


De VOX -VO.K.S. is een uitgave van de 

VERENIGING VAN OUD KOREA STRIJDERS 
door middel waarvan het bestuur de leden op de hoogte houdt van 
gebeurtenissen en evenementen, die van belang kunnen zijn voor de leden 

van de VO.K.S. De VOX - VO.K.S. verschijnt viermaal per jaar. 

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING 
De vereniging heeft ten doel: 

- het behartigen van de belangen van de leden en van de

nabestaanden in de eerste graad van die Nederlanders, die direct
betrokken waren bij de oorlog in Korea;

- het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen onderling,
alsmede die met overeenkomstige verenigingen in het buitenland;

- het onderhouden van contacten met het Regiment van Heutsz en met
de 2 US Infantry Division (Indianhead).

-  

ADVERTENTIES 
Helpt uw V.O.K.S. door het plaatsen van een advertentie in de VOX en 
stimuleer daarmede uw eigen omzet. 

Advertentie van bladgrootte  € 90,- per jaar 

Advertentie van ½ bladgrootte € 55,- per jaar 

Advertentie van ¼ bladgrootte € 30,- per jaar 

Stuur ook uw advertentie naar de secretaris. 

CONTRIBUTIE 
De contributie bedraagt (minimaal) € 20,- per jaar. 

ADRESVERANDERINGEN 
Direct doorgeven aan de secretaris; alleen dán kunt u verzekerd zijn 
van een regelmatige toezending van de VOX - VO.K.S. 

WEBSITE 

Meer informatie treft u aan op onze website: www.vox-voks.nl 

Lay-out en eindredactie: L.C. Schreuders te Weert 

Druk: Verloop Drukkerij te Alblasserdam
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SECRETARIAAT 

Correspondentie richten aan VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert  

Tel.: 06-51903177 Website: www.vox-voks.nl  E-mail: voks1951@gmail.com 

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

KOPIJ  

Kopij voor nr. 1 van maart 2023 kan worden ingediend:  

per post:   redactie VOX-V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK Weert 

per email:  voks1951@gmail.com. Graag vóór 25 februari 2023.    

 

VOKS-BESTUUR  
 

 

Voorzitter:  P.P.G. Gommers, telefoon 06-13134870 

Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet 

 e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl 

Vice-voorzitter en L.C. Schreuders, telefoon 06-51903177 

Secretaris: Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 

 e-mail: voks1951@gmail.com  

Penningmeester:  P.C. Wessels, telefoon 06-11352600 

e-mail: penningmeester.voks@ziggo.nl 

Algemeen Adjunct: F. Titalepta, telefoon 026-4427417  

Churchillplein 18, 6883 EW Velp 

e-mail: f.titalepta@upcmail.nl  

Marine vertegenwoordiger:  H.P Repping, telefoon: 038-4534862    

Bosplaat 56, 8032 DN  Zwolle 

e-mail: h.p.rep30@gmail.com 

 

Geestelijk verzorger: Ds. P. ’t Hoen, telefoon 0318-634514 

Rubensstraat 41, 6717 VD  Ede 

e-mail: peterthoen@telfort.nl 

VOX-V.O.K.S. 
 
 

46e jaargang                                                        Nr. 4 – december 2022  
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VAN DE VOORZITTER  
 

Alweer een jaar voorbij! 

Heeft u ook niet het gevoel dat naarmate men ouder 

wordt, de tijd steeds sneller gaat? Ik in ieder geval 

wel. Maar er is iets wat nauwelijks verandert: de 

gebrekkige kennis over ‘De Vergeten Oorlog’. 

Dit jaar zijn op dit moment van schrijven 25 Korea-

veteranen helaas overleden. Iets naarmate wij ouder 

worden steeds sneller het geval zal zijn. 

Uw voorzitter en secretaris hebben diverse 

afscheidsdiensten van overledenen bijgewoond en 

daarbij een toespraak gehouden, waarbij wordt 

ingegaan op het ontstaan van die oorlog en de inzet van de overledene 

daarin. En iedere keer komt van de aanwezigen na die dienst de reactie: 

“wat bijzonder dat u dat vertelde; ik heb dat nooit geweten”. 

Zolang wij dit soort reacties krijgen, betekent dit dat wij door moeten gaan 

met het vragen voor aandacht van de militairen van het NDVN tijdens de 

Korea-Oorlog. Want zij verdienen dit! 

Aan het eind van dit jaar hoort een dankwoord. Dank aan de onmisbare 

inzet van het Regiment Van Heutsz voor onze vereniging. Want ook de 

militairen van ‘ons’ regiment zorgen ervoor dat onze Korea-veteranen nooit 

worden vergeten. Ook de curator en vrijwilligers van het ‘Korea-museum’ 

verdienen onze lof voor hun inzet. 

Datzelfde geldt voor de ambassadeur en medewerkers van de ambassade 

van de Republiek Korea. De verbondenheid daarmee is iets om trots op te 

zijn. Getuige opnieuw daarvan de Veteranen Receptie in Den Haag die op 

8 december jl. plaatsvond. 

Ik dank mijn medebestuursleden, districtscommissarissen en leden die 

zich het afgelopen jaar voor onze vereniging hebben ingespannen. 

Ik wens u allen en uw dierbaren een gelukkig en voorspoedig 2023 in 

goede gezondheid. 

Paul P.G. Gommers 

Voorzitter  
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De bestuursleden en Dc’s van de 

Vereniging van Oud Korea Strijders 

wensen de leden, donateurs en vrienden 

Fijne Kerstdagen 

 

 

 

en een 

Gelukkig en Gezond 2023 
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EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 

Dankzij de inzet van deze mensen heeft onze vereniging de kans gekregen 

om 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 danken deze 

bijzondere mensen voor datgene dat zij voor ons hebben gedaan en 

bereikt. 

EREVOORZITTERS VOKS 

C.P.G.J. Motshagen  (overleden 2018) 

L.C. Schreuders  (overleden 2017) 

N. Tack (overleden 2007) 

ERELEDEN VOKS 

F. Titalepta 

G.J.P. van der Most 

H. Mulder (overleden 2020) 

M. Smits   (overleden 2016) 

H. de Jong   (overleden 2015) 

A.A. Herweijer    (overleden 2014) 

A. Rietdijk   (overleden 2013) 

J.W. Scholten   (overleden 2010) 

J.A. Bor  (overleden 1995) 

LEDEN VAN VERDIENSTE VOKS 

C.J. Kortlever 

W.W.M. Brouwer 

P.R. Wijnands 

H.J. Bogaars (overleden 2020) 

K. Piëst (overleden 2018) 

C.J. Graaf van Limburg Stirum (overleden 2018) 

A.J. Leyenaar  (overleden 2018) 

W. Meinen  (overleden 2014) 

Ch. Mark (overleden 2006)    
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IN MEMORIAM 

 
Het bestuur van de VOKS maakt bekend  

dat in de periode september - december 2022 

bericht van overlijden is ontvangen van de 

Korea-veteranen: 

 

Nagekomen: 

Dhr. W. Nauta, 88 jaar, op 21 maart 2022 te Amsterdam 
(Marine, 1954 Hr.Ms. Van Zijll) 

 

 
Dhr. A. Driest, 92 jaar, op 7 september 2022 te Zuidlaren  
(Landmacht, 1951 USS Gen. J.H. Mc Rae) 

Dhr. A. Mersel, 92 jaar, op 19 september 2022 te Koog aan de Zaan 
(Landmacht, 1953 MS Felix Roussel) 

Dhr. H.W.P. Vriend, 92 jaar, op 30 september 2022 te Valkenswaard 
(Landmacht, 1954 MS Laos) 
 

Dhr. J.N. Kaandorp, 94 jaar, op 22 oktober 2022 te Alkmaar 
(Landmacht, 1951 USS Gen. J.H. Mc Rae) 
 
 

Bij het afscheid van de heer Kaandorp waren Dc Kees Kortlever en uw secretaris 
Leo Schreuders aanwezig. De laatste hield een toespraak over de geschiedenis 
van de Korea-Oorlog en de inzet van de heer Kaandorp tijdens die Oorlog. Namens 
het Regiment van Heutsz was een erewacht aanwezig alsmede een hoornblazer. 
Dit werd door de aanwezige familieleden zeer gewaardeerd. 
 
 

 

Dhr. H.A. van Schaik, 93 jaar, op 10 november 2022 te Driebergen 
(Landmacht, 1953 MS Skaubryn) 

Dhr. J.H. Koffijberg, 96 jaar, op 13 november 2022 te Utrecht 
(Marine, 1953 Hr.Ms. J.M. van Nassau) 
  

Dhr. A. van Wakeren, 92 jaar, op 15 november 2022 te Doorn 
(Marine, 1951-1952 Hr.Ms. Van Galen) 
 
Dhr. F. Bosselaar, 93 jaar, op 6 december 2022 te Eemnes 
(Landmacht, 1952 MS Empire Fowey) 
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KERSTBOODSCHAP VAN DS. P. ‘T HOEN 
 

Traditiegetrouw schrijft onze geestelijk verzorger ds. P. ’t Hoen een 

kerstboodschap. Dit keer over Kerst aan het front, 70 jaar geleden. 

 

Kerst aan het front 23 – 27 december 1952 

Op zoek naar een passende overdenking voor de komende kerstdagen en 

oud- en nieuwjaarsdag ben ik begonnen met de Bijbel waarin de geboorte 

van Jezus in Bethlehem wordt vermeld in het Lucas evangelie. Zoon van 

Maria met Jozef en tegelijk Zoon van God. Elke joodse baby is dochter of 

zoon van God. Jezus was Zoon met hoofdletter Z.  

De geboorte van Jezus in Bethlehem 

Een hemels leger engelen zong toen het lied ‘Eer aan God in de hoogste 

hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ De engelen 

zongen voor de herders in het veld, toentertijd de potentiële 

dienstplichtigen voor de legers van het Romeinse rijk. Deze jongens en 

mannen, van de plaatselijke weerbaarheid, hoorden en zagen midden in 

de nacht de hemel oplichten zoals nog nooit was waargenomen.  

De hemelse boodschap was die van vrede op aarde onder de mensen 

wereldwijd. De herders hebben, op aanwijzing van de engel van de Heer, 

baby Jezus opgezocht in de stal en over zijn geboorte verteld. De door 

God beloofde Redder (Messias), geboren onder mensen vieren wij ook dit 

jaar met kerst. Hier in ons land vieren wij samen met vreemdelingen en 

vluchtelingen.  

De aalmoezenier en dominee trokken samen op 

In het verslag van 7 januari van dominee Willigen van der Veen lees ik: ‘De 

kerstdagen brachten wij in de lijn door. Zodoende had ik acht kerkdiensten 

te verzorgen. In verband met de mogelijke actie van de Chinezen werd 

alles zo sober mogelijk gehouden. Hier en daar was een tent of een bunker 

versierd; een enkele natuurlijke kerstboom gaf ons de indruk dat het 

inderdaad kerstfeest was. Er lag weinig sneeuw. De kerstpakketten waren 

keurig op tijd gekomen en vielen zeer in de smaak’.  

Zijn collega aan het front was aalmoezenier Hubert Schins. 

Voorpost op Yoke tegenover T Bone 

Ook nu weer horen wij en luisteren wij naar kerstliederen zoals “Stille 

nacht, heilige nacht”. Kerstliederen die 70 jaar geleden door de soldaten 

van het 3e peloton A-Cie op de voorpost Yoke (juk) gezongen werden. 
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Meer nog, vanuit Chinese luidsprekers klonken de liederen in het Duits 

richting de VN troepen om bij de soldaten heimwee op te wekken. Wat 

deze vijandige tactiek betrof, was er aan kerstmuziek geen ontkomen aan. 

Ideologieën en religies vermengde de vijand op het slagveld. 

Ik citeer: “In de nacht van 23 op 24 december doen de Chinezen bij de 

heuvelrug T Bone een aanval op de voorposten Arsenal en Erie die door 

de Amerikanen werden bezet. Op de voorpost Yoke incasseert het 3e 

peloton A-cie vanaf 23.45 gedurende drie uur 340 granaten. Ook Uncle en 

de NDVN-lijnstellingen krijgen vrijwel evenveel inslagen te verduren. Op 

voorpost Yoke sneuvelt Sld.1 Joop M. ter Ellen”.   

Troost, troost mijn volk 

Vrede op aarde? Hoe nu verder? Ieder van ons kan persoonlijk zich 

inzetten voor vrede met kleine en grote gebaren van medemenselijkheid, 

menslievendheid. Jezus heeft dit gedaan tot aan zijn kruisdood. Hij 

confronteerde de leiders van het volk, stadhouder Pilatus en koning 

Herodes met hun geweld, kwaad, haat en vijandigheid. Hij troostte overal 

waar hij kwam en had mensen lief door hen tot rust en tot hun recht te 

laten komen.  

Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een gelukkig 2023 toe in 

afwachting van het einde van de oorlogen die woeden. 

Dominee Peter ‘t Hoen 
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VAN HET BESTUUR 

 
Contributie 2023 

 
 

Zoals gebruikelijk wordt in het decembernummer van ieder jaar aan u de 

oproep gedaan om de contributie voor het komende jaar te voldoen.  

U ontvangt hiervoor geen acceptgiroformulier, maar u moet zelf een 

betaalformulier uitschrijven of elektronisch bankieren of het bedrag per 

post aan het secretariaat te versturen. 

  

De betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2023 kunt u doen 

door een bedrag van € 20,-  (het mag ook meer zijn) over te maken op het 

volgende rekeningnummer: 

 

 

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

Graag met de vermelding: ‘contributie 2023’ en daarbij de naam van de 

persoon van wie de contributie afkomstig is.  

 

 

 

 

 

De leden en donateurs die buiten Europa wonen en geen Nederlandse 

bank hebben, worden verzocht om het rekeningnummer van de Rabobank 

met BIC te gebruiken dat er zo uit ziet: 

 

 

RABONL2U   NL58RABO 0103 2098 24  V.O.K.S. te Nunspeet 

Het adres van de Rabobank is Eperweg 22a, 8071 PA  Nunspeet. 

 

 

WILT U AUB GEEN CHEQUE OPSTUREN (inwisselen kost meer dan de 

contributie) 

U kunt uw contributie ook per post betalen. Doe (minimaal) 20 euro in een 

wit vel papier, vouw dit papier er dan overheen, schrijf uw naam er op en 

doe het geheel in een envelop.  
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Adresseer dit naar Secretariaat VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK 

Weert. Zet wel op de achterkant van de envelop uw adres, postcode en 

woonplaats.  

U ontvangt bericht als het geld per post is ontvangen.  

Lukt dit niet, neemt u dan eens contact met ons secretariaat op, om te 

bespreken hoe wij u kunnen helpen. 

 

Andere betalingen aan de VOKS 

Het komt regelmatig voor dat de penningmeester betalingen ontvangt 

waarbij niet altijd te traceren is van wie de betaling is en waarvoor. 

Bij een betaling van de contributie ontbreekt bijvoorbeeld het jaar waarop 

dat betrekking heeft en de persoon voor wie de contributie geldt. 

Schrijft u dat er a.u.b. dan ook bij. Een aantal goede voorbeelden: 

 

- Contributie 2023 van dhr./mevr………. 

- Donatie aan de VOKS van dhr./mevr. …………. 

- Aanmelding herdenking en reünie VOKS 2023 dhr./mevr. ……….. 

 

Verhuizingen of overlijdensberichten 

Het gebeurt helaas te vaak dat 

post die door het secretariaat aan 

u wordt verstuurd, retour komt 

met het bericht ‘is verhuisd’ of ‘is 

overleden’. 

Daarom graag nogmaals het 

verzoek verhuisberichten tijdig aan 

ons door te geven. Laat ook uw 

familie weten dat uw overlijden 

z.s.m. zowel telefonisch als met een rouwkaart aan het VOKS-secretariaat 

wordt doorgegeven zodat wij kunnen zorgen voor een eventuele erewacht, 

een hoornblazer en bloemen van de VOKS en de Zuid-Koreaanse 

ambassade. 

 

Medailles voor het museum 

Na het overlijden van Korea-veteranen, krijgt uw bestuur regelmatig de 

vraag wat er met de onderscheidingen moet gebeuren. 

Om te beginnen wordt er onderscheid gemaakt in koninklijke- en militaire 

onderscheidingen. De koninklijke onderscheidingen zijn die van de Orde 

van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau. 
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Deze krijgt de drager in bruikleen van de regering. Dit versiersel moet na 

overlijden geretourneerd worden aan de Kanselarij der Nederlandse 

Orden. 

Mochten u of uw nabestaanden het op prijs stellen de koninklijke 

onderscheiding langer te houden, dan is dat mogelijk tegen betaling van 

een borgsom. De procedure vindt u in de speciale brief die bij de uitreiking 

is gekregen. 

 

Militaire onderscheidingen hoeven niet te worden geretourneerd. Enkele 

voorbeelden daarvan zijn de Militaire Willems-Orde, De Bronzen Leeuw, 

het Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste, het Vliegerkruis, het 

Mobilisatie-Oorlogskruis, het  Ereteken voor Orde en Vrede, enz. 

In ons museum in Schaarsbergen zijn inmiddels een groot aantal militaire 

onderscheidingen van overleden Korea-veteranen in een speciaal daarvoor 

ingerichte vitrine aangebracht met daarbij een foto van de drager. 

Indien u wilt dat ook wilt dat uw medailles daar worden aangebracht, 

overleg dit dan met uw familie en laat dit dan tijdig weten aan het 

secretariaat van de VOKS.  

 

 

 

Een deel van de vitrine met medailles in het Korea-museum Schaarsbergen 
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Bezoek van Zuid-Koreaanse studenten aan Nederland 

Op woensdag 21 december en donderdag 22 december 2022 zullen 16 

Zuid-Koreaanse studenten een bezoek brengen aan Nederland. 

Op woensdag 21 december brengen zij een bezoek aan het museum van 

het Regiment van Heutsz.  

Zoals u weet worden de Nederlandse Korea-veteranen in Zuid-Korea op 

handen gedragen. Het is voor deze studenten dan ook erg belangrijk dat 

zij tijdens dit bezoek in contact kunnen komen met Korea-veteranen en 

familieleden van in Busan begraven Nederlandse militairen. 

Heeft u als Korea-veteraan of als familielid van een overleden Korea-

veteraan interesse in de ontmoeting met deze studenten, geef dat dan 

door aan het secretariaat van de VOKS. 

Een delegatie van het VOKS-bestuur zal tijdens dit bezoek eveneens 

aanwezig zijn. 

 

Reünie Regiment Van Heutsz en VOKS 

Het Van Heutsz Regiment houdt iedere drie jaar één grote Van Heutsz-

reünie, die wordt georganiseerd door de veteranenvereniging van het 

regiment Van Heutsz (VVRVH). 

Deze reünie valt samen met de grote herdenking en reünie van de VOKS. 

 

Datum: vrijdag 7 juli 2023 op de Oranjekazerne te Schaarsbergen. 

 

U wordt t.z.t. over de details geïnformeerd, maar kunt met uw eventuele 

vakantieplannen hier al rekening mee houden. 

 



14 

 

HERDENKING REGIMENT B&T SOESTERBERG 
 

Op 6 oktober 2022 vond in de Du Moulinkazerne in Soesterberg de 

herdenking plaats van het Regiment Bevoorradings- en 

Transportroepen. Een onderdeel dat het grootste, maar ook meest 

verspreide is van alle regimenten en korpsen van de Koninklijke 

Landmacht. Dit regiment is een voortzetting van de vroegere 

Regimenten Aan- en Afvoertroepen en de Intendance en werd  

opgericht in 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De herdenking vond plaats op het Logistiek Ereplein en werd naast andere 

genodigden bijgewoond door voorzitter V.O.K.S. Paul Gommers en de 

VOKS-leden Aad Westerkamp en DC Kees Kortlever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De VOKS-leden Dc Kortlever(links) en Westerkamp op de tribune 
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Nadat alle genodigden op de daarvoor bestemde tribune hadden 

plaatsgenomen en de diverse eenheden, waaronder de Fanfare der 

Bereden Wapens, waren opgesteld, volgde de locoburgemeester van de 

Gemeente Soest, de waarnemend burgemeester van de Gemeente 

Barneveld en de regimentsoudste, Brigade-generaal A. Solkesz.  

Hierna trad de vaandelwacht met het regimentsvaandel in en werd het 

geheel door de paradecommandant gemeld aan de commandant, 

luitenant-kolonel Marc Souman.  

Vervolgens hield LKol Souman een toespraak waarin in het bijzonder 

aandacht werd besteed aan wijlen korporaal Willem van Dijk, geboren in 

1917, die reeds voor de Tweede Wereldoorlog als dienstplichtige diende 

bij het Korps Motordienst. Via de Binnenlandse Strijdkrachten kwam Van 

Dijk na de oorlog bij het Regiment AAT. Als korporaal meldde hij zich in 

1950 vrijwillig voor Korea en in oktober 1950 vertrok hij met het eerste 

Detachement Verenigde Naties daar naar toe. Helaas sneuvelde Willem 

van Dijk 21/2 maand na zijn aankomst in Korea op 12 februari 1951 tijdens 

de slag bij Hoengseong. 

Vervolgens klonk het signaal ‘Taptoe’ en werd een minuut stilte in acht 

genomen. Daarna werden bloemstukken bij het Monument van het 

Regiment B &T gelegd; als eerste door de afvaardiging van de V.O.K.S. 

Aan het slot van de herdenking vond de uittreding van het vaandel plaats, 

waarna de aanwezigen werden uitgenodigd voor het defilé langs het 

monument.  

 

 
 

Vervolgens was er een bijeenkomst in de Theaterzaal, gevolgd door een 

rijstmaaltijd.  

D.C. Kees Kortlever 
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BIJZETTING IN LOENEN 
 

Op vrijdag 23 september werd de urn van de op 3 juni 2022 

overleden Korea-veteraan D.F. Hermans bijgezet op de Nationale 

Veteranenbegraafplaats Loenen. Dc Kees Kortlever woonde de 

bijzetting bij. 

 

Dick Hermans had voor zijn overlijden al te kennen gegeven dat hij 

gecremeerd wilde worden en dat zijn urn, samen met de urn van zijn 

op 10 september 1993 overleden echtgenote M.E.A. Hermans-

Braun, een plaats zou krijgen op de Veteranenbegraafplaats Loenen.  

 

 
Korea-veteraan Dick Hermans 

 

Op vrijdag 23 september 2022 kwam een aantal belangstellenden 

op uitnodiging van dochter Kim Hermans en kleindochter Sabra 

Hermans in Loenen (Gld) bijeen om aan de wens van Dick Hermans 

gevolg te geven. Onder de aanwezigen Paul Gommers, voorzitter 

van de VOKS en de leden Thom Hazeleger en Kees Kortlever. 
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Het eerste gedeelte van de plechtigheid vond plaats in de Aula.  

In het voorste gedeelte van de zaal stonden de beide urnen 

omgeven door vele bloemstukken waaronder die van de Zuid-

Koreaanse ambassadeur Yeondoo Jeong en van de VOKS, alsmede 

de baret en de onderscheidingen van de overledene.  

Achter de urnen stond een erewacht van twee militairen van het 

Regiment Van Heutsz met de bataljonsvlag en de VOKS-vlag. 

Door de uitvaartleider werd eenieder welkom geheten, waarna 

enkele sprekers het woord kregen, afgewisseld door muziek.  

Als eerste herdacht dochter Kim haar overleden vader en schetste 

zij het leven van hem, zowel als dat van haar in 1993 overleden 

moeder.  

Daarna kreeg kolonel b.d. Adams het woord, waarin hij vertelde hoe 

hij Dick Hermans in 2013 had leren kennen toen hij als landmacht 

attaché aan de Nederlandse ambassade in Washington (VS) 

verbonden was. In dat jaar werd het feit herdacht dat in juli 1953 de 

wapenstilstand in Korea van kracht werd. Dick was daar op eigen 

kosten en vergezeld van dochter en kleindochter bij aanwezig. Dick 

was zelfs eregast bij een diner van de Vereniging van Amerikaanse 

Korea-veteranen. Sinds die tijd was er een band tussen spreker en 

Dick ontstaan en was Dick regelmatig te gast bij kolonel Adams in 

Zeeland.  

Tenslotte voerde Paul Gommers het woord. Hij schetste daarin het 

ontstaan en het verloop van de oorlog in Korea. Nederland zond een 

schip van de Koninklijke Marine, HM Evertsen, naar de Koreaanse 

wateren. Onder druk van Amerika werd uiteindelijk ook een 

infanteriebataljon van het Regiment Van Heutsz ter beschikking van 

de Verenigde Naties gesteld. Bij het eerste detachement dat op 26 

oktober 1950 naar Korea vertrok, was ook Dick Hermans, die nog 

maar korte tijd daarvoor uit Nederlands Indië was teruggekeerd. 

Dick keerde in 1951 weer terug in Nederland en verliet de militaire 

dienst. 

Na de toespraak van de voorzitter werden beide urnen door twee 

militairen van het Regiment Van Heutsz uit de aula naar de 

begraafplaats gedragen, gevolgd door Paul Gommers met de baret 

en onderscheidingen van Dick en daarachter familieleden en 

belangstellenden.  
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Op de begraafplaats werden beide urnen in het daarvoor bestemde 

graf geplaatst door dochter Kim.  

Hierna klonk het signaal ‘Taptoe’ geblazen door een hoornblazer 

van de Koninklijke Luchtmacht, gevolgd door een minuut stilte. 

Allen liepen vervolgens langs het graf om een laatste groet te 

brengen, alvorens naar de aula terug te keren waar gelegenheid was 

om met een kopje koffie of een ander drankje alsmede broodjes en 

hapjes elkaar te ontmoeten. 

Kees Kortlever 
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AFSCHEIDSDIENST MEVROUW SIDDI ROZA-KNOL 
 

In de VOX-V.O.K.S. van september 2022 verscheen een artikel 

over de activiteiten van uw districtscommissaris William Roza en 

zijn vrouw Siddi voor de VOKS. Op 8 oktober 2022 ontving uw 

bestuur het droeve bericht dat Siddi was overleden. 

Op vrijdag 14 oktober kwam een groot aantal belangstellenden naar 

Crematorium Beukenhof in Schiedam om de plechtigheid 

voorafgaand aan de crematie van mevrouw Irivati Siddi Roza-Knol 

bij te wonen. Siddi Roza, echtgenote van onze districtscommissaris 

William Roza, was op 8 oktober 2022 in de leeftijd van 79 jaar te 

Maassluis overleden.  

In VOKS-verband hebben wij haar vaak mogen ontmoeten. Zij 

vergezelde haar man trouw bij de vele veteranen-bijeenkomsten 

waar William een rol in vervulde.  

Haar betrokkenheid bij de veteranen werd nog meer geaccentueerd 

door de aanwezigheid van een groot aantal leden van 

Wapenbroeders tijdens de afscheidsdienst. Maar ook de VOKS was 

vertegenwoordigd door voorzitter Paul Gommers, secretaris Leo 

Schreuders, geestelijk verzorger ds. Peter 't Hoen, vergezeld van 

mevr. M. Eberson en Dc Kees Kortlever met echtgenote Miep 

De eerste spreekster was kleindochter Rosa met een liefdevolle 

herinnering aan haar Oma. Daarna droeg mevrouw Eberson een 

gedicht voor, gevolgd door een woord van herdenking door  

ds. 't Hoen die zijn toespraak beëindigde met het Onze Vader.  

De plechtigheid werd omlijst door klassieke muziek. 

In 2019 ontving mevrouw Roza de onderscheiding ‘Lid van de orde 

van Oranje Nassau’ voor haar verdiensten voor de veteranen. 

De bijbehorende medaille lag op haar kist en werd vervolgens door  

ds. ’t Hoen overhandigd aan kleindochter Rosa.  

Tenslotte kregen de belangstellenden gelegenheid om langs de kist 

lopend afscheid te nemen en kwam ieder samen in de 

ontvangstruimte van het crematorium om elkaar te ontmoeten en de 

familieleden te condoleren. Mevrouw Roza-Knol zal zeker nog lang 

in onze herinnering blijven. 

D.C. Kees Kortlever 
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VERSLAG VETERANEN RECEPTIE DEN HAAG 
 

Op donderdag 8 december 2022 vond na drie jaar eindelijk weer de 

Veteranen Receptie in Leonardo Royal Hotel – Den Haag Promenade 

plaats. 

Meer dan 100 personen, onder wie 26 Korea-veteranen, hadden gehoor 

gegeven aan de uitnodiging van ambassadeur H.E. Yeondoo Jeong. 

Daarnaast waren van de Korea-veteranen ook familieleden aanwezig. 

Onder de genodigden bevonden zich ook districtscommissarissen en 

leden van het bestuur van de VOKS, weduwes van overleden ereleden en 

mensen die op een of andere wijze betrokken zijn met de veteranen en 

zich daarvoor inzetten. Zoals de vrijwilligers van het museum in 

Schaarsbergen, leden van het comité ‘De Vergeten Oorlog’ De Stichting 

Jan Janszn. Weltevree, het Hamelhuis in Gorinchem, enz. 

 

Verder waren vertegenwoordigers van Defensie aanwezig, onder wie de  

chef van het Militaire Huis van de Koning schout-bij-nacht Brummelaar,  

Landenofficier Azië/Oceaniëen kapitein-luitenant-ter-zee Annema en een 

vertegenwoordiger van het Regiment Van Heutsz. Ook burgemeester Van 

Zanen van Den Haag was aanwezig. 
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Helaas kon de Zuid-Koreaanse ambassadeur om onverwachte dringende 

redenen niet aanwezig zijn en werden de gasten verwelkomd door de  

Consul-General van de ambassade, Z.E. Yung Suh Park. 

Na het ten gehore brengen van het Zuid-Koreaanse- en Nederlandse 

volkslied, volgde 1 minuut stilte voor de overleden Korea-veteranen. 

In zijn toespraak benoemde de Consul-General de sterke band met 

Nederland, de dankbaarheid van de Koreaanse volk voor de inzet van de 

militairen van het NDVN en de offers die zij brachten. Ook sprak hij  

over de weinig bemoedigende ontwikkelingen in Noord-Korea. 

 

 
 

Daarna volgde een mooie toespraak door de voorzitter VOKS, Paul 

Gommers, die de Ambassade van de Republiek Korea bedankte voor deze 

bijzondere bijeenkomst voor onze Korea-veteranen. 

Verder sprak hij zijn dank uit richting de Zuid-Koreaanse regering en 

bevolking voor de vele lofbetuigingen die de Korea-Veteranen hebben 

mogen ontvangen gedurende de vele jaren die achter ons liggen en de 

verbondenheid van Zuid-Korea met onze Korea-Veteranen.  

Een verbondenheid die ook tot uiting komt bij het overlijden van een 

Korea-veteraan met een prachtig bloemstuk met lint van de Zuid-

Koreaanse ambassadeur tijdens de afscheidsdienst en de Koreaanse 

Presidential Unit Citation, een zeer hoge onderscheiding, die aan de 

Vereniging Oud Korea Strijders in 2020 was uitgereikt. 
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Hij beëindigde zijn toespraak 

met de volgende woorden: 

“Zowel in 2021 als dit jaar 

hebben Korea-veteranen met 

hun familieleden kunnen 

deelnemen aan de revisits 

naar uw land en hebben 

daarbij mooie en warme 

herinneringen kunnen 

ervaren. 

De medewerking van uw land is ook voor hen van grote waarde.  

Dat blijkt ook vandaag opnieuw, omdat zo dadelijk tien onderscheidingen 

worden uitgereikt, waaronder de Korean War Medal. 

De dankbaarheid en verbondenheid van Zuid Korea wordt nog eens 

duidelijk doordat dankzij uw medewerking inmiddels vijf Korea-veteranen, 

te weten de heren Wessels, Aldewereld, de Buijzer, Engberink en 

Hoogenboom op de UNMCK in Busan zijn bijgezet. Zij kozen voor een 

bijzetting in uw land om herenigd te worden met hun omgekomen 

kameraden en Korea. 

Namens de Vereniging van Oud Korea Strijders van het Koninkrijk der 

Nederlanden, wil ik u en het volk van de Republiek Korea nogmaals 

hartelijk bedanken”. 
 

 

Een ander bijzonder moment volgde met de postume uitreiking van de 

Korean War Service Medal aan mevrouw Koenen-van der Bol, familie van 

de tijdens de Korea-Oorlog gesneuvelde NDVN’er Guus Twisterling.  
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Daarna ontvingen twee trotse Korea-veteranen, de heren De Bruijn en 

Voois, en zeven familieleden van tijdens de Korea-Oorlog omgekomen 

Nederlandse militairen of later overleden Korea-veteranen uit handen van 

de Consul-General de ‘Korean Ambassador for Peace Medal’. 

 

Voorgaande aan de lunch werden er op een traditioneel Zuid-Koreaans 

‘Haegeum’ snaarinstrument muziek ten gehore gebracht.  

 

De lunch daarna was weer heerlijk, en de sfeer zat er - zoals gebruikelijk – 

goed in. 

Wij danken de ambassadeur, Z.E. Yeondoo Jeong, de Consul-General  

Z.E. Yung Suh Park en de medewerkers van de ambassade voor de 

uitnodiging en inzet tijdens deze dag.  

Leo Schreuders 

 

N.B.  

Op de website van de VOKS www.vox-voks.nl treft u op het tabblad 

‘Nieuws’ meerdere foto’s van deze dag aan. 

http://www.vox-voks.nl/
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TWEE KOREA-VETERANEN BIJGEZET IN KOREA 
 

Op zondag 6 november 2022 vertrokken tien personen vanaf 

Schiphol om zowel een revisit als een bijzetting van twee 

overleden Nederlandse Korea-veteranen bij te wonen. 
 

 

Adjudant Eduard Julius Engberink en Korporaal Mathias Hubertus 

Hoogenboom hadden verzocht na hun overlijden te worden bijgezet 

op de United Nations Memorial Cemetery (UNMCK) in Busan, Zuid-

Korea, waar 121 van hun strijdmakkers, van wie de meesten tijdens 

de Koreaanse Oorlog 1951-1953 zijn omgekomen, hun laatste 

rustplaats vonden.  

Dit verzoek werd vriendelijk ingewilligd door de Koreaanse regering, 

de UNMCK en de andere zendstaten.  

Beide mannen hadden tijdens de Korea-Oorlog gediend als 

onderdeel van het Regiment Van Heutsz, ingedeeld bij het 

Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN), tussen 1950-

1954. Tijdens hun inzet in Korea dienden beide mannen op het 

eiland Koje-do en in de IJzeren Driehoek - een van de hevigste 

slagvelden van de oorlog.  

Korporaal Hoogenboom streefde als idealist naar democratische 

vrijheden in Zuid-Korea en was diep getroffen door het lijden van de 

Koreaanse bevolking waarvan hij getuige was. Adjudant Engberink 
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werd eveneens gemotiveerd door de wens om op te staan tegen 

onrechtvaardigheid en zou daartoe twee keer in Korea dienen. Het 

behoeft geen betoog dat hun ervaringen tijdens de Koreaanse 

oorlog op beide mannen een blijvende indruk achterlieten die de 

rest van hun leven zou bepalen. 

Albert Hoogenboom, de broer van Korea-veteraan Hoogenboom, en 

Annelies en Bernard Engberink, respectievelijk dochter en zoon van 

adjudant Engberink, brachten de beide urnen naar Zuid-Korea. 

Onder de overigen de voorzitter VOKS, Korea-veteraan Theo Haver 

met zijn zoon Marcel, mevrouw Radstaat, zus van de in 1952 

gesneuvelde soldaat Radstaat, met haar zoon Stefan en de majoor 

Derkse en kapitein Rorink van het Regiment van Heutsz. 

Op een mooie herfstochtend van 11 november 2022 vond de 

bijzetting op de UNMCK plaats in aanwezigheid van ambassadeur 

H.E. mevrouw Doornewaard van de Nederlandse ambassade in 

Zuid-Korea, Z.E. minister Park van de MPVA, en vele andere 

genodigden.  
 

 

 

Na toespraken van de minister, majoor Derkse, mevr. Engberink 

namens de familie van de overledenen en voorzitter Paul Gommers 

namens de VOKS, volgde de bijzetting en werd deze 

indrukwekkende plechtigheid afgesloten met saluutschoten door de 

erewacht. 
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VERSLAG REVISIT ZUID-KOREA NOVEMBER 2022 

Op zondag 6 november 2022 vertrokken vanaf vliegveld Schiphol 

tien personen voor een revisit en bijzetting naar en in Zuid-Korea. 

Het betrof Korea-veteraan Haver en zijn zoon, mevrouw 

Radstaat, zus van de in de Korea-oorlog gesneuvelde soldaat 

Radstaat en haar zoon, familie van de overleden Korea-veteranen 

Engberink en Hoogenboom en twee afvaardigingen van het 

Regiment van Heutsz. Hieronder het verslag, geschreven door 

Annelies Engberink. 

Zondag 6 november was het dan zover. Om 17.00 uur verzamelen 

op Schiphol. We kenden elkaar nog niet, dus was het fijn dat Leo 

Schreuders (secretaris VOKS) ons de foto’s van elkaar had 

toegestuurd. Om 18.00 was iedereen aanwezig en inchecken dan 

maar. We waren goed voorbereid op de te verwachten chaos op 

Schiphol, maar omdat de VOKS had geregeld dat de ouderen onder 

ons rolstoelservice kregen, hadden we ruim de tijd om alles af te 

handelen. 

Maandag 7 november 2022 

Om 15.45 uur (Koreaanse tijd) kwamen we aan op de luchthaven 

Incheon in Korea en moesten we wachten tot iedereen uit het 

vliegtuig was. De ‘mannen’ hebben zich daarna in het vliegtuig 

omgekleed in DT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Erewacht bij de uitgang van het vliegtuig in Seoul 
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Bij de uitgang van het vliegtuig stonden vier Zuid-Koreaanse 

militairen in de houding te wachten. Twee van hen droegen de foto’s 

van de overleden Korea-veteranen korporaal Hoogendoorn en 

adjudant Engberink, die zouden worden bijgezet op de UNMCK in 

Busan. De andere twee droegen ieder een box waar de familie de 

meegekomen urnen in moesten geplaatsen. Zeer indrukwekkend 

allemaal. 

Bij de uitgang aangekomen stonden er tientallen mensen met 

camera’s te wachten. Joanne Doornewaard, de ambassadeur van 

Nederland in Zuid-Korea, stond ons ook op te wachten. Gezamenlijk 

hebben we de urnen weggebracht naar de ‘National Cemetery’ in 

Seoul, voor de korte tijd dat we in Seoul zouden blijven. Daarna 

door naar het prachtige Ambassador Seoul-A Pullman Hotel. 

 

Dinsdagochtend 8 november 2022 

Deze dag stond in het teken van de presentatie van het Revisit 

programma, het voorstellen van de begeleiders en de ‘Hanbok’ 

ceremonie. Deze ceremonie is vergelijkbaar met de welbekende 

klederdracht foto’s uit Volendam maar dan op z’n Koreaans. 

De Hanbok Ceremonie 
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Al heel snel bleek dat de Revisit niet alleen voor acht Nederlanders 

was georganiseerd. Er waren in totaal 114 deelnemers, waarvan 26 

veteranen. Wat een geluk dat we een Koreaanse gids hadden en 

daarbij nog een aantal jongeren die de hele week de begeleiding 

deden, zodat niemand verloren ging. 

’s Middags een bloemlegging bij de National Cemetery, waarbij 

speciaal voor ons er nog een wisseling van de wacht werd 

gehouden met een indrukwekkende geweerexercitie show. Gelukkig 

was er nog wat tijd over om te gaan shoppen in Insadong.  

 

Woensdag 9 november 2022 

Bijtijds uit de veren om een bezoek te brengen aan het Nationale 

Museum in Seoul. Alle busritten werden begeleid door politie met 

toeters en bellen en een ambulance. Al het verkeer werd 

tegengehouden om de vier bussen met veteranen en hun familie zo 

snel mogelijk op plaats van bestemming te krijgen.  

’s Middag’s een bloemlegging bij ‘The Wall of Remembrance’ and 

War Memorial Tour. Overal waar we kwamen stonden tientallen 

fotografen om steeds weer een groepsfoto te willen nemen. 

Misschien kan iedereen zich voorstellen hoelang het duurt voordat 

je 114 personen goed hebt opgesteld en de foto hebt gemaakt. Alle 

bezoeken aan de plaatsen werden daardoor wel behoorlijk ingekort 

maar het ontvangst was telkens weer heel hartelijk en warm. 

 

 

 

Diner bij Ambassadeur Doornewaard (links in de rode jurk) 



29 

 

Om 17.00 uur werden wij, de Nederlandse groep, opgehaald door 

een chauffeur van de Nederlandse ambassade in Seoul met een 

minibus, om bij ambassadeur H.E. mevrouw Doornewaard thuis te 

dineren, samen met een aantal van haar medewerkers. 

Donderdag 10 november 2022 

Na het ontbijt weer met z’n allen in de bus op weg naar het station 

van Seoul om vervolgens met de ruim 200 km/h rijdende trein naar 

Busan te reizen voor de geplande jaarlijkse herdenkingsceremonie 

en de bijzetting van de urnen een dag later.  

Na de lunch zijn we eerst naar de UNPM geweest en vandaar uit 

door naar de universiteit voor een zeer speciaal concert voor de 

veteranen. Dit was zo mooi en ook emotioneel. Je zag mensen 

steeds weer tranen wegvegen. Daarna een diner in een restaurant 

dat gelegen was ondergronds in verbinding met de parkeergarage. 

Vrijdag 11 november 2022 

Vroeg uitchecken, bagage in de vrachtwagen en naar het UNMCK.  

Deze dag had voor een ieder van ons een persoonlijk tintje. Eerst op 

zoek naar het veld waar de Nederlandse militairen begraven liggen, 

vervolgens kijken waar jou dierbare ligt om een bloem of 

bloemenkrans te leggen en je herinneringen de vrije loop te gunnen. 
 

 
 

Mevrouw Radstaat voor het eerst bij het graf van haar broer 
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Om 11.00 was de start van de jaarlijks grote herdenking waarbij alle 

ambassadeurs uit alle deelnemende landen en alle hoge heren uit 

Zuid-Korea aanwezig waren.  

Om 13.00 uur de bijzetting van de urnen. Twee  Nederlanders en 

een Engelse veteraan. Toespraken door verschillende mensen en 

het plaatsen van de urnen in een graf. Zo mooi, zo bijzonder en zo 

emotioneel.  
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Als afsluiting een lunch met alle aanwezigen van deze dag waarbij er 

nog veteranen speciaal in het zonnetje werden gezet, gevolgd door 

een tweetal shows van Zuid-Koreaanse kinderen. 

Daarna rennen om de trein naar Seoul te halen voor alweer de 

laatste nacht in Seoul.  

 

Zaterdag 12 november 2022 

‘s Morgens vroeg uitchecken en richting luchthaven. 

Wat een reis! Een reis om nooit meer te vergeten, vol emoties, 

herinneringen en bijzonderheden. 

De Zuid-Koreaanse bevolking heeft een eindeloos respect voor de 

veteranen en hun familie. Zij zijn de Verenigde Naties met 

deelnemende landen zeer dankbaar voor de  vrijheid en democratie 

waarin ze nu leven. 

O ja, voor ik het vergeet! Zorg dat je een enorme koffer meeneemt 

die op de heenweg bijna leeg is. We hebben zoveel enorme dozen 

met koekjes, thee enz. gekregen, dat je op de een of andere manier 

mee moet zien te krijgen.    

Bedankt reisgenoten voor jullie gezelligheid en steun, en bedankt 

VOKS dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt.  

Annelies Engberink 
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COMMANDO-OVERDRACHT B-WONJU REG VAN HEUTSZ 
 

Op 17 november 2022 vond in de Oranjekazerne Schaarsbergen 

de commando-overdracht plaats van de Bravo ‘WONJU’ 

Compagnie. 

 

De plechtigheid begon met de overhandiging van de zilveren 

medaille voor 24-jaar langdurige, eerlijke en trouwe dienst aan de 

compagnies sergeant-majoor M. Peters. 

In een mooie, indrukwekkende en tegelijkertijd humorvolle toespraak 

door de commandant van 12 InfBat Air Assault Regiment Van 

Heutsz, de luitenant-kolonel De Boer, werd de militaire loopbaan 

van sergeant-majoor Peters uitvoerig uit de doeken gedaan. 

Na de uitreiking van de eervolle medaille ging men over tot de 

commando-overdracht. 
 

 

Lkol De Boer speldt compagnies sergeant-majoor M. Peters de medaille op 

De scheidende B-Wonju commandant Majoor Pasman ging 

uitvoerig in op zijn positieve ervaringen met deze compagnie, 

waarbij hij een ieder bedankte voor hun inzet en aanwezigheid. 

Daarbij vergat hij ook niet zijn vriendin aan wie hij een boeket met 

bijbehorende zoen overhandigde. 
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          De scheidend commandant B-Wonju, majoor T. Pasman 

Na intreding van het vaandel van B-Wonju vond de overdracht van 

het commando plaats. De aankomende commandant kapitein 

Batenburg nam het vaandel vervolgens dankbaar in ontvangst. 

Overdracht vaandel B-Wonju aan kapitein Batenburg 
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Ook de vrouw van Kapitein Batenburg moest er aan geloven; ook zij 

ontving een bloemetje met bijbehorende zoen. 

Tijdens zijn inauguratietoespraak werd hij verrast door een ‘low-level 

fly past’ door twee Chinook helikopters, waarmee de Bravo 

compagnie tijdens diverse oefeningen de nodige ervaringen heeft 

opgedaan.  

 

 

Het geheel werd afgesloten met een receptie in de bar van de 

Wonju’s, waarbij de scheidend commandant van de voorzitter en 

secretaris VOKS, respectievelijk Paul Gommers en Leo Schreuders, 

als herinnering een Indian Head stropdas ontving. 

 

LCS 
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B-WONJU, HERINNERING VOOR HET LEVEN  
 

In deze VOX-VOKS het tweede deel van verhalen van militairen van de  

Bravo Wonju Compagnie, 12 Infanteriebataljon Air Assault Regiment 

Van Heutsz. 

Herinnering voor het leven, geschreven door Sld1 Casper, 20 jaar oud 

en pionier verkenner van de Bravo groep van het tweede peloton.  

 

 

Wanneer je binnen komt bij de 12 Bravo Wonju compagnie moet je 

worden ingedronken. Naast testen op militaire vaardigheden moet je ook 

een goede hoeveelheid kennis bezitten over de geschiedenis en tradities 

van de eenheid. Met in het bijzonder de Korea oorlog, we zijn tenslotte 

Wonju’s.  

Om eerlijk te zijn was mijn kennis over de Korea oorlog voorafgaand aan 

mijn militaire dienst op zijn zachts gezegd slecht. Het wordt ook wel De 

Vergeten Oorlog genoemd en valt bijna weg in de schaduw van de 

Tweede Wereldoorlog.  
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Nadat ik me heb verdiept in de geschiedenis van de eenheid, heb ik een 

immens respect opgebouwd voor de mannen die op de boot of met het 

vliegtuig richting Korea zijn gestapt. Een land verlaten dat zelf nog in 

wederopbouw verkeert. Je geliefden uitzwaaien, voor sommigen voor de 

laatste keer. Om naar een onbekend land aan de andere kant van de 

wereld af te reizen en daar met gevaar voor eigen leven voor de vrijheid te 

vechten van onbekenden. Ik denk dat het woord moed niet voldoende is 

om daden van deze mannen te duiden.  

Het voelt voor mij als een grote eer om mijzelf een Wonju te mogen 

noemen en de herinnering aan de helden die gevochten hebben in Korea 

in leven houden. Toen mijn luitenant met het idee kwam om een Wonju 

tattoo te zetten, had hij gelijk mijn volledig aandacht. Na onze periode op 

Curaçao hebben we met vier collega’s dezelfde tatoeage genomen. De 

rest van mijn leven staat Wonju-si op mijn bovenbeen.  

 

Niet alleen zal deze tattoo mij herinneren aan waar ik mijn militaire dienst 

ben begonnen en alle mooie momenten die ik met mijn maten heb 

meegemaakt, ook betekent het voor mij een blijvende herinnering en teken 

van respect naar hen die in Korea hebben gevochten.  

Ik draag hem met trots.  

 

Wonju! 
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KOREA-VETERAAN KLAAS SCHUITEMAKER 

 
Ds. ’t Hoen, geestelijk verzorger VOKS, stuur ons de volgende 

tekst over Korea-veteraan Klaas Schuitemaker. 

 
Thuisgekomen van de receptie op donderdag 8 december van de 

ambassadeur van de Republiek Korea, ter ere van de Oud Korea 

Strijders, ontving ik van Klaas Schuitemaker het blad Panorama  

nr. 52 uit het jaar 1983 met de tekst “Kerstmis aan het Front. Een 

Nederlands peloton kijkt 30 jaar terug”.  

 

 
 

Al lezend in het militaire boekwerk van Schaafsma en het prachtige 

boek van Françoise Appels kwam ik uit bij Korea-veteraan Klaas 

Schuitemaker uit Wevershoof.  

Klaas met zijn echtgenote Cocky en ik hebben elkaar over de jaren 

heen ontmoet tijdens de VOKS-reünies. Over Klaas is al eerder 

geschreven in ons VOKS-blad en dan naar aanleiding van zijn revisit 

naar Zuid-Korea in 2017. Zo ook over zijn kleinzoon Peter die daar, 

op uitnodiging van Zuid-Korea, tot twee keer toe is geweest, voor 

ontmoetingen en een studiejaar. 
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Een citaat in Panorama van Klaas is: “Korea is als een soort 

litteken…Ik heb er tien jaar van gedroomd, steeds zag ik mezelf in 

allerlei situaties weer gewond raken.”  

Klaas heeft mij over de telefoon verteld dat hij geluk heeft gehad op 

de voorpost Yoke toen een vijandige granaat tegen zijn bunker 

vloog. Eén meter hoger en hij was er niet meer geweest. Was het 

geluk of een engelbewaarder? Klaas wil dat de jaarlijkse kerst zo 

snel mogelijk voorbij is. Het brengt herinneringen met emoties naar 

boven. De therapie die hij daarvoor heeft gehad, heeft hem goed 

gedaan. 

Korea-veteraan Klaas Schuitemaker 

 

Mortier granaatscherf 

Op 15 februari raakt Klaas gewond door een granaatscherf terwijl hij 

als waarnemer uitkeek naar vijandelijk vuur op Tjot Nudae. Na een 

maand van herstel in een ziekenhuis werd hij tot geweermaker 

aangesteld. 

Kort na de wapenstilstand op 27 juli 1953 vertrekt Klaas naar huis. 
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ONTHULLING FERRY TITALEPTA ZAAL 

Op donderdag 1 december 2022 vond in het Museum ‘Historische 

Collectie Regiment Van Heutsz’ te Schaarsbergen, een bijzondere 

ceremonie plaats, nl. de onthulling van de ‘Ferry Titalepta Zaal’. 

Korea-veteraan Titalepta ging op 3 april 1953 met het Noorse schip  

‘MS Skaubryn’ naar de Korea-Oorlog. Acht dagen na zijn aankomst raakte 

hij ernstig gewond doordat een overspannen soldaat een granaat gooide 

in de tent waarin Titalepta lag te slapen.  

Na zijn herstel besloot hij zijn tijd in Korea af te maken en keerde na een 

jaar terug in Nederland. Hij besloot in militaire dienst te blijven en 

beëindigde zijn militaire carrière als adjudant. 

Nadat hij in de loop der jaren enkele keren het ‘Korea museum’ uit 

interesse had bezocht, werd hij eind 2002 door museumcurator Van 

Winden gevraagd of hij er interesse in had om als conservator bij het 

museum te komen. 

Na een kort moment van overdenken en overleg met zijn vrouw Marianne 

werd hij vanaf eind 2002 conservator en nam daarmee zitting in het 

bestuur van de Vereniging Oud Korea Strijders. Later werd zijn 

bestuursfunctie tevens uitgebreid als VOKS-vertegenwoordiger 

Landmacht.  

Dit jaar is het dus twintig jaar geleden dat de heer Titalepta begon met zijn 

uitgebreide taken voor het museum en dat met volledige inzet tot op de 

dag van vandaag. 

De huidige curator van het museum, luitenant-kolonel Van der Most, vond 

dit een mooie gelegenheid om iets bijzonders voor zijn conservator te 

doen en nam het besluit één van de zalen in het museum om te dopen in 

de AOOI (bd) Ferry Titalepta-zaal met de vermelding ’18 AD Korea 1953’  

Op donderdag 1 december jl. mocht de heer Titalepta in het bijzijn van 

zijn vrouw, zijn oudste kleindochter, LKol Van der Most, een delegatie van 

het VOKS-bestuur, commandant De Boer van het Regiment Van Heutsz 

en overige vrijwilligers van het museum ‘zijn zaal’ onthullen. 

Wij feliciteren de heer Titalepta met deze welverdiende benoeming! 
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Toespraak door LKol G. van der Most 

Een trotse Ferry Titalepta met zijn vrouw en oudste kleindochter 
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OP BEZOEK BIJ DC JAAP KRIKKE 
 

Op vrijdag 2 december jl. interviewde de geestelijk verzorger 

VOKS, ds. ’t Hoen, onze districtscommissaris Jaap Krikke. 

Hier volgt zijn verslag. 

Het is een koude vrijdag 2 december wanneer Marie-José Eberson 

en ik volgens afspraak Jaap ontmoetten in het Echos Home in 

Schaarsbergen. Uitgerust met het Magazine voor Veteranen van 

oktober 2022 met als speciale aandacht ‘de terugblik op Nieuw 

Guinea 1950-1962’. Dit artikel begint met een overzicht van 

chronologische gebeurtenissen. Het is nu 60 jaar geleden dat op  

1 oktober 1962 dit deel van ons koninkrijk werd overgedragen aan 

de United Nations. Het boekwerk ‘Afscheid van Nieuw-Guinea’ met 

als ondertitel ‘Het Nederlandse-Indonesische conflict 1950 – 1962’ 

had ik van te voren geraadpleegd. Jaap heeft als Marinier gediend in 

NG zoals onze andere districtscommissaris William Roza met de 

landmacht aldaar heeft gediend. Hier mijn verslag van Jaap, na dat 

van William in de vorige VOKS. 

Voordat wij naar het huiselijke appartement van Marie-José in Ede 

reden hebben wij het 7 December monument bezocht. 

Met Jaap Krikke bij het monument 7 December Divisie 
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De eerste vraag is: hoe ben je in Nieuw-Guinea terecht gekomen? 

Jaap: “Ik heb mij vrijwillig aangemeld bij de Mariniers met de 

wetenschap dat ik uitgezonden zou worden naar Nieuw-Guinea 

nadat de opleiding was afgerond. De opleidingen vonden plaats in 

Rotterdam, Den Helder en Texel tussen april 1960 en september 

1961. Op Schiphol werd ik uitgezwaaid door mijn ouders. Met de 

KLM vloog ik via de Noordpool naar Biak. Midden in de nacht 

kwamen we aan en de volgende dag moesten wij de 25 km mars 

lopen met de handdoek in de nek en de mouwen naar beneden 

tegen de zonnebrand. Er was geen tijd om te acclimatiseren: 

gewoon doen te voet. 

Mijn eerste patrouille was op het eiland Japen om te wennen aan 

het klimaat, de cultuur en de geluiden in het bos. Aan de 

mortiersectie van Verpel 421, bestaande uit dienstplichtigen, werd ik 

toegevoegd. Onderlinge kameraadschap was en bleef goed. 

Bij deze groep bleef ik tot juni 1962 om vervolgens overgeplaatst te 

worden naar Verpel 412”. 
 

 
 

Jaap wijst op de foto de marinierskazerne  

Manokwari aan waar hij zijn slaapplaats had. 
 

 

“Vele patrouilles heb ik gelopen op de eilanden Batanta, Kaimana, 

Fak-Fak en Pasar Pendek, dit laatste betekent vertaald ‘Kleine 

Markt’. Onze taak was de infiltranten vanuit de republiek Indonesië, 
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waaronder parachutisten, gevangen te nemen. Wij hebben met 

infiltranten geen vuurcontact gehad conform de opleiding en 

militaire opdracht. Zij gaven zichzelf over.  

Nog meer verplaatsingen hebben wij gehad. Via Biak naar 

Manokwari op de Vogelkop. Van Hollandia en naar Merauke was 

met een Dakota een vlucht van vier uur. Vanuit Biak vertrokken we 

naar huis. Ik heb Nieuw-Guinea doorkruist van Noord naar Zuid en 

van Oost naar West”. 

De tweede vraag is: Hoe ervaar je deze periode in je leven? 

Jaap: “Als ik het met één motto mag noemen, dan is het 

verbondenheid = kameraadschap. De periode heb ik beleefd in het 

volste vertrouwen in mijn maten. Dat was toen zo en is nog steeds 

zo. Vooral als wij elkaar ontmoeten via de Veteranenverenigingen. 

Het is het kenmerk van de veteranencultuur.  

Dagelijks houdt deze periode mij bezig. Hoe komt dat? Wat is dat? 

Wekelijks heb ik nog steeds email contact met mijn kameraad Wim 

van den Houten uit Zeeland. Wij delen niet alleen ons NG veteraan 

zijn, maar ook het ‘er willen zijn’ voor andere veteranen. Wij delen 

ons lief en leed en onze dagelijks beslommeringen. 

Door de vele contacten met veteranen komen de verhalen naar 

boven met herinneringen, soms gaat het om zeer kwetsbare 

ervaringen, die een oorlogsveteraan nooit eerder heeft verteld.  

Op deze manier ontkrachten wij de opgeklopte ‘sterke verhalen’. 

Thuisgekomen van een bijeenkomst of reünie merkt mijn vrouw Anja 

op dat zij weer nieuwe belevenissen van mij hoort. Wat mijzelf 

betreft, heb ik mijn leven lang nodig om als veteraan onder 

veteranen alles onder woorden te brengen. Het zijn interviews als 

deze en het schrijven van mijn levensverhaal. Dit laatste is zeker nog 

niet af”.  

Wij bekijken en lezen zijn persoonlijk map met foto’s en 

beschrijvingen over NG en daarna... 

“Veel kennis en voorwerpen uit mijn diensttijd in NG heb ik 

gedocumenteerd en overgedragen aan diverse musea. 

Ik ga ervan uit dat mijn dochter en zoon en de kleinkinderen hier blij 

mee zullen zijn. Zij hoeven dit niet op te ruimen.” 

De derde vraag luidt: Hoe is het gekomen dat je de commissaris van 

het district Noord bent voor de VOKS? 
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“In een groot deel van mijn burgerleven was ik leraar middelbaar 

beroepsonderwijs in Groningen en dan in de praktische vakken met 

als laatste transport en logistiek. 

Ik vertelde mijn verhalen over Nieuw-Guinea aan opeenvolgende 

klassen leerlingen. Zij luisterden naar mijn militaire achtergrond en 

bovenal naar mijn levensmotto: verbondenheid = kameraadschap. 

Ook als een klas heb je elkaar nodig, ben je met elkaar verbonden; 

dat je elkaar nodig hebt om te slagen. Kameraadschap hield ik mijn  

leerlingen voor. Zo leefde mijn NG periode door in mijn dagelijkse 

contacten met de jongeren. Nog wekelijks kom ik oud-cursisten 

tegen waar ik een praatje mee maak. 

Voor mijn bevoegdheid, om docent te zijn, heb ik zeven jaar 

avondschool gevolgd, vier dagen in de week naast mijn werk. Mijn 

leraarschap op het KMBO in Groningen heeft mij niet belet om vele 

veteranen bestuursfuncties te aanvaarden. Ik organiseer nog steeds 

in de regio veteranendagen in het noorden. Vele veteranen kennen 

mij en ik ken hen. Hierbij beleef ik het ‘wij gevoel’ van Verpel 421 en 

412.  

Via Bert Wolters heb ik de VOKS leren kennen en heb ik Karel Piëst 

opgevolgd als districtscommissaris Noord. In deze functie 

organiseerde ik de VOKS-reünies en schenk nu aandacht aan 

veteranen en hun achterban op verzoek. Dit is spannend omdat het 

meestal onverwachts gebeurt. 

Bij de uitvaarten in mijn district ben ik zo veel mogelijk aanwezig. 

Ik heb dozen vol materiaal van regimentsbladen gedigitaliseerd voor 

een heldere geschiedenis en terugblik van Nieuw-Guinea. Ik deel de 

gedachte dat wij de Papoeabevolking in de steek hebben gelaten. 

Onze belofte voor onafhankelijkheid zijn wij niet nagekomen. Op 

dinsdagavond vorige week zag ik in een programma van OP 1 twee 

Papoea’s die vertelden over het uitbundige feest in Irian Barat nadat 

ons Oranje voetbalelftal met 2-0 had gewonnen van Qatar. Zij zijn 

fan van het Oranje van Nederland, meer dan van Indonesië omdat zij 

vinden dat zij gedurende de Nederlandse periode een beter leven 

hadden dan nu onder het Indonesische bewind”. 

Dominee Peter ’t Hoen 

7 december 2022 

 



Verkoop VOKS artikelen 

VOKS schild op hout 

Stropdas met Indian Head 

VOKS vereniging badge 

Mouwembleem Indianhead 

Stropdasschuif VN embleem / VOKS 

Stropdasklem 50 jaar Korea 

Reversspeld vlag Nederland / Korea 

Reverspeld VN embleem / VOKS 

Christanspeldjes 
Revers Draaginsigne Gewonden, klein model

Als artikelen uitverkocht zijn, worden er geen nieuwe meer 
aangeschaft. 

Kopen   of   bestellen 
Deze artikelen zijn te koop in het museum van het Regiment 
Van Heutsz in de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

U kunt ze ook bestellen bij de secretaris van de VOKS, 
dhr. L.C. Schreuders, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
e-mail: voks1951@gmail.com - telefonisch: 06-51903177

Contactgegevens  museum:
Telefoon:   026-3533752 (donderdag)
Email:        museum.rvh@mindef.nl

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 inclusief verzendkosten binnen is, 
worden de bestelde artikelen naar u verstuurd. 

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