
TOESPRAAK VOORZITTER VOKS 18 MEI 2021 
 
Op 18 mei 2021 hield de voorzitter VOKS, de heer P. Gommers, de volgende toespraak 
 
Dear Mr. Ambassador, Korean War veterans, 
Colonel Van Dreumel, military of the Van Heutsz 
Regiment, and all others who are present here 
today. Welcome at the commemoration of the 
Dutch fallen soldiers of the Korean War 
Mr. Ambassador, we are grateful and very 
honored by your presence here today to honor 
together with us this commemoration. Please 
allow me to continue in Dutch. 
 
Dames en heren,  
Als voorzitter van de VOKS heet ik u allen van 
harte welkom op deze dag.  
Een bijzonder woord van welkom aan onze Korea-
veteranen die vandaag aanwezig zijn. 
Ruim 71 jaar geleden gaf u het goede voorbeeld.  
Tijdens gevechten onder moeilijke  omstandigheden en tegen een in aantal sterkere vijand, 
toonde u doorzettingsvermogen en vakmanschap. Ons respect voor u is groot en u 
verdient dan ook alle waardering. 
Tijdens deze verschrikkelijke oorlog kwamen 123 Nederlandse militairen om en raakten 
vele honderden gewond. 
Vandaag herdenken wij opnieuw deze mannen, die het grootste offer gaven dat zij konden 
geven. Maar vandaag is deze herdenking anders dan in voorgaande jaren, want de corona 
pandemie houdt ons al geruime tijd in de greep. Met als gevolg dat vele bijeenkomsten 
niet zijn doorgegaan.  
U mist niet alleen elkaar en ons, maar wij missen u ook.  
 
De laatste keer dat enkele Korea-veteranen bij elkaar kwamen, was op 12 februari 2020 in 
Roosendaal. Daarna werden onze Jaarvergadering, de herdenking van dominee Timens, 
onze jaarlijkse herdenking en reünie, het défilé van Wageningen, de nationale 
Veteranendag, de reünie 70 jaar Regiment Van Heutsz, de veteranenreceptie in Hotel 
Crowne Plaza en de revisits naar Zuid-Korea, geannuleerd. 
Alleen in beperkte vorm konden uw voorzitter en secretaris met de commandant van ons 
Regiment en de Ambassadeur sobere herdenkingen houden. Dit omdat wij het belangrijk 
vonden en vinden dat de gesneuvelden op waardige wijze continu aandacht moeten 
blijven krijgen. 
 
Zowel uw bestuur, het Regiment Van Heutsz en de regering van Zuid-Korea hebben samen 
met de ambassade in Den Haag begrip voor uw situatie getoond. U kreeg uit Korea vele 
duizenden mondkapjes en een kerstgeschenk. Ook van de Zuid-Koreaanse metaalfabriek 



POSCO ontving u, Korea-veteranen, een prachtig cadeau ter herinnering aan uw bijdrage 
voor de bevrijding van Zuid-Korea. 
En als klap op de vuurpijl werd Vereniging Oud Korea Strijders door president Moon Jae-in 
van de Republiek Korea vereerd met een hoge onderscheiding, namelijk de Presidential 
Citation.  
 
Verder overhandigde de militair attaché van de Republiek Korea, kolonel Kim Yong-Sun, 
namens zijn regering zowel aan het Regiment Van Heutsz als aan twee vertegenwoordigers 
van de VOKS, namelijk de veteranen Titalepta en Ten Seldam, een prachtige herinnering in 
glas. 
Het is jammer dat de kolonel Kim vandaag niet aanwezig kan zijn. In plaats daarvan heeft 
hij gisteren, samen met twee Korea Strijders, bij ons museum twee bomen geplant uit 
respect voor uw inzet. 
Korea-veteranen! U werd door Nederland vergeten maar u krijgt voor uw daden gelukkig 
steeds meer aandacht. De namen van drie in de Korea-Oorlog gesneuvelde Nederlandse 
militairen zullen blijvend herinnerd worden middels het project ‘Namen van helden op 
bruggen en viaducten’. En dan niet te vergeten de indrukwekkende toespraak van de 
minister van defensie, mevrouw Bijleveld, waarin zij met respect inging op uw 
heldendaden tijdens de Korea-Oorlog. 
 
Dames en heren, het bestuur van de VOKS bestaat deels uit Korea-veteranen en deels uit 
zonen daarvan. Uit respect voor de Korea-veteranen zetten wij ons voor u in en 
beschouwen dit als een bijzondere eer. Ook dat is aan Zuid-Korea niet voorbijgegaan, want 
met een persoonlijke boodschap van de minister van Patriots and Veterans Affairs ontving 
ieder bestuurslid een treffend beeldje met de opschrift ‘Freedom is not free’. 
Vrijheid is niet gratis. Voortdurend moet een ieder dat voor ogen houden. Zeker op een 
dag als vandaag waarin wij denken aan diegenen die ons in de strijd in Korea en de periode 
daarna zijn ontvallen.  
Met deze woorden wil ik graag mijn toespraak beëindigen en wens u verder een waardige 
herdenking toe. Blijf vooral gezond. 
 


