuit Brussel naar Hoorn was gekomen om de overledene de
laatste eer te bewijzen. Bij aankomst van het stoffelijk overschot brachten de
V.O.K.S.-leden de groet waarna zij de kist, gedekt door de nationale driekleur, naar
binnen brachten. Nadat de leden van de erewacht hadden plaatsgenomen werd de
herdenking begonnen met een woord van welkom door een nicht van Leen.
Daarna kreeg voorzitter Gommers het woord waarbij het verleden van Leen als
opvarende van de Hr.Ms. Evertsen schetste.

Vervolgens hield een vriend een toepasselijke speech, waarna de nicht van Leen
opnieuw het woord nam en herinneringen aan haar oom ophaalde. Hierbij las zij
een verklaring voor door een voormalige patholoog-anatoom toen Leen werd
voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. De eremedaille in goud,
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau was hem toegekend als waardering
voor het belangrijke werk dat hij als assistent van de afdeling Pathologie van het
Hoorns ziekenhuis gedurende achttien jaren had verricht. Leen had er steeds zorg
voor gedragen dat hoornvliezen van overledenen ter beschikking kwamen, zodat
veel blinden weer ziend konden worden.
De toespraken werden afgewisseld door muziek die Leen zelf had uitgezocht,
waaronder het bekende Koreaanse lied 'Arirang'. Ook werden er foto-opnamen op
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een scherm vertoond met beelden uit het leven van Leen. Nadat de herdenking
beëindigd was, nam de erewacht opnieuw plaats aan weerszijden van de baar en
reed deze - voorafgegaan door het V.O.K.S.-vaandel en de ‘Geus’, gedragen door
de heren Gommers en Mulder- naar het graf. Toen alle aanwezigen een plaats
nabij de groeve hadden gevonden werd de groet gebracht en de ‘Last Post’
geblazen door een huzaar-trompetter, gevolgd door een minuut stilte en het
signaal ‘Voorwaarts’. Daarna was er in de ontvangstruimte gelegenheid om elkaar
te ontmoeten met koffie of andere drankjes en belegde broodjes. Op de rouwkaart
was op uitdrukkelijk verzoek van Leen verzocht om in plaats van bloemen een
bijdrage over te maken ten behoeve van de Samilschool. Toch waren er
bloemstukken rondom de baar, waaronder die van de Koreaanse Ambassade en
de V.O.K.S. aangezien het verzoek ons eerst bereikte nadat de bloemstukken
reeds besteld en betaald waren.
C.J. Kortlever

Dhr. F.G. Rijlaarsdam, 89 jaar, op 12 februari 2019 te Brunssum
(Landmacht, 10-10-1951 Gen. W.C. Langfitt)
Luitenant-kolonel W.F.G. Weijers, 88 jaar, op 19 februari 2019 te Vught
(Landmacht, 1953-06-08 Felix Roussel)
Dhr. A.H.J. Linders, 91 jaar, op 19 februari 2019 te Maassluis
(Landmacht, 26-05-1951 Gen. W.C. Langfitt)

Dankbetuiging:
Graag wil ik, mede namens mijn familie, de VOKS bedanken voor het medeleven
bij het overlijden van mijn vader. De kaart, de aanwezigheid van de heren
P.Gommers , W. Roza en T. Hazeleger tijdens de uitvaart op 25 februari, hebben
wij zeer op prijs gesteld. Ook het prachtige bloemstuk van de Ambassade van
Zuid-Korea was een bijzonder mooie verrassing.
Met vriendelijke groet,
Tonny Nieman
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VAN HET BESTUUR
65 jaar getrouwd
VOKS-lid Otto Wiggers en echtgenote Mien waren op 7 januari 2019
65 jaar getrouwd. Kort na hun huwelijk zijn Otto en Mien naar Canada
geëmigreerd en kwamen toen het derde kind zou worden geboren, terug
naar Nederland. De heer Wiggers diende zeven jaar bij de marine en ging
met de Hr. Ms. Van Galen naar Korea.
Tot aan zijn pensionering werkte hij bij Heineken.
Het bestuur van de VOKS feliciteert het echtpaar met dit ‘briljante’
huwelijksjubileum.
Awards Samil High School 2019
Op 10 januari 2019 werden op de Samilschool te Suwon de twee
aanbevelingsprijzen van de VOKS uitgereikt aan twee studenten.
Van de Samil Middle School ontving student Lee, In-Ki de VOKS Chairman
Award.
Van de Samil Commercial High School ontving de student Seo-hyun Park
de VOKS Secretary General Award.
Beide onderscheidingen, voor de twee beste studenten van deze scholen,
werden mogelijk gemaakt door de VOKS. Beiden ontvingen een ieder een
geldprijs van 100 euro, maar de positieve impuls die deze beide prijzen
met zich mee brachten, was voor beiden veel meer waard dan het bedrag
in geld.
Nieuwe penningmeester VOKS
De penningmeester VOKS, de heer P. Wijnands, heeft om persoonlijk
redenen zijn functie helaas moeten neerleggen. Wij zijn de heer Wijnands
dankbaar voor de prima wijze waarop hij zijn taak als penningmeester
heeft uitgevoerd.
In de Jaarvergadering van de VOKS, op 22 februari jl., hebben de leden
een nieuwe penningmeester benoemd, te weten de heer P. Wessels.
De heer Wessels is zoon van een Korea-veteraan. Hij is thans werkzaam
bij de Koninklijke Marechaussee.
Wij verwelkomen de heer Wessels als penningmeester van de VOKS.
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Contributie
Op de Jaarvergadering van 22 februari jl. hebben de aanwezige leden
unaniem ingestemd de contributie voor zowel leden als donateurs te
verhogen van 14 euro naar 20 euro.
Diegenen die tot nu toe 14 euro hebben betaald, hoeven het hogere
bedrag pas vanaf 2020 te betalen.
Leden en donateurs die zich na 22 februari hebben ingeschreven, betalen
per direct het bedrag van 20 euro. Dit zijn overigens minimum bedragen;
uw vereniging is altijd blij met extra donaties.
Monument Roosendaal
Het monument in de kazerne van het Korps Commandotroepen blijft in
deze kazerne staan. Dat is besloten tijdens de jaarvergadering van de
VOKS.
Vanwege de ‘Hoengsong’ herdenking, die op 12 februari jl. voor het laatst
in de kazerne van het KCT werd gehouden, was er sprake van een
verplaatsing van het monument naar Schaarsbergen of Bronbeek. Het
bestuur zal nu bekijken of het mogelijk is de ‘Hoengsong’ herdenking te
laten samenvallen met de zgn. ‘Kleine Herdenking’ te Schaarsbergen.
Wordt vervolgd…
Bijzetting urn Korea veteraan W. de Buijzer
Op zondag 10 maart jl. vertrokken de voorzitter VOKS samen met de
Korea veteranen G. Ghelen en H. Walthie naar Zuid-Korea om de urn met
de as van Korea veteraan W. de Buijzer in Busan Bij te zetten.
Bij de indrukwekkende en perfect geregelde militaire bijzetting op dinsdag
12 maart, waren tevens aanwezig de Nederlandse ambassadeur in ZuidKorea, Z.E. L. Embrechts, de inspecteur-generaal der Krijgsmacht,
luitenant-generaal H. van Griensven, de algemeen directeur van de
Oorlogs-gravenstichting, generaal-majoor b.d. T.W.B. Vleugels, de
president van de Raad van Toezicht van de Oorlogsgravenstichting,
mr. J.P.H. Donner, de Nederlands militair attaché in Zuid-Korea, de
luitenant-kolonel V. Scharrenburg, de Stafofficier der veteranen, de
Luitenant-kolonel R. Badoux en de heer J. Peters, bestuurslid van het
Veteranenplatform. Er zijn nu drie Nederlandse Korea Veteranen bijgezet
op de Internationale begraafplaats van de Verenigde Naties in Busan.

(Zie foto’s volgende pagina)
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Foto’s: Ministerie van Defensie
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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.: 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- EN ZUID-GELDERLAND
Herdenking Ds. Timens te Apeldoorn
Op de tweede zaterdag in september werden op de begraafplaats aan de
Soerenseweg te Apeldoorn jaarlijks de Apeldoornse militairen herdacht die
tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië en later in
Nederlands Nieuw-Guinea en Korea zijn gevallen.
In totaal zijn het 38 jonge mannen, destijds allen ingezetenen van
Apeldoorn.
De gedenksteen voor de parachutistendominee Herbert Timens die in
1951 in Korea sneuvelde, werd in 2001 op dezelfde locatie geplaatst.

De herdenking werd vanaf 2013 georganiseerd door de Stichting Indisch
Erfgoed te Apeldoorn. Bij deze herdenking waren ook vertegenwoordigers
van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) aanwezig.
Onlangs is besloten de herdenking voortaan te laten samenvallen met de
4 mei herdenking. Bovendien zou er sprake zijn dat het monument zou
worden verplaatst naar het ereveld te Loenen.
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In afwachting van de definitieve besluiten hierover, heeft de VOKS
besloten bij het monument van Ds. Timens een korte herdenking te
houden en wel op maandag 8 april 2019 om 10.30 uur. Bij het monument
zal een bloemstuk worden geplaatst door de voorzitter VOKS en de zoon
van wijlen erevoorzitter C. Motshagen.
Daarna wordt het geheel afgesloten met een kopje koffie.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze herdenking bij te wonen.
Indien u hier aanwezig wilt zijn, geeft u dit dan even door aan uw
districtscommissaris, de heer P. Gommers, tevens voorzitter van de
VOKS. Email: ppg.gpmmers@kpnmail.nl of telefoon: 06-13134870
District VI. ZUID-HOLLAND
Kerkdienst Yi Jun Memorial Church Leidschendam
Op dit jaar houdt de Koreaanse gemeenschap weer de jaarlijkse
kerkdienst voor de Korea veteranen in de Yi Jun Memorial Church.
Dit zal plaatsvinden:
Zondag 7 juli 2019
Yi Jun Memorial Church
Prinsenhof 8
2263 EV Leidschendam
aanvang 11.00 uur
Het programma zal bestaan uit een kerkdienst onder leiding van Pastor
Y.M. Choi en er wordt speciaal aandacht besteed aan de Oud Korea
Strijders, hun inzet en opoffering.
Na de dienst krijgt u een heerlijke Koreaanse maaltijd aangeboden.
Daarna wordt het programma voortgezet met dans, demonstraties en
muziek. Met een gezellig samenzijn wordt het programma omstreeks
15.00 uur afgesloten.
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Wilt u deze bijzondere dienst bijwonen, dan graag uiterlijk 1 juli 2019 een
berichtje per mail of telefoon naar de districtcommisssaris van de VOKS:
W.A.J.K.Roza
telefoon: 010-4340970 (bij geen gehoor: 06-51903177)
email:
w.roza3@kpnplanet.nl
U kunt zich ook via de website van de VOKS aanmelden:
https://vox-voks.nl
Tabblad ‘Nieuws’
‘Yi Jun Church’
Tot ziens op 7 juli 2019 in Leidschendam!

W. Roza
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VERSLAG
van de ledenvergadering van de leden van de Vereniging Oud Korea
Strijders (VOKS), gehouden op vrijdag 22 februari 2019 in de
Oranjekazerne te Schaarsbergen. Aanvang 11.00 uur
Aanwezig:
Namens het bestuur:
P.P.G. Gommers
L.C. Schreuders
F. Titalepta
Ds. ’t Hoen

voorzitter en tijdelijk penningmeester
secretaris en vicevoorzitter, notulist
algemeen Adjunct
geestelijk verzorger

Namens de leden
13 personen, waaronder 3 Dc’s
Overigen
9 personen (Dc’s en donateurs)
Afwezig m.b.k.
Dhr. R. Rehmann
Dhr. W. Kramer
Dhr. T. Hazeleger
Mevr. D. Tack
Dhr. P. Wessels

ledensecretaris
marine-vertegenwoordiger
lid
weduwe erevoorzitter N. Tack
kandidaat-bestuurslid

1. LUIDEN BEL
De heer Titalepta luidt de bel waarmee de vergadering wordt geopend.
2. OPENING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter verwelkomt een ieder, zowel leden als belangstellenden.
Afgemeld hebben zich de bestuursleden Rehmann en Kramer, VOKSlid Hazeleger, alsmede mevr. Tack.
Verder heeft kandidaat-bestuurslid Wessels zich al in een vroeg
stadium afgemeld. Op het moment dat hij zich kandidaat stelde, had
hij voor vandaag dringende andere verplichtingen.
De secretaris leest een brief van de heer Kramer voor, die vandaag
wegens gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn. De voorzitter
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wijst de donateurs erop dat zij welkom zijn, maar zich verder niet met
de vergadering dienen te bemoeien.
Verder meldt de voorzitter dat majoor G. van der Most van het
museum een nieuwe functie heeft, maar gelukkig wel aandacht aan
het museum blijft besteden.
De majoor heeft inmiddels in het museum een 2e vitrinekast
aangeschaft om medailles van Korea veteranen op te hangen.
3. DODENAPPEL VAN DE IN HET AFGELOPEN VERENIGINGSJAAR
OVERLEDEN LEDEN EN DONATEURS
De voorzitter meldt dat vandaag in besloten kring afscheid wordt
genomen van luitenant-kolonel b.d. Weijers van het Regiment
Limburgse jagers. Afgelopen jaar overleed de DC André Leijenaar en
erevoorzitter Kees Motshagen.
Eind oktober is de heer De Buijzer overleden, bekend van de
documentaire ‘De laatste Patrouille’. Van deze patrouille is nu nog één
veteraan in leven, de heer Arie Treffers, die vandaag ook aanwezig is.
De urn van de heer De Buijzer wordt door de voorzitter en twee Korea
veteranen in maart naar Zuid-Korea gebracht om daar in Busan te
worden bijgezet.
N.a.v. het overlijden van Jon Bluming kwam het verzoek om een
erewacht. Bataljonsadjudant Brokken nam het Voksvaandel en ‘De
Geus’ mee. Helaas werd het de Korea veteranen niet gegund om hun
eerbied te tonen, omdat zij door sporters in hun taak werden
belemmerd.
De geestelijk verzorger van de VOKS, Ds. P. ’t Hoen, leest de namen
voor van de in het afgelopen verenigingsjaar overleden 33 Korea
veteranen en 1 donateur, te weten:
A.J. Leyenaar
B.G. Sotthewes
J.Ch.M. Loomans
J.M. Weber
F. de Graaff
J.J.W. Krikke
F.H. Schram
R.J.R. Wewer
J.F. Vissenberg
W.G. Vincent
G. van Wijngaarden

C.P.G.J. Motshagen
P.H. Hoevenaars
A.C.J. Lagas
P.P. Meerburg
J. Bus
E. Groeneveld
H. Gerritsen
K. Piëst
A.C. de Klerck
J.J. Smit
L. van Gemeren
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W. Walet
Kapitein ter zee J.H. Boerstra
C.J. Graaf van Limburg Stirum
W.C. de Buijzer
K.J. Muller
F.J.W. van Vlijmen

J.F. Altewischer
J. Migalski
B.H.E. Beckers
P.C.J. van Doorn
J. Krusemann
J.C. Bluming

Tevens worden de vijf Korea veteranen herdacht die vanaf januari
2019 tot de datum van de jaarvergadering zijn overleden, te weten:
J.W. Fenenga
L.W. Puister
W.F.G. Weyers

P.J. v.d. Laar
F.G. Rijlaarsdam

Na het voorlezen van de namen van de overledenen volgt een minuut
stilte. Ds. ‘t Hoen leest daarna een tekst voor ter nagedachtenis aan
de overledenen.
De voorzitter leest vervolgens de dankbetuiging voor, die de familie
van het overleden VOKS-lid de heer Weyers, aan het bestuur van de
VOKS deed toekomen.
4. VOORLEZEN TELEGRAM AAN Z.M. DE KONING
De voorzitter VOKS leest het telegram van de VOKS voor, gericht aan
de Chef van het Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning, met de
volgende tekst:

“Op 22 februari 2019 komen het bestuur en de leden van de
Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) bijeen ter gelegenheid van de
algemene ledenvergadering en de jaarlijkse ‘kleine herdenking’ van de
gevallenen en vermisten van het Nederlands Detachement Verenigde
Naties in Korea en de bemanningen van Zijner Majesteit schepen in de
Koreaanse wateren in de periode 1950-1954. Middels deze brief
betuigen het bestuur van de VOKS en haar leden aan Zijne Majesteit
hun gevoelens van diepe eerbied en aanhankelijkheid.”
Van de adjudant-generaal van Zijne Majesteit de Koning, Schout-bijnacht L.H.I. Brummelaar, kwam het volgende antwoord binnen:

“Waarde collega’s,
Op verzoek van Zijne Majesteit de Koning dank ik u allen, bijeen ter
gelegenheid van uw algemene ledenvergadering en de jaarlijkse ‘kleine
herdenking’, voor de door u toegezonden boodschap. Ik wens u allen
een waardige herdenking en een goede vergadering toe”.
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5. VASTSTELLEN AGENDA
Er zijn door de leden geen schriftelijke agendapunten ingediend.
Als agendapunt 18 wordt de stand van zaken t.a.v. het monument
te Roosendaal aan de agenda toegevoegd. De vergadering gaat
akkoord met de agenda.
6. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 FEBRUARI 2018
Dit verslag was opgenomen in het maart-nummer 2018 van de VOXVOKS.
Aangezien er geen verdere opmerkingen zijn, wordt het verslag
aangenomen.
7. JAARVERSLAG 2018
Het Jaarverslag wordt ter vergadering uitgereikt.
8. BEANTWOORDING VRAGEN OVER HET JAARVERSLAG
Er zijn geen vragen over het Jaarverslag. Dit wordt vervolgens
goedgekeurd.
9. EVENTUEEL NAGEKOMEN STUKKEN
Eind juli 2018 werd namens de VOKS een door de voorzitter en
secretaris ondertekende brief gestuurd aan minister-president Rutte.
In deze brief werd aandacht gevraagd voor de vijf nog steeds vermiste
Nederlandse militairen tijdens de Korea oorlog.
Op 29 augustus vond een gesprek plaats op het Ministerie van
Algemene Zaken. Daar werd medegedeeld dat de eerste contacten al
zijn gelegd met Defensie, met Zuid-Korea en de Ambassade aldaar.
Men is nu bezig nabestaanden te traceren, waarvan inmiddels van vier
vermisten familie is gevonden en waarmee contact is. Twee
familieleden daarvan zijn inmiddels donateur van de VOKS geworden.
De contacten naar de VOKS lopen nu via een kapitein-luitenant ter zee
van de Nederlandse marine.
Door de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
is het ter beschikking stellen van informatie van familieleden nauwelijks
mogelijk. Weer het zoveelste teken dat deze wet soms meer frustreert
dan helpt in dit soort zaken.
Op de Nederlandse TV en in de pers was er voor de brief veel
belangstelling, waardoor de Korea veteranen weer de verdiende
aandacht krijgen.
In het bestuur ontstond bij enkele bestuursleden een conflictsituatie
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omdat men vond dat eerst het voltallige bestuur van de brief op de
hoogte moest worden gesteld. Daar was op dat moment echter geen
tijd voor omdat acuut reageren noodzakelijk was. Dit is inmiddels
opgelost.
10. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016
Interim-penningmeester P. Gommers doet verslag van de ontvangsten
en uitgaven het verenigingsjaar 2018. Er is dit jaar ook weer een tekort,
hoewel dat minder is dan het vorige verenigingsjaar. Nog niet alle
leden hebben de contributie van 2018 betaald, maar er is gelukkig wel
weer een bedrag aan giften binnengekomen.
Er zijn echter nog leden die geld overmaken naar de ING-bank. Deze
rekening is echter al een jaar geleden opgeheven.
Leden met een achterstallige betaling zullen een herinneringsbrief
ontvangen.
De contributie is sedert het bestaan van VOKS nooit verhoogd; naast
de inflatie over de afgelopen 40 jaar en het duurder worden van
bloemen, drukkosten, reiskosten, enz. is de financiële waarde van de
contributie nu dusdanig afgenomen, dat een verhoging hiervan niet
meer kan worden uitgesteld. Dit komt vandaag in een agendapunt aan
de orde.
Verder wordt medegedeeld dat het aantal pagina’s van de VOX-VOKS
gemaximaliseerd wordt tot 52. Meer pagina’s betekent een
aanzienlijke verhoging van de portokosten, terwijl we uit alle macht
proberen binnen het budget te blijven. Het voortbestaan van de VOXVOKS moet immers ook financieel kunnen worden gegarandeerd.
11. BEANTWOORDING EVENTUELE VRAGEN FINANCIEEL VERSLAG 2016

Er zijn geen vragen n.a.v. het financieel jaarverslag.
12. VERSLAG COMMISSIE VAN ONDERZOEK (KASCOMMISSIE)
De heer Krikke doet namens de Kascommissie (de heer Krikke en
Mulder) verslag van de controle van de commissie. Hij verklaart dat
alle inkomsten en uitgaven goed zijn gedocumenteerd en van de juiste
bewijsstukken zijn voorzien. Hij complimenteert de penningmeester
met de keurige verslaggeving en nauwkeurigheid van de boekhouding.
13. GOEDKEURING VAN HET GEVOERDE FINANCIEEL BELEID
Het financieel verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. De
heer Krikke adviseert de leden decharge te verlenen, hetgeen
ontvangen wordt door applaus van de leden.
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14. DECHARGE PENNINGMEESTER EN OVERIGE BESTUURSLEDEN
VOKS
BESLUIT:
De Algemene Ledenvergadering besluit het financieel
jaarverslag 2018 goed ter keuren en de penningmeester en de
overige bestuursleden decharge te verlenen voor het gevoerde
financieel beleid.
15. BENOEMING KASCONTROLE COMMISSIE
De heer Mulder is bereid samen met de heer Ghelen de kascommissie
voort te zetten. De heer Walthie wordt benoemd tot reserve lid.
16. VERHOGEN CONTRIBUTIE
Naar aanleiding van een voorstel van de leden tijdens de
jaarvergadering 2018 moet besluitvorming volgen over een verhoging
van 14 euro naar 20 euro per jaar, voor zowel leden als donateurs.
In de VOX-VOKS is gevraagd om op voorhand al 20 euro te betalen
voor het verenigingsjaar 2019. Daar is door meerdere leden positief op
gereageerd.
BESLUIT:
De Algemene Ledenvergadering besluit de contributie te
verhogen naar 20 euro.
Leden en donateurs die tot nu toe 14 euro hebben betaald
hoeven dit niet aan te vullen, aangezien het besluit nu pas
bekrachtigd is. Nieuwe leden/donateurs betalen met directe
ingang het hogere bedrag.
17. BESTUURSVERKIEZING
Dhr. P. Wijnands is tussentijds afgetreden als penningmeester van de
VOKS. De voorzitter heeft daarna als interim-penningmeester
gefungeerd. Als nieuw bestuurslid heeft de heer P. Wessels, adjudantonderofficier bij de Koninklijke Marechaussee, zich kandidaat gesteld.
Hij is na zijn benoeming bereid de functie van penningmeester uit te
voeren.
De heer Wessels voldoet aan de eisen gesteld in de statuten van de
VOKS inclusief het eerder genomen besluit als aanvulling op de
statuten. Het bestuur stelt daarom voor dhr. Wessels per acclamatie te
benoemen voor een eerste termijn als bestuurslid in de functie van
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penningmeester.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De leden benoemen
daarom bij acclamatie de heer Wessels als bestuurslid voor de eerste
termijn van vier jaar.
BESLUIT:
De Algemene Ledenvergadering benoemt de heer Wessels tot
bestuurslid van de VOKS voor de eerste termijn van vier jaar.
Hij zal de functie van penningmeester gaan vervullen.
18. HERDENKING EN MONUMENT ROOSENDAAL
Het Korps Commandotroepen heeft laten weten niet meer deel te
nemen aan de herdenking die jaarlijks rond 12 februari door de VOKS
in Roosendaal wordt gehouden. Als reden is opgegeven dat ‘Korea’
niet in het vaandel van het KCT is opgenomen. Daarnaast houdt het
KCT jaarlijks een eigen herdenking, waarbij ook de omgekomen
militairen van het KCT in Korea worden herdacht.
Het blijft wel mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten van de
kazerne om een reünie te organiseren.
Het bestuur is samen met de districtscommissaris van oordeel dat de
herdenking in Roosendaal daarom niet meer wordt gehouden.
Er wordt naar een alternatief gezocht, zoals bijvoorbeeld deze
herdenking te laten samenvallen met de Jaarvergadering te
Schaarsbergen, indien mogelijk op 12 februari.
Daarnaast is de vraag of het monument dat nu nog in Roosendaal
staat, te verplaatsen naar een andere locatie, zoals Schaarsbergen of
Bronbeek. De vergadering heeft het volgende besloten:
BESLUIT:
De Algemene Ledenvergadering besluit ten aanzien van de
herdenking in Roosendaal als volgt:
a) de ‘Hoengsong herdenking’ zal niet meer in Roosendaal
worden gehouden
b) het monument blijft staan op de locatie waar deze zich nu
bevindt
c) de reünie voor District West-Brabant-Zeeland zal wel in
Roosendaal worden gehouden, waarbij in een korte
ceremonie een bloemstuk bij het monument kan worden
geplaatst.
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De voorzitter doet nog de mededeling dat de jaarlijkse herdenking in
Schaarsbergen door de zorg van Regiment Van Heutsz intact blijft,
ook als er t.z.t. geen Korea-veteranen meer in leven zijn.
De traditie week is een onderdeel van hun takenpakket.
19. LOPENDE ZAKEN EN PLANNEN VOOR 2019
- Op 10 maart a.s. vertrekt de heer Gommers, samen met VOKSleden Ghelen en Walthie, naar Zuid-Korea om de urn met de as
van Korea veteraan W.C. de Buijzer in Busan bij te zetten.
- Op 28 mei vindt de grote herdenking en reünie van de VOKS
plaats in Schaarsbergen.
- De datum van de Veteranenreceptie in het najaar is nog niet
bekend.
- Voor Wageningen hebben zich tot op heden zes leden voor het
defilé aangemeld.
Daarnaast rijden enkele leden mee met de militaire voertuigen.
- De kerkdienst in de Yi Jun Memorial Church voor Korea veteranen
vindt plaats op 7 juli te Leidschendam.
- Er zijn twee revisits, te weten in juli en in september. In de VOXVOKS van maart komt een oproep. Er kunnen 2 veteranen in juli en
2 veteranen in september mee, vergezeld van een begeleider.
Een eventuele begeleider moet zijn een zoon, een dochter of
aangetoond persoonlijke verzorger.
20. RONDVRAAG
Er zijn geen punten voor de rondvraag
21. SLUITING
De voorzitter dankt een ieder voor hun aanwezigheid en nodigt de
leden en donateurs uit voor de lunch, gevolgd door de herdenking en
kranslegging. De vergadering wordt om 12.15 uur gesloten.
__________

Aansluitend aan de vergadering was het tijd voor de lunch, bestaande uit
een uitgebreide rijstmaaltijd. Deze was uitstekend verzorgd en men liet het
zich dan ook goed smaken.
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Om 13.45 uur begaf men zich naar het plein voor het stafgebouw van
12 Infbat. waar men plaats kon nemen in de daar opgezette tent. Hier
stond ook een deel van de BCie, de ‘Wonju’- compagnie opgesteld
evenals het VOKS-vaandel en de Vlaggewacht.
Nadat een ieder welkom was geheten door de paradecommandant, de
luitenant Batenburg, marcheerden de Vicevoorzitter VOKS, dhr. Gommers,
begeleid door de kapitein Moerkerken, commandant Bravo Wonju
Compagnie van het Regiment van Heutsz, de appelplaats op.
Nadat de troepen gemeld waren en vervolgens ‘op de plaats rust’ waren
gecommandeerd nam kapitein Moerkerken plaats achter de lessenaar.
In zijn toespraak noemde kapitein Moerkerken de spreuk van het
Regiment: “De grootste kracht van een van Heutszer is de man naast

hem”, waarbij hij refereerde naar de Korea veteranen en die het hoogste
offer hebben gebracht.
Verder zei hij: “Diep respect heb ik
gekregen voor jullie veteranen. Zeer
geboeid heb ik geluisterd naar jullie
verhalen. Jullie missie was een
gevechtsmissie, waarbij jullie 123 goede en
vaak jonge collega’s hebben verloren. U
hebt in barre en koude omstandigheden,
onderbemand en met vele ontberingen,
keihard moeten vechten. Vechten voor een
ander land, de opdracht, uw eigen leven en
voor vrede en veiligheid. Jullie vochten
tegen een sterke, vastberaden en niets
ontziende tegenstander.
Ik heb met eigen ogen mogen
aanschouwen hoeveel respect en
waardering er is onder de Koreanen, voor jullie inzet en jullie offers. Het
respect en de waardering die jullie, na terugkeer op eigen bodem in het
vaderland, niet mochten ontvangen. De vergeten oorlog wordt het
genoemd, maar niet in Korea”.
Verder ging hij in op zijn recente bezoek aan Zuid-Korea en dat hij er trots
op is de Korea veteranen hebben mogen leren kennen en op hun
prestaties.
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De kapitein gaf aan net terug te zijn van een missie in Irak, waar hij en zijn
compagnie zich op een goede manier hebben ingezet voor vrede en
veiligheid. Hij zei: “Gelukkig zijn we zelf weer met zijn allen veilig terug

gekeerd. Iets wat bij jullie, niet zo mocht zijn”.
Hij einde zijn toespraak als volgt: “De prijs voor vrede en vrijheid was

groot. In Korea lieten veel van jullie wapenbroeders het leven. Ter
gedachtenis aan die dappere kameraden die in Korea vochten, vielen en
achterbleven, buigen wij vandaag ons hoofd. Onze gedachten gaan uit
naar hen die vielen in de strijd voor een vrije wereld”.
Na zijn toespraak was er een extra ingelast activiteit, die de kapitein als
volgt omschreef:

“Er is vandaag ook tijd voor een bijzondere activiteit en tevens een
verrassing. Een van onze nieuwe Wonju’s, die sinds kort is toegetreden tot
onze compagnie, krijgt namelijk iets bijzonders uitgereikt. Het gaat om
Soldaat Mazier. De oom van Soldaat Mazier, Sergeant Zeegers, is namelijk
Korea veteraan. Helaas is deze Korea veteraan overleden, maar de
originele speld, die hij van de Amerikanen in Korea heeft ontvangen, zal
straks worden overgedragen aan Soldaat Mazier.
De vader van Soldaat Mazier draagt vanaf vandaag zelf ook een speld van
sergeant Zeegers, namelijk de originele VN-speld. Die zal hij dragen tijdens
zijn aanstaande VN-missie. Dit bezegelt tevens de militaire band tussen
vader en zoon”.
Vervolgens kwam soldaat Mazier naar voren en kreeg van zijn vader,
kapitein bij de Koninklijke Luchtmacht, de speld opgespeld.
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Na dit bijzondere moment, sprak de voorzitter VOKS de aanwezigen toe
met een hartverwarmende boodschap:

Overste Dolmans, Kapitein Moerkerken, Geachte Wonju’s en
belangstellenden, beste Korea-veteranen,
We zijn vandaag hier aanwezig om te herdenken wat er zo’n 70 jaar
geleden gebeurde in het verre Korea.
Enkele dagen geleden verdiepte ik mij – voor de zoveelste keer - in het
prachtige NDVN herdenkingsboek, geschreven door Françoise, dochter
van Korea-veteraan Gerhard Appels. En naarmate ik het boek verder en
verder las, waande ik mij steeds meer en meer in een andere wereld. Een
wereld van ongemak, ontberingen en ellende.
We kennen toch allemaal dat gevoel dat we krijgen als we een spannend
boek lezen. Het gevoel dat je opeens midden in het verhaal zit. Maar in het
verhaal van dit herdenkingsboek voelde ik steeds meer de onmacht en
verwarring, die de militairen in deze oorlog ook moeten hebben gevoeld.
Het is ook in beeld gebracht voor ons.
Kijk eens naar de film Pork Chop Hill of naar de serie van Max Hastings.
Van hem is vorige jaar zijn boek “De Koreaanse oorlog” in het Nederlands
verschenen. Het is nauwelijks voor te stellen hoe het is om in een oorlog te
belanden. Ik heb zoiets zelf niet meegemaakt; anderen hier ook niet. Maar
u, Korea veteranen, jullie hebben dat wel!
123 Nederlandse militairen hebben dit niet kunnen navertellen en zijn in
dat verre land gesneuveld, verongelukt of door ziekte overleden.
Honderden anderen zijn min of meer ernstig verwond.
Om verder niet te spreken van velen die traumatische ervaringen hebben
opgelopen en waar zij tot op de dag van vandaag aan worden herinnerd.
U bent teruggekomen uit die oorlog. U kon er vaak thuis niet over praten.
Men begreep u niet. Want wie gaat nu – deels vrijwillig – naar een ver en
onbekend land om oorlog te voeren?
Toen in 1977 de Vereniging Oud Korea Strijders werd opgericht, had u
eindelijk een uitlaatklep. Een vaste vertrouwde omgeving waar u met uw
kameraden wél kon praten en men u ook begreep.
En de gesneuvelden? Zijn zij dan vergeten? Nee, absoluut niet! Vorige
week stonden wij nog in Roosendaal in de kazerne van het Korps
Commandotroepen. En werden wij herinnerd aan diegenen die hun leven
lieten in Korea. Legden wij een krans of bloemstuk bij het monument.
29

Zagen wij hun namen op het monument van de commando’s staan.
Namen die daardoor ook in de toekomst zichtbaar zullen blijven.
En vandaag zijn ook op dít monument hier in Schaarsbergen opnieuw
namen zichtbaar van de gesneuvelden. Wij herdenken niet alleen de
Nederlandse soldaten, maar ook de ROKS, de Zuid-Koreaanse soldaten
die aan het NDVN waren toegevoegd en waar ook velen van sneuvelden
bij het verdedigen van hun eigen land. Wij zijn bezig om ook hun namen te
achterhalen om op dit monument te vermelden.
Geachte Korea veteranen,
U wordt steeds ouder. En laten we ons niets wijs maken, ook voor u komt
er een keer een einde. De jongere generatie gaat door. Uw herinnering
leeft voort in uw kinderen, uw kleinkinderen, uw achterkleinkinderen.
Ik beloof u daarbij dat wij, als bestuur van uw vereniging, er zorg voor
blijven dragen dat uw inzet en dat van diegenen die in Korea gesneuveld
of gewond zijn, blijvend zal worden herdacht.
Het boek van Françoise Appels, het NDVN herdenkingsboek, zal daarom
nooit worden dichtgeklapt, maar blijft altijd open staan!
Ik wens u een waardige herdenking toe.
Na deze indrukwekkende toespraak werd een eregroet gebracht, volgde
het signaal ‘Taptoe’ en werden de gesneuvelden herdacht met 1 minuut
stilte. Daarna werd het signaal ‘voorwaarts’ geblazen en werd onder het
brengen van de eregroet het Wilhelmus geblazen onder het hijsen van de
Nederlandse en Zuid-Koreaanse vlag, eerst halfstok, vervolgend geheel in
de top.Vervolgens was het tijd voor de kranslegging. Namens de VOKS en
het regiment Van Heutsz werden bloemstukken gelegd door de heer
Gommers en kapitein Moerkerken die vervolgens de eregroet brachten.
Daarna meldde de paradecommandant de aangetreden troepen af waarna
de voorzitter VOKS en kapitein Moerkerken de paradeplaats verlieten.
Na het uittreden van de vlaggewacht werden de VOKS-leden en overige
aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid waarna dezen zich na het
brengen van een groet bij de bloemstukken naar de ‘Fly-inn’ begaven om
onder het genot van een drankje na te praten.
Wij danken het Regiment Van Heutsz voor de goede organisatie, de
heerlijke lunch en eervolle herdenking.

LCS
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HOENGSONG HERDENKING ROOSENDAAL
Op 12 februari, de dag dat 68 jaar geleden de slag bij Hoensong
plaatsvond, waarbij 17 Nederlandse soldaten en vijf ROK-soldaten
sneuvelden, vond opnieuw in 2019 de jaarlijkse herdenking plaats.
Het was dit keer in de kazerne van het Korps Commandotroepen (KCT)
een bijzondere herdenking, omdat dit de laatste keer zou zijn dat de
Hoengsong-herdenking op deze locatie zou worden gehouden.
Van de VOKS waren 24 personen aanwezig, waaronder 12 Korea
veteranen. Daarnaast 12 genodigden, waaronder de burgemeesters van
de gemeenten Roosendaal en Halderberge, de voorzitter van Unie van
Nederlandse veteranen en leden van het comité ‘De Vergeten Oorlog’.
Namens het regiment Van Heutsz waren o.a. luitenant-kolonel Dolmans en
regiments-adjudant Brokken aanwezig.
Luitenant-kolonel Dolmans heette alle aanwezigen welkom in de kantine
van het KCT. In zijn toespraak ging hij o.a. in op de betekenis van de
herdenking en datgene dat 68 jaar geleden gebeurde in de plaats
Hoengsong.
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Nadat de veteranen en de gasten in de kantine met koffie en cake wat op
verhaal waren gekomen werd men tegen 10.40 uur verzocht naar buiten te
gaan en bij het monument voor luitenant-kolonel Den Ouden plaats te
nemen. Gelukkig was daar een tent opgezet en stonden er stoelen met
dekens om warm te blijven.
De luitenant-explicateur 1e luitenant R. Bon gaf uitleg over de te volgende
procedure en nodigde de voorzitter VOKS, de heer P. Gommers, uit voor
zijn toespraak.
De toespraak van de heer Gommers kunt u vervolgens hier lezen, zodat u
op de hoogte bent van de redenen waarom dit keer de laatste herdenking
in Roosendaal zal zijn:

Geachte aanwezigen,
Vandaag staan wij opnieuw bij dit monument dat is opgericht ter
nagedachtenis aan de gevallen militairen van het Nederlands Detachement
Verenigde Naties, het NDVN, gedurende de Korea Oorlog.
U bent zojuist welkom geheten door de luitenant-kolonel Dolmans. Ook ik
heet u hartelijke welkom, fijn dat u er bent. Korea-veteranen, ondanks uw
hoge leeftijd en het minder warme weer, bent u toch met 12 personen
aanwezig om uw gevallen kameraden te herdenken.
Het ‘Korea-monument’ zoals wij dit noemen, is als gedenksteen hier
onthuld op 12 februari 1982.
De tekst op de gedenksteen luidt:
'DEZE KOREAANSE BERGSTEEN SYMBOLISEERT
DE DANK VAN KOREA AAN DE GEVALLENEN
VAN HET KORPS COMMANDOTROEPEN EN HEN
DIE HIER ZIJN OPGELEID VOOR HET
NEDERLANDS DETACHEMENT VERENIGDE NATIES
1950 – 1953
Waarom noemen wij deze herdenking de ‘Hoengsong-herdenking’?
Ik zal het u uitleggen:
In oktober 1950 vertrokken vanuit deze kazerne 636 Nederlandse
militairen, behorende tot het eerste Detachement Verenigde Naties, naar
het verre Korea om Zuid-Korea te bevrijden van de agressie van NoordKorea en China. Op 3 januari 1951 sneuvelde de eerste Nederlandse
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militair, sergeant-majoor Arnold van Balkom, lid van het Regiment
Geneeskundige Troepen en aangesloten bij het Korps Speciale troepen.
Daarna zouden er heel snel velen volgen.
Alleen al van dit 1e detachement kwamen uiteindelijk 56 man om en
raakten ruim 150 gewond.
Tijdens de slag bij Hoengsong, in
de nacht van 12 februari 1951,
sneuvelden alleen al 17
Nederlandse soldaten en vijf
ROK-soldaten. Daaronder de
commandant van het 1
detachement, de luitenantkolonel Den Ouden en dominee
Timens.
Onze herdenking van vandaag
herinnert aan deze
verschrikkelijke nacht en aan het
verlies van zoveel jonge mensen,
Daarom noemen wij deze
herdenking de ‘Hoengsong
Herdenking’.
Het wordt vandaag een
bijzondere dag.
Bijzonder omdat dit de laatste
keer zal zijn dat wij, als
Vereniging Oud Korea Strijders, op deze locatie deze herdenking houden.
Ik zal u dit besluit toelichten:
Van de in totaal bijna 4.000 Nederlandse militairen die naar Korea gingen,
behoorden een aantal tot het Korps Speciale troepen, later genoemd het
Regiment Speciale troepen. Dit Regiment werd in 1950 opgeheven en de
militairen daarvan werden ingedeeld bij het Korps Commandotroepen.
Van deze militairen sneuvelden er in de Korea oorlog vijf, te weten
sergeant-majoor Van Balkom, sergeant Boerrigter, tweede luitenant
Douna, luitenant-kolonel Den Ouden, soldaat 1e klas Ruck, kapitein
predikant Timens en korporaal Zijp. Twee daarvan, de luitenant-kolonel
Den Ouden en Dominee Timens, kwamen om tijdens de slag bij
Hoengsong.
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De vijf namen van deze in Korea gesneuvelde militairen kunt u lezen op het
grote monument aan de andere kant van dit plein.
Omdat het Korps Commandotroepen niet als zelfstandige eenheid naar
Korea ging, ontbreekt op het korpsvaandel het woord ‘Korea’. Daarnaast
vindt ieder jaar hier een aparte herdenking plaats, waarin de omgekomen
militairen van het Korps Speciale troepen, het Regiment Speciale troepen
en het Korps Commandotroepen worden herdacht.
Daarom heeft de commandant van het KCT besloten voortaan af te zien
van deelname aan onze eigen Hoengsong herdenking. Begrijpelijk, maar
wel jammer.
Om deze reden kunnen de Ambassadeur en de Militair Attaché van de
Republiek Zuid-Korea vandaag niet aanwezig zijn. Het protocol schrijft
voor dat alleen de commandant van het Korps Commandotroepen voor
belangrijke hoogwaardigheidsbekleders hier als gastheer mag optreden.
Wij zijn de huidige commandant van het KCT, diens voorgangers en al
diegenen van dit mooie Korps, die onze herdenkingen in de voorgaande
jaren ondersteunden, organiseerden en bijwoonden, zeer erkentelijk. Wij
zullen uw gastvrijheid dan ook blijvend herinneren.
Dat deze herdenking vandaag toch tot stand is gekomen, danken wij, aan
de medewerking van het Regiment Van Heutsz.
Commandant overste Dolmans, eerste-luitenant Bon en Regimentsadjudant Brokken, dank daarvoor.
Wat gebeurt er nu met deze herdenking? Daar zullen wij bij de Algemene
Ledenvergadering op 22 februari a.s. op terug komen. Een optie zou
kunnen zijn verplaatsen naar de Orange kazerne te Schaarsbergen. En
daar de herdenking houden.
Met het Korps Commandotroepen en het Regiment van Heutsz gaat uw
bestuur in overleg.
Vandaag leggen wij daarom voor de laatste keer op deze plek een krans of
een bloemstuk om de omgekomen militairen van het Nederlandse
Detachement verenigde Naties, zowel de Nederlandse militairen als de bij
het Detachement ingedeelde Zuid-Koreaanse militairen, te herdenken.
Ik wens u een waardige herdenking en vanmiddag een mooie reünie toe.
Vervolgens werd door de luitenant-kolonel Dolmans en adjudant Brokken
de eerste krans gelegd, gevolgd door het signaal ‘Taptoe’, 1 minuut stilte
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en signaal ‘Voorwaarts’. Daarna volgde het hijsen van de Koreavlag en de
Nederlandse driekleur.

De voorzitter VOKS legde daarna namens de VOKS een krans, gevolgd
door de krans namens de gemeente Roosendaal. Deze werd gelegd door
burgemeester Niederer en de ‘gast van de burgemeester’, mejuffrouw De
Haan.
Namens de gemeente Halderberge plaatse de burgemeester, mevrouw
Vonk-Vedder een krans, gevolgd door het leggen van bloemstukken door
twee leden van het Comité ‘De Vergeten Oorlog’ (de heren Mullers en
Schuringa) en namens de Unie van Nederlandse Veteranen, de heer Van
den Broecke.
Met het afmarcheren van genodigden en voorzitter VOKS was de
plechtigheid beëindigd en kon men bij het monument een laatste groet
brengen om vervolgens terug te keren naar de kantine om met een
verwarmend drankje op verhaal te komen.
Tegen 13.00 uur kon men zich tegoed doen aan een uitstekende lunch en
nog wat napraten, sterke verhalen vertellen en een borreltje te drinken.
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Ook werden er beelden getoond van de reis die Jacqueline van den Berg,
dochter van Korea veteraan Henk van den Berg, had gemaakt tijdens haar
laatste reis naar Korea, waar zij ook een bezoek kon brengen aan NoordKorea.
Omstreeks 15.00 uur begaf een ieder zich weer naar huis en was de zaal
zo goed als leeg.
Met dank aan het KCT voor de gastvrijheid en het regiment Van Heutsz
voor de ondersteuning bij de organisatie van deze dag.

Leo Schreuders

Van ‘onze’ predikant ds. ’t Hoen ontvingen wij navolgende overdenkingen:

“Hoengsong herdenking 12 februari 2019.
Voor de laatste keer werden wij met een busje naar Roosendaal gebracht
voor de Hoengsong herdenking.
Samen met u als de aanwezige Korea veteranen hebben wij stilgestaan bij
het monument. Vele jaren hebben wij 12 februari 1951 hier herdacht
samen met de burgemeesters en de Koreaanse ambassadeur. Twee
toespraken werden gehouden waaronder die van onze voorzitter Paul
Gommers. Bij het monument met de kransen hebben wij met saluut
voorgoed afscheid genomen. De groepsfoto’s laten zien dat wij er waren.
Op het grote monument lezen wij voor de laatste keer de namen van de
gesneuvelden van Hoengsong. Hun namen en de jaarlijkse herdenkingen
blijven in onze herinneringen.
Naast de groepsfoto nog de foto van het grote monument met de
Koreaanse vlag in top. Binnen hebben wij gekeken naar de diavoorstelling,
gemaakt door Marie-José, van de bladzijden uit het N.D.V.N.- boek van
Françoise Appels over de slag bij Hoengsong.
Dominee Peter ’t Hoen”.
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Groepsfoto 12 februari 2019 KCT Roosendaal
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UITNODIGING HERDENKING/REÜNIE VOKS
Uw bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende:
In gezamenlijk overleg met de Commandant 12 Bat Regiment van Heutsz
is besloten dat de jaarlijkse VOKS- herdenking en reünie dit jaar zal
plaatsvinden op:

Dinsdag 28 mei 2019
Ontvangst 09.00- 10.30 uur in de Fly-Inn
Oranjekazerne
Clement van Maasdijklaan 5
Schaarsbergen

1.

Plaats
Zoals gebruikelijk wordt de Herdenking/Reünie gehouden in de aan
de Oranjekazerne grenzende kazerne Groot Heidekamp te
Schaarsbergen waar wij de beschikking hebben over de Fly-Inn, de
kantine van deze kazerne. De Fly Inn bevindt naast het plein waar de
herdenking wordt gehouden. (Na de poort 1e weg links).

2.

Inschrijving en betaling
Indien u deze dag wilt bijwonen dan dient u zich uiterlijk 8 mei 2019
te hebben aangemeld. Houdt u er rekening mee dat i.v.m. strengere
veiligheidsmaatregelen, u aangemeld dient te zijn om het kazerneterrein te mogen betreden! U kunt zich aanmelden op één van de
volgende manieren:
1)

via de website van de VOKS:
www.vox-voks.nl/nieuws/herdenking en reünie 2019
of

2)

middels het bij deze VOX-V.O.K.S. ingesloten deelname- en
vrijvervoer aanvraagformulier (zie laatste pagina)

Indien u gebruik maakt van het schriftelijke aanmeldformulier dan wel
via de website, dan dient u dit vóór 8 mei 2019 te hebben ingevuld
en verstuurd per post of per e-mail aan het secretariaat van de VOKS.
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Verder wordt u verzocht vóór 8 mei de toegangsprijs over te
maken op RABO Bankrekening NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v
V.O.K.S. te Nunspeet onder vermelding ‘Herdenking en Reünie
28 mei 2019’.
- toegangsprijs VOKS Leden/donateurs
- toegangsprijs partners en begeleiders

€ 10,00 p.p.
€ 12,50 p.p

U dient vooraf te betalen anders kunt u niet deelnemen aan deze
bijzondere dag.
De deelname is uitsluitend voor leden en donateurs van de VOKS
alsmede partner/begeleider
3.

Openbaar vervoer
Voor maximaal twee personen per inschrijving wordt gratis
NS-vervoer ter beschikking gesteld aan hen die de toegangsprijs
betaald hebben en vóór 8 mei het bij deze VOX-V.O.K.S. ingesloten
deelname- en vrijvervoer aanvraagformulier (laatste pagina van deze
VOX-VOKS) te hebben ingevuld en ingezonden.
Bij NS-station Arnhem staan bij de SONSBEEK-uitgang van het
station vanaf 09.00 uur tot 10.00 uur bussen gereed om u gratis naar
de herdenkingslocatie te brengen. Probeer zodanig tijdig op het
station Arnhem te arriveren dat u tussen 09.00 en 10.00 uur in de bus
kunt stappen.
Mocht u later dan 10.00 uur op het station Arnhem arriveren dan zult
u op eigen kosten een treintaxi moeten nemen.
De Oranjekazerne in Schaarsbergen is vanaf het station ook per
lijnbus 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. De reistijd per lijnbus is zo'n 25 minuten.

4.

Vervoer
Komt u met eigen vervoer, zie dan de routebeschrijving op een van de
andere bladzijden. Het laatste deel van de route naar de ingang is
bewijzerd.

5.

Tenue
- Actief dienende militairen en militairen b.d. die daartoe gerechtigd
zijn bij voorkeur dagelijkse tenue met model-onderscheidingen;
- Overigen: VOKS-tenue of kleding passend bij een
dodenherdenking en model onderscheidingen.
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6.

Binnenkomst
Bij binnenkomst bij de poort van de kazerne kunnen aan zowel de
dames als de heren gevraagd worden de veteranenpas, c.q. uw
identiteitskaart of paspoort te tonen. Verder de aanwijzingen van de
verkeersregelaars opvolgen. Via de aangegeven route begeeft u zich
naar de Fly-Inn waar o.a. de controle op de betalingen plaatsvindt. Bij
de aankomstregistratie wordt gecontroleerd of u betaald heeft en
ontvangt u per persoon een aantal penningen, te gebruiken pas na de
herdenking op het plein als de bar opengaat en er alcohol mag
worden geschonken. Bij binnenkomst wordt u een kop koffie met
cake aangeboden.

7.

Telefoon
In noodgevallen kan men u bereiken via telefoon 06-13134870
(Voorzitter VOKS, de heer P. Gommers)

8.

De Dodenherdenking
- Tegen 10.45 uur zal de regelingsofficier u verzoeken uw plaatsen
op de appelplaats in te nemen. U wordt beleefd maar dringend
verzocht hieraan direct gehoor te geven.
- Indien u de dodenherdenking niet kunt of wilt bijwonen en in de
reünieruimte wilt blijven wordt u verzocht zich te onthouden van
luidruchtige gesprekken, die de herdenkingsplechtigheid zouden
kunnen verstoren.
- Op de appelplaats staan voldoende stoelen opgesteld t.b.v. hen
die de plechtigheid moeilijk staande kunnen bijwonen.
- Voor invaliden in een rolstoel wordt een apart vak gereserveerd.
- Vriendelijk verzoek tijdens de herdenkingsplechtigheid, die toch
voornamelijk gehouden wordt ter nagedachtenis van uw gevallen
kameraden, STILTE TE BEWAREN. Heen en weer lopen en het
voeren van gesprekken getuigt van weinig respect voor de
gevallenen en is elk jaar weer een bron van ergernis voor hen, die
zich wél bewust zijn van de waarde van deze herdenking.
- Nadat tegen het einde van de plechtigheid de Korea "Battle-flag"
en de "Geus" hun plaatsen bij de monumenten hebben
ingenomen begint het Defilé langs de monumenten, dat geopend
wordt door de Ambassadeur en uw voorzitter.
U wordt verzocht aan dit Defilé deel te nemen, waarbij er dan
tevens gelegenheid is desgewenst bloemen te leggen.
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9.

Ontmoeten/receptie
Evenals voorgaande jaren is er na de herdenking een gezellig
samenzijn en een rijstmaaltijd. Ook hier zal de Ambassadeur van de
Republiek Korea aanwezig zijn

10. De consumpties
U ontvangt bij binnenkomst een beperkt aantal bonnen voor
consumpties; koffie is de gehele dag gratis te verkrijgen.
Mocht u bij vertrek nog bonnen over hebben, dan verzoeken wij u
deze in te leveren.
11. De maaltijden
De uitgebreide rijstmaaltijd wordt vanaf 13.00 uur uitsluitend
geserveerd in de Fly-Inn (reünieruimte) van Groot Heidekamp;
Mocht u een dieet volgen wilt u dat tijdig doorgeven aan onze
secretaris, de heer L.C. Schreuders.
12. Einde bijeenkomst
Vijf minuten voor sluitingstijd van de bar (15.00 uur) wordt de sluiting
aangekondigd. De bus naar het station vertrekt om 15.15 uur.
Reünisten die dan nog aanwezig zijn, worden dringend verzocht dan
ook te vertrekken teneinde het personeel in de gelegenheid te stellen
hun opruimingswerkzaamheden aan te vangen.
De Vereniging Oud Korea Strijders dankt het Vfonds voor de financiële
bijdrage waarmee deze jaarlijkse herdenking en reünie mogelijk wordt
gemaakt.

42

PROGRAMMA
Tijd

Activiteit

Plaats

09.00 - 10.30

Aankomst, registratie.
Ontvangst met koffie, cake/koek

Registratiehal
Reünie ruimte

10.45

Opstellen voor herdenking op
aanwijzing Regelingsofficier en
bestuur VOKS

Appelplaats

11.00

Herdenkingsplechtigheid gevolgd
door Defilé langs de monumenten

Appelplaats

12.00-13.00

Reünie in aanwezigheid van
Z.E. de Ambassadeur van de
Republiek Korea en de voorzitter
V.O.K.S.

Reünieruimte

13.00-14.15

Rijstmaaltijd

Fly-inn Groot
Heidekamp

14.15-15.15

Ophalen herinneringen

Reünieruimte

Gelegenheid tot museumbezoek

Gebouw 31
Westzijde
Appelplaats

15.15

Sluiting

15.15

Vertrek bus.
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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 Hoenderloo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne
1e weg links, aan overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn
Vanaf Nijmegen
- A 50 volgen tot afslag A12
- A12 volgen richting Oberhausen
- Afslag Arnhem-Noord
- Bij verkeerslichten rechtsaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderloo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne
1e weg links, aan de overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn
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, aan de overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn
Vanaf Zevenaar
- A12 volgen tot afslag Apeldoorn/Zwolle
- Direct afslag Arnhem-Noord
- bij verkeerslichten rechtsaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderloo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne
1e weg links, aan de overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn
Openbaar vervoer
Schaarsbergen is vanaf het station ook per lijnbus 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.
De bustijd is zo'n 25 minuten.
Noot: vanaf laatste deel Koningsweg is de route aangegeven met het bordje
‘Reünie’
Attentie: op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden.
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HOGE ONDERSCHEIDING VOOR GER ACHTERHOF
Op 15 mei 2017 reikte de toenmalige minister van Defensie, mevrouw
J.A. Hennis-Plasschaert, tijdens de herdenking van de VOKS in de
Oranjekazerne te Schaarsbergen, het Bronzen Kruis uit aan mevrouw
Dijkhuizen-Slager, de schoonzus van Korporaal Pieter Slager, die op
26 juli 1951 sneuvelde in Korea.
Op de Internationale Begraafplaats van de Verenigde Naties in Busan,
waar Pieter Slager is begraven, legde de secretaris VOKS,
L.C. Schreuders, enkele dagen voor de uitreiking alvast een felicitatiebloemstuk op het graf van Pieter Slager.
Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest door de onuitputtelijke inzet van de
heer Ger Achterhof, een persoonlijke vriend van Pieter Slager, voordat
deze naar Korea afreisde. De in Emmen wonende Ger Achterhof zette zich
25 jaar lang in om ervoor te zorgen dat de in Korea gesneuvelde korporaal
Pieter Slager werd onderscheiden met het Bronzen Kruis.
Ger Achterhof ontving uit handen van minister Ank Bijleveld-Schouten van
Defensie de onderscheiding, waarbij hij werd benoemd tot Ridder in de
orde van Oranje-Nassau.
Het bestuur van de VOKS feliciteert de heer Achterhof met deze
bijzondere en welverdiende onderscheiding!

Foto: Ministerie van Defensie
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REVISITS REPUBLIC OF KOREA 2019
Het Zuid-Koreaanse Ministerie van Patriots and Veterans Affairs (MPVA),
nodigt Korea veteranen van de 21 landen, die Zuid-Korea in de Koreaoorlog hebben bevrijd, uit voor een revisit in 2019.

Velen onder de veteranen hebben deze indrukwekkende revisit al eens
eerder meegemaakt en weten uit ervaring hoe geweldig de indrukken
daarvan zijn. Hoe ziet dit er in 2019 uit?
Vanuit Nederland worden uitgenodigd:
2 veteranen of 2 familieleden van overleden veteranen van 25/7 t/m 30/7
2 veteranen of 2 familieleden van overleden veteranen van 21/10 t/m 26/10
2 veteranen of 2 familieleden van overleden veteranen van 9/11 t/m 14/11
•

Veteranen moeten zich, gezien hun hoge leeftijd, laten begeleiden
door één begeleider, bij voorkeur een familielid, kennis of vriend(in)
of aangewezen verzorger.
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•

De uitnodiging geldt voor ook veteranen die meer dan drie jaar
geleden een revisit voor het laatst hebben meegemaakt.

•

Veteranen die nog nooit een revisit hebben meegemaakt hebben
voorrang boven veteranen die al eens eerder een revisit hebben
bijgewoond.
Veteranen hebben altijd voorrang boven familieleden van
overleden veteranen.

•

Alle deelnemers moeten in staat zijn de 12-uur durende vlucht te
doorstaan en aan het revisit-programma te kunnen deelnemen.
In twijfelgevallen worden zij verzocht vooraf eerst hun arts hierover
te consulteren.

•

Het afsluiten van een reisverzekering met werelddekking is
verplicht.

Kosten:
Een veteraan betaalt 50% van het vliegticket. Diens begeleider betaalt
70% van het vliegticket.
Een familielid van de overleden veteraan betaalt 50% van het vliegticket.
Hotel:
Hotelkosten (vijfsterrenhotels) zijn op rekening van de MPVA, op basis van
een 2-persoonskamer.
Maaltijden en excursies:
Alle maaltijden en excursies worden betaald door het MPVA.
Mocht u interesse hebben in één van deze revisits, neemt u dan contact
op met het secretariaat van de VOKS:
Leo Schreuders
T: 06-51903177
E: voks1951@gmail.com
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HUISBEZOEK BIJ JACQUELINE VAN DEN BERG
Woensdag 20 februari jl. heette Jacqueline van den Berg Marie-José en
mij welkom in haar huis te Utrecht. Wij hebben elkaar voor het eerst
ontmoet in ons Koreamuseum te Schaarsbergen in december 2018.
Jacqueline projecteerde foto’s van haar reis door Noord-Korea en vertelde
daarbij wat zij zag en hoorde. Deze reis ondernam zij vorig jaar nadat zij in
2017 met familieleden van Nederlandse Korea veteranen een reis naar
Zuid-Korea meemaakte.

Met de VOKS-reisgenoten heeft zij de plekken bezocht waar haar vader
als Korea VN-militair is geweest. Van die reis is er eerder een verslag
geschreven in ons VOKS-blad (VOX-VOKS juni 2017).
Haar vader, Henk van den Berg, was betaalmeester achter de linies in het
stadje Chung-ju in 1951/1952. Wanneer anderen geld nodig hadden, zocht
hij hen op in en achter de linies om het geld te overhandigen.
Jacqueline heeft zwart/wit foto’s van haar vader in Korea en in huis
spulletjes die hij meegenomen heeft. Hier hebben wij met aandacht naar
gekeken. Ook naar het fotoboek uit 2017. Midden in dit boek staat een
foto van de scrol die op het kantoor in het gemeentehuis van Chung-ju
hing. Hij heeft deze Koreaanse scrol ingepakt en meegenomen naar huis in
Overschie. De scrol hangt nu bij haar in de woonkamer. Boven de bamboe
plant staat in het Koreaans: “I am sitting in shadow of the mountain! And
nobody is loving me”.
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Nu komt haar verhaal op stoom en vertelt zij over haar extra week in 2017
waarin zij alleen naar Chung-ju is gereisd met de bedoeling om de scrol
terug te brengen. Helaas is het gemeentehuis van toen weg. Na
gesprekken met verschillend ambtenaren merkte zij dat zij de scrol niet
echt terug wilden hebben. Dus hangt deze nog steeds aan haar muur in
Utrecht.
Wij vonden deze onderneming bewonderenswaardig. Wat een bijzondere
onderneming. Verder nog heeft zij een groepsreis via Beijing naar NoordKorea gemaakt, vorig jaar. Met dezelfde intentie om de plekken van de
Nederlandse VN-militairen daar te bezoeken. Over haar reis heeft zij ons
opnieuw verteld en foto’s gedeeld van haar bezoek aan de DMZ aan de
Noordkant. Zij is de eerste onder ons die die plek heeft bezocht en dat is
een historisch gebeuren binnen onze VOKS.

Het was een eyeopener voor ons in Schaarsbergen om de DMZ vanaf de
Noordkant te zien. Wij zijn decennialang bekend met de Zuidkant hiervan.
Wanneer ik dit schrijf, op woensdag 27 februari 2019, dineren de leider
van Noord-Korea Kim Jung- Un en de Amerikaanse president Donald
Trump in Hanoi in Vietnam.
Hopelijk levert hun ontmoeting ontspanning op voor het Koreaans
schiereiland.

Ds. P. ‘t Hoen
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OPROEP 1

Museum Regiment van
Heutsz te
Schaarsbergen

Het museum te Schaarsbergen met de naam ‘Historische Verzameling
Regiment van Heutsz’ bestaat al erg lang. Hoe lang precies is nog niet
helemaal duidelijk. Zeker vanaf 1967 en mogelijk al van eerder.
Er is daarom een begin gemaakt met het schrijven van een boekje over dit
museum. Het boekje zal uit twee delen bestaan. Deel 1 geeft de
geschiedenis van het museum weer. Deel 2 besteedt aandacht aan
iedereen die in het museum heeft gewerkt, met van elk een kort portret.
Met name van de periode van vóór 1996 is ons nog niet zo heel veel
bekend. Uit die tijd hebben we ook nauwelijks foto’s. Tot 1991 was het
museum gevestigd op de kazerne Koning Willem I in Den Bosch. Van 1991
tot en met 1995 was het museum ondergebracht in Steenwijk in de Johan
van den Kornputkazerne.
Heeft u in Den Bosch of Steenwijk het museum ooit bezocht en wilt u die
ervaring met ons delen, dan komen we graag met u in contact.
Heeft u foto’s, folders, e.d. uit die tijd, dan hebben we daarvoor grote
belangstelling. Bijvoorbeeld om die van u te scannen of te fotograferen.
Kent u mensen die in het museum hebben gewerkt en heeft u misschien
nog wel contact met hen, dan horen we dit ook graag van u.
U kunt contact opnemen met Willem Brouwer, vrijwilliger bij het museum.
Zijn telefoonnummers zijn 0316-526 066 of mobiel 06-308 76 221.
Zijn e-mailadres is wwm.brouwer@freeler.nl
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OPROEP 2
Foto’s van Koreanen bij het NDVN
Tijdens de Korea-oorlog werden circa 170 Koreaanse soldaten (Katusa’s)
ter ondersteuning verbonden aan het Nederlands Detachement Verenigde
naties (NDVN) en vochten zij samen met de Nederlanders tegen NoordKorea en China.
Velen van deze Koreaanse soldaten zijn tijdens die oorlog gesneuveld.
Wij proberen de namen van de gesneuvelde Koreanen die bij het NDVN
waren ingedeeld, te achterhalen.
Recent werd in Korea de dochter van een bij het NDVN ingedeelde
Koreaan opgespoord en geïnterviewd. Deze mevrouw Park Ji Eun is de
dochter van Park Bok Sul.
Park, die was ingedeeld bij de A-compagnie, sneuvelde in de nacht van
23 op 24 december 1952 door inkomend artillerievuur op een voorpost
van het NDVN. In deze nacht sneuvelde ook de Nederlandse soldaat
eerste klas Joop M. ter Ellen.
Park werd geboren op 18 augustus 1925 en werd dus maar 27 jaar oud.
Park was getrouwd en had een dochter. Op het moment dat Park de
oorlog inging was zijn dochter nog maar een baby, enkele maanden oud.
Deze dochter zou haar vader nooit meer terugzien. Haar moeder bezat één
foto van haar vader. Deze is echter verloren gegaan bij een zakkenrollerij.
Dochter Park Ji Eun vraagt daarom of er bij de Nederlandse
Koreaveteranen een foto van haar vader bestaat. Als veteraan zult u de
Koreaan op de foto meestal niet bij naam kennen, maar voor een
afstammeling of familielid van de Koreaan kan dit heel anders zijn.
In het algemeen zijn foto’s van Koreanen bij het NDVN een hulpmiddel bij
de zoektocht naar afstammelingen van bij het NDVN ingedeelde Koreanen.
Daarom vragen we al onze Korea-veteranen hun foto’s na te kijken. Zitten
daaronder foto’s waarop een Koreaan is te zien, dan wordt u verzocht
hierover contact op te nemen met de secretaris van de VOKS of met het
museum te Schaarsbergen. We zullen dan nagaan hoe die foto of een
afdruk daarvan (scan, foto) bij het museum terecht kan komen.
Stuurt u uw reactie graag naar
Leo Schreuders
Secretaris VOKS
T: 06-51903177
E: voks1951@gmail.com

Willem Brouwer
Museum Regiment Van Heutsz
T: 0316-526 066 of 06-308 76 221
E: wwm.brouwer@freeler.nl
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BOEKBESPREKING
Tijdens een staatsgeheime missie in Afghanistan wordt Marco Kroon
gevangengenomen. Hij doet hiervan melding, maar verzwijgt de zware
vernederingen die hij moest ondergaan. Ook zijn vervolgacties houdt
hij geheim. Ze leiden tot een dodelijke confrontatie, waarvan hij de
sporen zorgvuldig uitwist...
Tien jaar later: Kroon meldt alsnog het
geweldsincident. Journalisten en experts
hebben vrijwel onmiddellijk hun oordeel
klaar. Ze noemen hem "mediageil', een
gestoorde leugenaar en fantast. Maar
wat is er daadwerkelijk gebeurd? Welk
persoonlijk drama heeft Kroon
verzwegen? En waarom sprak hij zich na
zoveel jaren van stilte toch nog uit?
Kroongetuige is het waargebeurde en
schokkende verslag van een militair die
in dienst van zijn land vrijwel alles gaf,
maar thuis, in Nederland, niets vond dan
beschuldigingen en onbegrip. Dit is zijn
verhaal: ongekuist, open, eerlijk en
genadeloos.
Majoor Marco Kroon (1970) is drager van
de Militaire Willems Orde. Deze oudste
en hoogste onderscheiding van ons land is hem toegekend wegens moed,
beleid en trouw als commandant van een peloton van het Korps
Commandotroepen in Afghanistan, in 2006.
Het boek doet beter begrijpen wat militairen in dienst van hun land mee
kunnen maken. Veteranen in Bronbeek benadrukken daarbij dat de kloof
tussen wat er gebeurt met militairen in een oorlogsgebied en de wereld
van de ‘burgers in Nederland’ ongekend groot is.
Het boek is, eventueel voorzien van een handtekening, te bestellen bij:
Secretariaat Marco Kroon
E: info@marcokroon.nl
T: 06 27 01 57 57
prijs: € 23,95 (gesigneerd)
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TENTOONSTELLINGEN EN EVENEMENTEN IN
BRONBEEK
Spel en uitdaging in het Bronbeek Festival
In het Bronbeek Festival op zondag 14 april 2019 worden vooral kinderen
uitgedaagd in stoere, speelse en creatieve activiteiten in de open lucht en
in tenten op het landgoed Bronbeek.
Ze kunnen muziek maken met Indonesische ankloengs, tropische geuren
ontdekken, een Balinees masker maken, of met Bronbeekbewoners een
houten bootje maken en uitproberen in de vijver. Maar ook stoerdere
dingen doen, zoals een klimtoren beklimmen, schieten op doelwitten, je
handigheid testen in
een hindernisbaan, je
zenuwen op de proef
stellen met een spiraal
of spijkerbroekhangen.
Even uitrusten kan
rijdend op een pony of
op een militair
voertuig. Voor de sfeer
zorgen onder meer de
band Samba Palooza
en Esk-Esque.
Indische hapjes en
drankjes ontbreken niet. En er is een korte theatervoorstelling op basis van
dagboeken en brieven die uitgezonden militairen ooit naar huis stuurden.
Alle activiteiten zijn van 10.00 tot 17.00 uur.
Het Bronbeek Festival komt tot stand in een samenwerking van het
Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek met de
Koninklijke Landmacht, Paresto, Facilitair Bedrijf Defensie, Keep Them
Rolling, vrijwilligers, Arnhemse kunstenaars en ArtEZ Hogeschool voor de
kunsten.
Toegang: één toegangskaartje voor alle activiteiten incl. museumbezoek
kost € 3,- (tot 6 jaar en MK gratis). Kaartjes zijn op 14 april verkrijgbaar bij
de ingang van het landgoed. Gratis parkeren kan op het terrein van de
HAN aan de Ruitenberglaan; er is geen parkeergelegenheid op het
landgoed.
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Heeft u uw contributie van 2018 en 2019
ook al betaald?

NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S.
te Nunspeet
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AANMELDING HERDENKING EN REÜNIE VOKS 28 mei 2019
Hierbij meld ik me aan voor de reünie en herdenking op 28 mei 2019.
(s.v.p. leesbaar invullen in blokletters)
Mijn naam……………………………………………………………………….....
Hieronder graag het/de juiste hokje(s) aankruisen:

O

Ik kom alleen

O

Ik kom met één partner/begeleider

O

Ik ben aangewezen op een rolstoel

O

Ik kom met de auto naar Schaarsbergen

O Ik wil graag een vrij vervoerbewijs met de spoorwegen
(dan onderstaand formulier invullen)
Aanvraag vrij vervoer Spoorwegen
Naam: ………………………………………………………………………………
Straat en huisnummer: ………………………………………………..................
Postcode en woonplaats: …………..

………………………………………

Registratienummer veteranenpas: ………………………………………………
Aantal deelnemers (max 2): ………
Noot: het gratis NS bewijs wordt u circa 1 week voorafgaande aan de reünie
toegezonden, mits de toegangsprijs van de herdenking/reünie door de
penningmeester ontvangen is

Dit formulier invullen en uiterlijk 8 mei 2019 verzenden naar:
per post:

Secretariaat VOKS
of per e-mail: voks1951@gmail.com
T.a.v. L.C. Schreuders
Standaardmolen 88
6003 CK Weert

(Na 8 mei 2019 worden er geen vrij vervoer aanvragen meer behandeld)

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.

