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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS), gehouden op woensdag 15 
februari 2017 in de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Aanvang 11.00 uur 
 
 
 
Aanwezig 
 
Namens het bestuur: 
C.P.G.J. Motshagen voorzitter 
P.P.G. Gommers vicevoorzitter/penningmeester 
W. Kramer Marine-vertegenwoordiger 
F. Titalepta Algemeen Adjunct 
Ds. ’t Hoen Geestelijk verzorger 
L.C. Schreuders jr. Eindredacteur VOX-VOKS, notulist
  
 
De leden 
15 leden 
 
Overigen 
 5 personen 
 
Afwezig m.b.k. 
R. Rehmann  Secretaris 
 
 
 
1. LUIDEN BEL 
  De heer Titalepta luidt de bel waarmee de vergadering wordt geopend. 

 

2. OPENING DOOR DE VOORZITTER 
De heer Motshagen, voorzitter VOKS, opent de vergadering 
 

3. DODENAPPEL VAN DE IN HET AFGELOPEN VERENIGINGSJAAR 
OVERLEDEN LEDEN EN DONATEURS 
De geestelijk verzorger van de VOKS, Ds. P. ’t Hoen, leest de namen 
voor van de in het afgelopen verenigingsjaar overleden 27 leden en 
drie donateurs, te weten: 
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Dhr. B. Kuijpers Marine 

Dhr. W. Polderman Marine 
Dhr. G.J.M. v.d. Vlugt Marine 
Dhr. J.P. Kruijt Marine 

Dhr. C.M. Overman Marine 
Dhr. J.M. Falize         Landmacht 

Dhr. P.J. Drost Landmacht 
Dhr. H. Bakker Landmacht 
Dhr. A.J. van Meurs Landmacht 
Dhr. Th. Teunissen Landmacht 
Dhr. M.J.P. Verbakel Landmacht 
Dhr. D.A. Hendriks Landmacht 
Dhr. A. van Zanten Landmacht 
Dhr. D.A. Huigen Landmacht 
Dhr. W. van Sonsbeek Landmacht 
Dhr. C. Burger Landmacht 
Dhr. W.J. Smit Landmacht 
Dhr. J. van Drunen Landmacht 
Dhr. J.C.M. Walravens Landmacht 
Dhr. J. v.d. Hoorn Landmacht 
Dhr. A.C. de Gram Landmacht 
Dhr. W.T. Sluiter Landmacht 
Dhr. C. v.d. Veeken Landmacht 
Dhr. G.J. Rehmann Landmacht 
Dhr. C.P. v.d. Laar Landmacht 
Dhr. L.J. Smulders Landmacht 
Dhr. M. Talens Landmacht 
Dhr. Y. Gerards Donateur 

Dhr. P.J. van Dyk Donateur 

Dhr. K.W.M. Janssen Donateur 
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 Na het voorlezen van de namen van de overledenen volgt 1 minuut 
stilte. 

 

4. VOORLEZEN TELEGRAM AAN Z.M. DE KONING 
De voorzitter VOKS leest het telegram van de VOKS, gericht aan de 
Koning, voor met de volgende tekst: 
 
“Majesteit, Op 15 februari 2017 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 Uwe Majesteit 
hun gevoelens van diepe eerbied en aanhankelijkheid.” 
 
Namens de chef van het Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning, 
Adjudant-Generaal J.R. van der Louw, komt volgend antwoord binnen: 
 

“Op verzoek van Zijne Majesteit de Koning wil ik U, het bestuur en de 
leden van de Vereniging Oud Korea Strijders, heden bijeen ter 
gelegenheid van de algemene ledenvergadering en Herdenking zijn 
hartelijke dank overbrengen voor de gevoelens van verbondenheid 
met hem zoals in uw vriendelijke bericht tot uiting gebracht. 
Namens de Koning wens ik U allen een geslaagde ledenvergadering 
en een waardige herdenking toe”. 
 

5. VASTSTELLEN AGENDA 
Er zijn geen schriftelijke agendapunten door de leden ingediend. 
De vergadering gaat akkoord met de agenda. 
 

6. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING, OPGENOMEN IN 
DE VOX-VOX VAN JUNI 2016 
Dit verslag was opgenomen in het juni-nummer 2016 van de VOX-
VOKS. Aangezien er geen verdere opmerkingen zijn, wordt het verslag 
aangenomen. 
 

7. JAARVERSLAG 2016, OPGENOMEN IN DE VOX-VOKS VAN 
DECEMBER 2016 
Er zijn t.a.v. het jaarverslag 2016 geen opmerkingen.  
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8. EVENTUEEL NAGEKOMEN STUKKEN 

Er zijn geen nagekomen stukken binnengekomen. 
 

9. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 
Dhr. Gommers leest de stand van zaken voor. Na het optellen van de 
inkomsten en aftrekken van de uitgaven, is er 705 euro negatief saldo. 
Dat is vergeleken met voorgaande jaren gunstig te noemen. 
Het saldo in het Samilfonds was begin 2016 een bedrag van 1.602 
euro. Er kwam 100 euro aan giften binnen.  In 2016 zijn er drie 
felicitaties met bijbehorende oorkondes naar de Samilschool naar 
Suwon gestuurd. Het Samilfonds bedroeg daarom eind 2016 het 
bedrag van 1.402 euro.  
Verder worden overlijdens van leden niet altijd gemeld. Daarom zijn de 
kosten voor kransen en linten lager uitgevallen. De penningmeester 
doet alsnog een oproep om de familie er van op de hoogte te stellen 
dat bij overlijden van een lid ook de VOKS tijdig wordt geïnformeerd. 
 

10. BEANTWOORDING EVENTUELE VRAGEN FINANCIEEL VERSLAG 
2016 
Naar aanleiding van het verslag van de penningmeester zijn er geen 
vragen over het financieel verslag. 

 
11. VERSLAG COMMISSIE VAN ONDERZOEK (KASCOMMISSIE) 

De heer Kortlever doet namens de Kascommissie (de heer Kortlever en 
Hazeleger) 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.  
 
 

12. GOEDKEURIG DOOR DE VERGADERING VAN HET GEVOERDE 
FINANCIEEL BELEID 
De heer Kortlever adviseert de leden decharge te verlenen, hetgeen 
ontvangen wordt door applaus van de leden. 
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13. DECHARGE PENNINGMEESTER EN OVERIGE BESTUURSLEDEN 
VOKS 

 
BESLUIT: 
De leden van de VOKS, aanwezig tijdens de jaarvergadering op 
15 januari 2017, besluiten decharge voor de penningmeester 
en de overige bestuursleden VOKS te verlenen voor het 
financieel beleid van 2016. 

 
Als lid van de kascommissie is de officiële termijn van de heer 
Kortlever beëindigd.  
De heer Hazeleger blijft aan. De heer J. Krikke (DC ) is bereid de 
plaats van de heer Kortlever in te nemen. 
Omdat verder geen leden zich melden als reserve lid Kascommissie, 
zal de heer Gommers aan de heer Mulder vragen of deze bereid is 
deze functie op zich te nemen. 
 

14. BESTUURSVERKIEZING 
Dhr. Motshagen treedt af vanwege gezondheidsredenen. Hij geeft aan 
geen kans meer te zien om zich 100% in te kunnen zetten om alle 
VOKS-verplichtingen na te komen. 
Hij blijft wel aan als 2e vicevoorzitter van de IFKWVA, op persoonlijke 
titel.  
 
Voor het voorzitterschap heeft zich de heer P.P.G. Gommers binnen de 
gestelde termijn beschikbaar gesteld.  
Het bestuur van de VOKS stelt voor de heer Gommers, gezien de 
uitstekende wijze waarop hij jarenlang als vicevoorzitter en 
penningmeester de vereniging met raad en daad heeft ondersteund, 
tot voorzitter te benoemen. 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, zodat de 
ledenvergadering wordt gevraagd de heer Gommers bij acclamatie te 
benoemen, hetgeen door de aanwezige leden met applaus wordt 
bekrachtigd. 
 
 BESLUIT: 

De leden van de VOKS, aanwezig tijdens de jaarvergadering op 
15 januari 2017, benoemen de heer P.P.G. Gommers tot nieuwe 
voorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders, voor een 
eerste termijn van vier jaar. 
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De oud-voorzitter overhandigt de nieuwe voorzitter de 
voorzittershamer. De heer Gommers vertelt met de nodige humor een 
en ander over het ontstaan van zijn werkzaamheden bij de VOKS. Hij 
zal zijn uiterste best doen om zijn nieuwe taak naar behoren uit te 
voeren. Hij heeft nog meer andere functies, maar zal deze gaan 
verminderen om aan zijn taken als voorzitter prioriteit te kunnen geven. 

Dhr. F. Titalepta is als Algemeen-Adjunct aftredend wegens 
beëindiging van de vierjaarlijkse termijn en herkiesbaar. Het bestuur 
stelt voor dhr. Titalepta voor een nieuwe termijn als bestuurslid te 
herbenoemen, hetgeen met applaus wordt bekrachtigd. 

BESLUIT: 
De leden van de VOKS, aanwezig tijdens de jaarvergadering op 
15 januari 2017, benoemen de heer  
F. Titalepta als bestuurslid voor een nieuwe termijn van vier 
jaar. 

 
Dhr. P.R. Wijnands, zoon van een Korea-veteraan en donateur van de 
VOKS, heeft zich voor een bestuursfunctie beschikbaar gesteld. Het 
bestuur heeft voorgesteld dhr. Wijnands te benoemen als bestuurslid. 
De heer Wijnands, zoon van een Koreaveteraan, was sportinstructeur 
in het leger, samen met de heer Titalepta. Hij heeft 30 jaar in een 
ziekenhuis gewerkt, waarvan de laatste tien jaar in het management. 
Thans is hij al gedurende twee jaar als vrijwilliger werkzaam in het 
Koreamuseum. De leden benoemen bij acclamatie met applaus de 
heer Wijnands tot bestuurslid. 

 
BESLUIT: 
De leden van de VOKS, aanwezig tijdens de jaarvergadering op 
15 januari 2017, benoemen de heer  
P.R. Wijnands tot bestuurslid van de Vereniging Oud Korea 
Strijders, voor een eerste termijn van vier jaar. 
 

15. LOPENDE ZAKEN 2017 EN PLANNEN VOOR 2018 
Bezoek minister-President Rutte aan Zuid-Korea 
De heer Gommers laat op het scherm een foto zien van het bezoek 
van Minister-President Rutte aan Korea. 
Om dit bezoek goed voor te bereiden werd het Ministerie van 
Buitenlandse zaken door een delegatie van de VOKS (De heren 
Motshagen, Hazaleger, Kortlever, Schuitemaker en Gommers) 
geïnformeerd over Zuid-Korea. 
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 Reis voor (klein)kinderen aan Zuid-Korea 
Bestuurslid L.C. Schreuders jr. heeft voor in totaal 23 kinderen en 
kleinkinderen van Koreaveteranen een  
achtdaagse reis naar Zuid-Korea georganiseerd. Dit zal plaatsvinden in 
de week van 7 – 14 mei 2017.  

De heer Schreuders jr. is voornemens om in 2018 weer een 
vergelijkbare reis te organiseren, nu voor Koreaveteranen die 
vergezeld worden door kun (klein)kinderen. 
De kosten van deze reis zullen door de deelnemers zelf moeten 
worden gedragen. 

15 mei jaarlijkse herdenking en reünie. 
De jaarlijkse herdenking en reünie van de VOKS zal plaatsvinden op 
maandag 15 mei 2017 te Schaarsbergen. 

24 juni Veteranendag 
Op zaterdag 24 juni 2017 zal te Den Haag weer de Nationale 
Veteranendag plaatsvinden. 
Aanmelding moet door de leden rechtstreeks bij het Veteranen 
Platform te Doorn worden gedaan.  
Om als delegatie van de VOKS mee te kunnen lopen, moeten er 
minstens 12 VOKS-leden beschikbaar zijn. Als dit aantal niet wordt 
gehaald, worden andere mensen er aan toegevoegd.  
De VOKS ontvangt wel een lijst van VOKS-leden die zich hebben 
aangemeld. 

Wageningen 5 mei 2017 
Aanmelding voor het defilé te Wageningen op vrijdag 5 mei 2017 moet 
bij de VOKS worden gedaan. Dan wordt duidelijk wie er definitief mee 
gaat. Dhr. Gommers hoort op 15 maart hoe het verder gaat. Er kunnen 
latere aanmeldingen aan worden toegevoegd. Nu zijn het er drie(!) 
 
Indianhead Washington 100 jaar  
De Indian Head Division viert in 2017 het 100-jarig bestaan. Tot nu toe 
is er geen officiële uitnodiging ontvangen. Wel is via een VOKS-lid in 
Amerika, de heer Ferdinand Schoch, informatie binnengekomen.  
Op facebook staat meer informatie: 
https://www.facebook.com/2ndIDA/ 
Bijwonen van de herdenking gaat op eigen kosten. De ervaring is dat 
dit soort reizen erg duur zijn, gemiddeld 4 dagen voor 4.000 euro. Er 
zijn hiervoor geen subsidies, want voor buitenlandse reizen wordt niets 
gegeven. 
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16. INGEDIENDE VRAGEN, VOORSTELLEN EN RONDVRAAG 
Er is niets binnengekomen. De volgende vragen worden gesteld:  
Twee banken 
Waarom hebben wij twee banken nodig? Antwoord: dat was omdat bij 
het ontstaan van de ING er geen kantoor in Nunspeet was, wel de 
RABO. Verder is de RABO goedkoper. Daarnaast hebben wij op deze 
wijze twee spaarrekeningen. Soms krijgen we bij de ene bank meer 
rente, dan weer bij de andere. Er kan daarom worden gewisseld om zo 
veel mogelijk rendement te verkrijgen. 
Verhoging contributie 
Gevraagd wordt of de contributie wordt verhoogd. Opgemerkt wordt 
dat het nu al minstens 14 euro is. Het mag dus ook meer zijn. 
Verder wordt er verzocht als iemand geld stort voor een andere lid, te 
vermelden voor wie dit dan is. 
Veteranendag Den Haag 
Kan Veteranendag Den Haag zo worden georganiseerd dat de 
deelnemers van de VOKS ook weten waar ze moeten zijn. Dhr. 
Gommers geeft aan dat er wel opvang was, maar dat sommige VOKS-
leden veel te vroeg aanwezig waren, waardoor er nog niemand 
aanwezig was om ze op te vangen. Nu hangen er voortaan ook 
naamborden met een nummer. Het nummer is de plek voor het 
detachement. Dhr. Gommers zal er voor zorgen dat er tijdig iemand is. 

Bijzetting in Pusan 
Oud Korea Veteraan Dhr. Aldewereld is op 4 febr. Jl. overleden. Hij 
was in mei 2016 op revisit en in Zuid-Korea aanwezig om de bijzetting 
van de urn van de heer Wessels bij te wonen. De heer Aldewereld 
heeft vervolgens aangegeven dat hij na zijn overlijden ook in Busan wil 
worden bijgezet. Dit is inmiddels in gang gezet. Er is inmiddels nog 
een Koreaveteraan die hetzelfde verzoek heeft laten vastleggen. 
 

17. EXTRA AGENDAPUNT 
In korte afwezigheid van de oud-voorzitter, de heer Motshagen, 
verzoekt de nieuwe voorzitter, de heer Gommers, de aanwezige leden 
om akkoord te gaan met de benoeming van oud-voorzitter de heer 
Motshagen tot erevoorzitter. De aanwezige leden gaan unaniem 
hiermee akkoord.  

 
BESLUIT: 
De leden van de VOKS, aanwezig tijdens de jaarvergadering op 
15 januari 2017, benoemen de heer C.P.G.J. Motshagen tot 
erevoorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders 
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18. SLUITING  
De voorzitter nodigt de leden en donateurs uit voor de lunch, gevolgd 
door de herdenking en kranslegging en dankt een ieder voor hun 
aanwezigheid. De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten. 

 
 
Voorzitter VOKS  Secretaris VOKS 
 
P.P.G. Gommers L.C. Schreuders 
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Herdenking 
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, 
marcheerden de nieuwe voorzitter VOKS, dhr. Gommers, begeleid door de 
luitenant Van de Water, de appelplaats op. Nadat de troepen gemeld 
waren en vervolgens ‘op de plaats rust’ waren gecommandeerd, nam de 
voorzitter VOKS plaats achter de lessenaar: 
 

 
 
“Geachte Korea-veteranen, overste Janssen, eerste Luitenant Van de 
Water,  mannen van de Bravo-Wonju-Compagnie, 12 Infanterie Bataljon 
Air Assault van het Regiment van Heutsz, leden en donateurs van de 
V.O.K.S. en belangstellenden. 
Ik ben er trots op om hier te mogen staan, te midden van deze militairen 
van het regiment Van Heutsz. Want u maakt als militair deel uit van één 
van de beste regimenten van de Nederlandse Krijgsmacht. 
Dit jaar bestaat de VOKS 40 jaar. In 1977 werd door generaal-majoor Tack 
en kolonel Schreuders, beiden Korea veteranen, de Vereniging Oud Korea 
Strijders opgericht, beter bekend als de VOKS. 
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De eerste voorzitter van de VOKS werd generaal-majoor Tack. Na zijn 
overlijden in maart 2007 nam kolonel Schreuders het voorzitterschap over 
en na diens aftreden in oktober 2010 de heer Motshagen. 
Zij waren allen Oud Korea Strijders.  
Vanmorgen, tijdens de Algemene Leden Vergadering  ben ik, na vijf jaar 
penningmeester geweest te zijn, benoemd tot nieuwe voorzitter van de 
Vereniging Oud Korea Strijders. Het bijzondere hieraan is dat ik geen Oud 
Korea Strijder ben, maar een zoon van een Oud Korea Strijder.  
Vandaag is ook tot het bestuur toegetreden de heer Pim Wijnands, 
waardoor het bestuur nu deels bestaat uit vier kinderen van Korea 
veteranen. 
En ook al hebben wij als zonen van een Oud Korea Strijder de Korea 
Oorlog niet meegemaakt, zijn wij er trots op om onze vereniging, ja ook uw 
vereniging, in stand te mogen houden zolang er Korea-veteranen zijn. 
Vele Oud Korea Strijders zijn op uitnodiging van de regering van de 
Republiek Zuid-Korea nog eens terug geweest in het land waar zij hebben 
meegevochten om de vrede te handhaven. 
Nu willen wij ook kinderen en kleinkinderen van Korea- veteranen de kans 
geven om meer van Zuid-Korea te zien en de plaatsen te bezoeken waar 
hun grootvader of vader in de Korea Oorlog heeft meegevochten. 
Daarom zullen in mei van dit jaar 23 kleinkinderen, kinderen en hun 
partners Zuid Korea gaan bezoeken. 
In 2018 organiseren we ook een Koreareis voor Korea-veteranen. Het 
geheel staat onder leiding van ons bestuurslid Leo Schreuders, zoon van 
onze erevoorzitter en Korea-veteraan kolonel Leen Schreuders. 
Voor wat betreft onze vereniging, zullen wij als bestuurslid ons best doen 
alle verplichtingen, neergelegd in de statuten en het huishoudelijk 
reglement van onze vereniging, na te komen om zolang mogelijk als 
vereniging zelfstandig te blijven voortbestaan en ons in te zetten voor onze 
Korea-veteranen. 
Daarbij is de samenwerking en ondersteuning van het Regiment van 
Heutsz, waar wij zeer trots op zijn, van essentieel belang.  
En ik hoop dan ook dat wij ook in de toekomst een beroep op het  
12 Bataljon kunnen doen en in het bijzonder op de Bravo-Wonju 
Compagnie. 
Ik richt mij nu met een persoonlijk woord aan de militairen die hier staan 
om deze herdenking bij te wonen: 
Geachte Van Heutszers,  
Jullie gaan de komende maanden naar Curaçao, waardoor wij jullie 
moeten missen bij de grote herdenking en reünie van de VOKS op 16 mei.  
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De leden en het bestuur van de V.O.K.S. wensen jullie daar een goede tijd 
toe, een goede werksfeer en een behouden terugkeer. 
Via uw nieuwsbrief kunnen wij op de hoogte blijven van jullie verrichtingen.  
Geachte aanwezigen, 
Ik vraag nu uw aandacht voor een bijzonder moment. De heer Motshagen 
heeft gedurende een periode van ruim 16 jaar diverse functies in het 
VOKS-bestuur vervuld. Vanmorgen heeft hij helaas om gezondheids-
redenen zijn functie als voorzitter neergelegd. Het bestuur en de leden van 
de VOKS hebben besloten met ingang van vandaag de heer Motshagen te 
benoemen als erevoorzitter van onze vereniging. In de tekst op de 
oorkonde, die deel uitmaakt van deze eretitel, staat geschreven: 
De Algemene Vergadering van de Vereniging Oud Korea Strijders heeft op 
15 februari 2017 benoemd tot erevoorzitter de heer C.P.G.J. Motshagen. 

Jarenlang was de heer Motshagen namens de Vereniging Oud Korea 
Strijders paraat. Eerst als lid van de kascommissie en vanaf 24 oktober 
2001 als penningmeester van het bestuur.  
Op 27 oktober 2010 werd de heer Motshagen voorzitter van de VOKS en 
verzekerde daarmee het voortbestaan van onze vereniging.  
Zijn onuitputtelijke inzet tijdens vergaderingen en herdenkingen, alsmede 
zijn aanwezigheid en troostende woorden bij afscheidsdiensten van 
strijdmakkers was en is een voorbeeld voor velen. 
Mag ik de heer Motshagen verzoeken naar voren te komen om deze 
bijzondere oorkonde in ontvangst te mogen nemen.” 
 
Vervolgens ontving een zichtbaar ontroerde oud-voorzitter C. Motshagen 
uit handen van de nieuwe voorzitter de oorkonde met bijbehorend cadeau. 
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Na de toespraak van de voorzitter nam de luitenant Van de Water het 
woord: 
Geachte Overste, aanwezigen, wapenbroeders,  
Vanmiddag staat op uw flanken wederom een trotse Wonju-Compagnie 
opgesteld en gedenken wij op de eerste plaats de dappere kameraden die 
in Korea vochten, vielen en achterbleven. Wij eren hen omdat ze ver van 
huis vochten en zodat ze hier – thuis in Nederland – niet in vergetelheid 
raken. 
Op de tweede plaats bekrachtigen wij hier onze hechte verbintenis – de 
band tussen de Korea strijder en de actieve van Heutszer. Wij staan hier 
aangetreden bij het Korea-monument en de Koreavlag welke gevoerd 
wordt door de Vlaggewacht Korea onder leiding van compagnies 
Sergeant-Majoor Reniers.  Ik besef als geen ander dat de Wonju-
Compagnie bevoorrecht is met de onlosmakelijke band tussen u, Korea 
veteranen, en wij, actief dienende Wonju’s. 
Deze sterke vergroeiing tussen jonge en oude veteranen, nergens zo sterk 
in de krijgsmacht als bij ons regiment, garandeert aandachtigheid voor de 
gevallenen, waardering voor de veteranen en een besef van verplichting bij 
ons actieve van Heutszers. Een unieke verbondenheid waar actieve van 
Heutszers de lessen van moed, veerkracht en toewijding uit kunnen 
putten. 
Vandaag herdenken we onder andere de slag bij heuvel 325, net ten 
noorden van WONJU, waar deze strategisch belangrijke heuvel werd 
heroverd. 66 Jaar geleden werd daar vroeg in de morgen van 15 februari 
1951 de top bezet. Daar, in de omgeving van WONJU, heeft de Eerste-
luitenant J. Anemaet evenals soldaat J.F. Ketting Olivier, postuum, de 
Militaire Willemsorde gekregen. Dit wapenfeit is onderdeel van de door het 
bataljon verworven Distinguished Unit Citation.  
Er kan een regiment zijn zonder jullie; maar een regiment zonder de 
levendige herinnering aan jullie is onmogelijk of zou zonder enige ziel zijn. 
Om die herinneringen te vereeuwigen, moeten wij deze bij tijd van leven al 
paraat hebben, en waar nodig maken. Onze onderlinge en unieke 
verbondenheid is daarvoor essentieel en ik hecht daar dan ook enorme 
waarde aan. 
Korea veteranen, toen de wereld daarom vroeg, stond u op, u verliet uw 
thuisfront en vocht schouder aan schouder op een weg van bloed, afzien, 
ellende en verlies. U heeft oorlog meegemaakt in zijn meest brute 
verschijningen…  
Uw gevechten waren grimmig, uitgevoerd onder extreme omstandigheden 
en tegen een nietsontziende en ontelbare vijand. Uw gevechten haalden in 
Nederland niet het nieuws en werden niet vermeld. Uw gevechten zijn, ver 
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weg, door jullie uitgevochten in het donker en de kou, zonder het respect 
dat jullie dubbel en dwars verdienden! En nog steeds verdienen! 
66 Jaar geleden vocht u voor de vrijheid van de Republiek van Korea. Het 
is uw verdienste dat Korea, in de jaren daarop volgende, zich heeft kunnen 
ontwikkelen tot een sterke economie en welvarende democratie. Het is uw 
verdienste dat de Zuid Koreanen tegenwoordig kunnen leven in vrede, 
vrijheid en welzijn. Alles uw verdienste en daarvoor verdient u, Korea 
Veteraan, dan ook respect en ontzag. 
De prijs voor vrede en vrijheid is desalniettemin 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 wederom ons hoofd. Wij geven u ons respect en vragen dat u, 
ondanks dat uw aantallen kleiner worden met het verstrijken der jaren, ons 
blijft vertellen over de weg die u samen ging.  
Vandaag is de heer Motshagen afgetreden als voorzitter van de VOKS. 
Namens de Wonju compagnie wil ik de heer Motshagen bedanken voor 
zijn inzet en toewijding voor de Vereniging Oud Korea Strijders.  
 
Voor de oud voorzitter de heer Motshagen: WONJU! 
 
Tegen de heer Gommers wil ik zeggen: Veel succes als nieuwe voorzitter 
en weet dat de B-WONJU-Compagnie altijd klaar staat voor de Vereniging 
Oud Korea Strijders.  
Onze gedachten of gebeden gaan nu uit naar hen die vielen in de strijd 
voor een vrije wereld, Korea 1950-1954.” 
 
 
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 1e luitenant Van de Water die vervolgens 
de eregroet brachten. 
Daarna meldde de paradecommandant de aangetreden troepen af waarna 
de voorzitter VOKS en de 1e luitenant Van de Water de paradeplaats 
verlieten. 
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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. 
 

 
 
Bijzonder moment was dat militairen van de Wonju Cie eveneens daarbij 
aanwezig waren om met de aanwezige veteranen te kunnen praten over 
hun deelname aan de oorlog in Korea.  
De aanwezigen werden aangenaam verrast door een film over het bezoek 
van mevrouw Tiny van der Kemp-Hampel vorig jaar aan Korea met als 
reisdoel het graf van haar broer Marius Hampel die met nog vier anderen is 
gesneuveld tijdens de laatste patrouille op 26 juli 1953, de dag voor het 
ingaan van het bestand. 
Wij danken het Regiment Van Heutsz voor de goede organisatie, de 
heerlijke lunch en eervolle herdenking. 
LCS  
 
 
 


