


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. 2 van juni 2022 kan worden ingediend:  
per post:   redactie VOX-V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK Weert 
per email:  voks1951@gmail.com. Graag vóór 3 juni 2022.    
 

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. 1 – maart 2022  
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VAN DE VOORZITTER  

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is een 
feit. Bizar! Wie had dat kunnen bedenken! 
Zelfs aan de vooravond van de inval van Poetin 
en zijn kornuiten, werden zowel door de 
Russische minister van Buitenlandse Zaken als 
de vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad de 
inval in Oekraïne ontkend. Het zijn daarom niet 
alleen laffe overvallers, maar tevens grove 
leugenaars. 

Het doet mij denken aan die ene oorlog, die 
startte in 1950 met de inval van Noord-Korea in 
Zuid-Korea. Ook toen werd een land in puin 
geschoten ten koste van onschuldige burgers. 

Ook toen was er sprake van een dictator, vergelijkbaar met Hitler in 1939 
en Poetin nu. Maar dankzij de hulp van de troepen van 19 landen die op 
verzoek van de VN vrijwillig aan Zuid-Korea hulp aanboden, leidde dit tot 
de wapenstilstand en kon Zuid-Korea aan de wederopbouw beginnen.  

De situatie is nu echter anders. Wij hebben immers onze vrede en 
voorspoed jarenlang tot iets vanzelfsprekends gehouden. De oorlog in 
voormalig Joegoslavië deed ons weer even wakker schudden, maar die is 
inmiddels ook al twintig jaar geleden beëindigd.  
En nu, opeens, is die vredige wereld voorbij. Een land dreigt te worden 
vernietigd en militair gezien stonden wij erbij en keken er naar.  
Natuurlijk helpen wij massaal op andere niveaus, samen met de andere 
NAVO-landen. En is onze saamhorigheid met die landen tot een 
hoogtepunt aangekomen. Doen wij mee aan de sancties tegen Poetin, 
steunen wij Oekraïne met wapens en voedsel en staan we klaar voor de 
opvang van een deel van de miljoenen vluchtelingen.  

U, oud Korea Strijder, weet hoe het voelt als je midden in zo’n oorlog 
terechtkomt. En dat is iets dat de bevolking in Oekraïne nu ook moet 
meemaken. En wij? wij voelen ook iets, nl. machteloosheid.  
Laten wij hopen en bidden dat het tot een goed einde komt. Ook al zal dat 
wel even duren.  

Paul P.G. Gommers 
Voorzitter  
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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 zijn deze bijzondere 
mensen erkentelijk 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 december 2021 – maart 2022 
bericht van overlijden is ontvangen van de 
Korea-veteranen: 
 
 
Dhr. P.F. M. Schuman, 91 jaar, op 13 december 2021 te Deurne 
(Landmacht, 26-05-1951 USS Gen. W.C. Langfitt) 
 
Dhr. M. Brouwer, 86 jaar, op 16 december 2021 te Utrecht 
(Marine, 1953 Hr.Ms. J.M. van Nassau)  
 
Dhr. P.J. Gerrits, 88 jaar, 31 december 2021 te Den Helder 
(Marine, 1952-1953 Hr. Ms. Piet Hein) 
 
Dhr. F.F.P. van Mourik, 93 jaar, op 28 januari 2022 te Teteringen 
(Landmacht, 26-10-1926 SS Zuiderkruis en 11-05-1954  MS La Marseillaise)  
 
Dhr. A. Kleine, 89 jaar, op 04 februari 2022 te Bronbeek, Arnhem 
(Landmacht, 03-09-1953 USS Gen. R.M. Blatchford) 
 
Dhr. J. Sterrenberg, 94 jaar, op 24 februari 2022 te Dordrecht 
(Landmacht, 02-12-1952, USS Gen. C.H. Muir)   
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NALATENSCHAP APPIE KLEINE 
 
Op 25 januari 2022 ging onze geestelijk verzorger op bezoek bij Appie 
Kleine, die in de ziekenboeg van KTOMM Bronbeek lag. 
Appie overleed helaas 10 dagen later, op 4 februari jl. 
Hieronder het verslag van dit bezoek, geschreven door ds. ‘t Hoen 
 
De eigenlijke voornaam van Appie is Aaldert, zo vertelde hij ons. Hij heeft 
zijn bijnaam ‘Appie’ gekregen van Korea Strijder Karel Piëst, op weg naar 
de Korea-Oorlog in 1952. De reden hiervan was dat Appie de jongste was.  
In Korea heeft hij veel patrouilles gelopen; hij was niet betrokken bij 
gevechtshandelingen. Hij heeft wél de wapenstilstand meegemaakt. 
Legerpredikant dominee Koppert heeft hij ook in Korea ontmoet, maar 
vanwege de activiteiten aan het front hebben zij niet veel tijd samen 
doorgebracht. 
In 1953 kwam hij terug naar Nederland. 
Lopend vanaf de parkeerplaats van Bronbeek door het park naar het 
Militair Tehuis, zagen wij een fotocollage van ‘Bronbeek in Coronatijd’ met 
een mooie foto van hem. Toeval of niet? 

Aan het bed van Appie begonnen wij ons gesprek met de betekenis van 
onkruid. “Wat voor ons onkruid is, is voedsel voor vogels en insecten”, zei 
hij. “Het zijn in wezen normale kruiden, maar wij weten deze niet meer te 
gebruiken en noemen het daarom onkruid”.  
Appie leerde ons dat het een plantje van God is. Over God gesproken: 
Appie leeft elke dag met de Heer Jezus. Hij vindt hier bemoediging in en 
ook nu in zijn laatste levensdagen in de ziekenboeg van Bronbeek.  
Het parool van Appie is: ‘God is liefde en liefde is God’. 
De betekenis daarvan is dat God er altijd voor hem is in voor- en 
tegenspoed en ook nu tijdens zijn ziekbed. 

Appie vertelde ons opnieuw dat hij elke dag bidt voor Korea, dat is voor 
hem Noord- en Zuid Korea. De Noord- en Zuid-Koreanen zijn voor Appie 
geen vijanden van elkaar; zij zijn familie, vrienden en gewone mensen. 
Zij zijn tot vijanden gemaakt en daar hebben ook wij toe bijgedragen.  
Hij bidt tot God dat het op een dag weer een geheel is.  
Wij zullen dit waarschijnlijk niet meemaken, maar we geven de hoop niet 
op. 
Hij sprak ook nog over Asia Campbell, het Zuid-Koreaanse meisje dat hij 
ontmoet heeft tijdens zijn revisit naar Korea in 2016 en in het Korea 
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Museum in Schaarsbergen in 2017 en waarmee hij contact heeft 
gehouden. Hij hoopt dat Asia, die in Busan woont, ook ooit de Heer Jezus 
leert kennen.  
Appie respecteert iedereen in zijn eigen geloof en gaat daar ook zo mee 
om. Daarom kan hij ook met iedereen goed opschieten en wordt hij 
gewaardeerd. 
Het was zijn wil om in Hoogeveen te worden begraven en met zijn eerder  
overleden vrouw Jannie en dochter Janneke herenigd te worden in de 
eeuwigheid.  
Marie-José Eberson en ondergetekende hebben het bezoek afgesloten 
met gebed. 

Ds. P. ’t Hoen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appie Kleine, tijdens zijn bezoek aan de  
Begraafplaats UNMC in Busan, in 2016 
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VAN HET BESTUUR 
 

 
 

 
 

Nog niet alle leden en donateurs hebben hun contributie voor 2022 
voldaan. Vandaar nogmaals deze herhaalde oproep.  
Mocht u al hebben betaald, dan is dit bericht natuurlijk niet meer voor u 
bestemd. Zo niet, dan graag corrigeren. 
Het contributiebedrag is (minimaal) € 20,- en over te maken op rekening  
NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. 

De leden en donateurs die buiten Europa wonen en geen Nederlandse 
bank hebben, worden verzocht om het rekeningnummer van de Rabobank 
met de BIC-code te gebruiken dat er zo uit ziet: 

RABONL2U   NL58RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. 

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

 
 

Vermeld bij uw betaling ‘Contributie 2022’ en de naam van de 

Korea-veteraan of donateur waarop de contributie betrekking heeft. 
 

 
Herdenking en Reünie VOKS 2022 
De grote Herdenking en Reünie VOKS zal dit jaar plaatsvinden op  
dinsdag 31 mei 2022 te Schaarsbergen. Elders in deze VOX-V.O.K.S. treft 
u de uitnodiging aan. 
 
Giro555 Oekraïne 
De penningmeester van de VOKS heeft op voordracht van het bestuur het 
symbolische bedrag van € 1,- per aangesloten lid overgemaakt naar 
Giro555 Oekraïne. Omdat de VOKS 105 Koreaveteranen als lid heeft en 
147 donateurs, is in totaal € 252,- gedoneerd.  
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Telefoongesprek tussen Zuid-Korea en Oekraïne 
De Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Chung Eui-yong 
heeft op 2 maart jl. n.a.v. de inval van Rusland in de Oekraïne telefonisch 
contact gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, 
Dmytro Kuleba. 
Zij bespraken de huidige situatie in Oekraïne, waaronder de humanitaire 
hulp van de Koreaanse regering aan Oekraïne en deelname aan 
economische sancties tegen Rusland, alsmede de veiligheid van hun 
burgers.  
 

Minister van Buitenlandse 
Zaken Chung betreurde de 
onschuldige slachtoffers in 
Oekraïne en gaf aan dat de 
Koreaanse regering heeft 
besloten 10 miljoen dollar aan 
humanitaire hulp te 
verstrekken om de Oekraïense 
regering en het volk te helpen. 
 

             (Minister Chung Eui-yong) 
 
Nieuwe datum jaarvergadering: 16 september 2022 
De jaarvergaderingen van 2020 en 2021 (de ‘kleine VOKS’) konden door 
de coronacrisis niet doorgaan. Er is een nieuwe datum gepland en wel op 
vrijdag 16 september 2022. De uitnodiging daarvoor zal in de  
VOX-V.O.K.S. van juni worden gepubliceerd. Deze vergadering is alleen 
toegankelijk voor Korea-veteranen en maximaal 1 begeleider. 
 
Nieuw Erelid en Leden van Verdienste VOKS 
Het bestuur van de VOKS heeft majoor Georg van der Most, curator van 
het museum in Schaarsbergen, benoemd tot ‘Erelid van de Vereniging 
Oud Korea Strijders’.  
Twee vrijwillige medewerkers van dit museum, de heren Willem Brouwer 
en Pim Wijnands zijn benoemd tot ‘Lid van Verdienste’.  
In deze VOX-V.O.K.S. treft u meer informatie over deze benoemingen aan. 
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Koreareis (revisit) Zuid-Korea 2022 
Het Ministerie van Patriots and Veterans Affairs (MPVA) in Zuid-Korea 
heeft in dit jaar revisits gepland voor Korea-veteranen uit meerdere landen. 
De revisit voor de Nederlandse Korea-veteranen zal plaatsvinden in 
november van dit jaar. Er mogen maximaal vijf veteranen of familieleden 
van gesneuvelde veteranen mee, vergezeld door 1 begeleider. Dus 
maximaal 10 personen. Het VOKS-secretariaat, rekening houdende met 
personen die nog nooit een revisit hebben meegemaakt en daarom voor 
deze reis in aanmerking komen, heeft de deelnemers inmiddels op de 
hoogte gesteld. 
 
Samil School VOKS-Award 
Ook dit jaar hebben twee studenten van de Samilschool te Suwon de 
VOKS-aanmoedigingsprijs (Samil Award) van een ieder 100 euro 
ontvangen. Het zijn de studenten Shin Jeong-min van de Samil Middle 
School en Choi Tae-Hyun van de Samil Technical High School. 
Zij ontvingen naast de prijs ieder ook een oorkonde, ondertekend door de 
voorzitter en secretaris van de VOKS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           Shin Jeong-min                                           Choi Tae-Hyun 
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Veteranenbegraafplaats Loenen 
Met de opening van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen op  
26 november 2020 door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is een 
lang gekoesterde wens van veteranen in vervulling gegaan.  
Inmiddels zijn er al enkele overleden Korea-veteranen daar (her)begraven 
of bijgezet of een echtgenote daarvan.  
Toch bereiken ons signalen dat familieleden van overledenen de laatste 
wens van hun dierbare, nl. begraven te willen worden op de veteranen-
begraafplaats, niet konden inwilligen vanwege de hoge tarieven die 
daarvoor in rekening worden gebracht. Dit geldt zowel voor een graf als 
een urn alsmede het onderhoud daarvan. 
Uw secretaris geeft daarom het advies op voorhand te informeren wat een 
bijzetting op deze veteranenbegraafplaats gaat kosten en indien u een 
uitvaartverzekering heeft afgesloten, te controleren of deze dan wel 
toereikend is. 

Het bestuur van de VOKS zal op korte termijn een gesprek aanvragen met 
zowel het bestuur van Loenen, het Nederlands Veteraneninstituut, het 
vfonds en het Veteranenplatform om te onderzoeken of hier een oplossing 
voor is. Immers, als het bestuur van de Veteranenbegraafplaats op de 
website aangeeft dat dit ‘Een plek is die recht doet aan hun inzet voor 
vrede en vrijheid; een indrukwekkende plek voor nabestaanden en 
bezoekers, met een prachtig herdenkings- en educatiecentrum. Alles uit 
eerbied voor onze veteranen.’, dan moet het ook betaalbaar blijven.  
 
Veteranen Receptie Den Haag 
De Veteranen Receptie, de jaarlijkse uitnodiging door de ambassadeur van 
de Republiek Korea, moest helaas in 2020 en 2021 worden uitgesteld door 
de coronapandemie. De ambassadeur heeft besloten om in het najaar van 
dit jaar deze voor u zo belangrijke receptie weer te organiseren. Zodra een 
definitieve datum bekend is, ontvangt u daarvan bericht. 
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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  
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 
Laan van de Helende Meesters 510, 1186 DJ  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 
W.A.J.K. Roza 
Heemraadstraat 9,  3131 VG  Vlaardingen 
Tel.: 010-4340970   e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl 

District VIII. Oost-Brabant  
L.C. Schreuders 
Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 
Tel.: 06-51903177   e-mail: voks1951@gmail.com 

District IX. Limburg  
L.C. Schreuders 
Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 
Tel.: 06-51903177   e-mail: voks1951@gmail.com 

mailto:jaapvanale@veteranen.nl?subject=&body=
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DISTRICT VI EN VII  
 
KERKDIENST YI JUN MEMORIAL CHURCH LEIDSCHENDAM 
 
Ieder jaar organiseert de Koreaanse gemeenschap in Nederland op de 
eerste zondag in juli voor de Korea-veteranen een speciale kerkdienst in 
de Yi Jun Memorial Church in Leidschendam. Dit jaar staat zondag 3 juli 
gepland. 

 
 

Het programma, dat begint om 11.00 uur, 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 waarbij ook cadeaus 
worden uitgereikt aan de aanwezige Korea-veteranen. 

 

De laatste speciale dienst voor de Korea-veteranen was in het jaar 2019. 
Daarna gooide corona roet in het eten. Nu de pandemie nagenoeg voorbij 
lijkt te zijn, is men weer bezig met de voorbereidingen van deze kerkdienst.  

En daar komt veel bij kijken: er moeten zangers en musici worden 
uitgenodigd. Er wordt een schoolklas met kinderen gezocht die een 
voorstelling geven. Dan is er een uitvoering van Taekwondo, een 
Koreaanse ongewapende vechtkunst en vechtsport met de nadruk op 
zelfverdediging. Vanuit Zuid-Korea komen speciale genodigden om bij 
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deze dienst aanwezig te zijn om de Korea-veteranen te ontmoeten. En er 
moet een Zuid-Koreaanse maaltijd worden voorbereid. 

Uit alle districten van de VOKS zijn Korea-veteranen, hun begeleiders en 
eventuele andere familieleden van harte welkom. Maar voordat wordt 
besloten of deze kerkdienst kan doorgaan, willen we graag weten wie van 
u daarbij aanwezig is. Dit willen we graag weten uiterlijk 10 april 2022, 
zodat bij voldoende animo de organisatie van dit bijzondere gebeuren kan 
worden opgestart. U kunt zich opgeven op één van de volgende manieren: 
 
1) Bij de Districtscommissaris, de heer Roza: 
 Per e-mail:  w.roza3@kpnplanet.nl  
 Telefonisch:  010-4340970  
 Per post:   Dhr. W. Roza, Heemraadstraat 9, 3131 VG  Vlaardingen 
 
1) Bij de secretaris van de VOKS, de heer Leo Schreuders: 
 Per e-mail:  voks1951@gmail.com 
 Telefonisch: 06-51903177 
 Per post: Secretariaat VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 
 
Geef daarbij ook aan met hoeveel personen u in totaal komt. Er wordt op 
uw gerekend! 
 

 

(De groepsfoto na de kerkdienst in 2017. Foto: VOKS) 
 

mailto:voks1951@gmail.com
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MAJOOR VAN DER MOST BENOEMD TOT ERELID VOKS 
 
In het ‘Korea-museum’ te Schaarsbergen ontving majoor Van der Most 
op 17 februari jl. een certificaat met de volgende tekst: 
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NIEUWE LEDEN VAN VERDIENSTE VOKS 

 
Het bestuur van de VOKS heeft twee vrijwilligers van de Korea-collectie 
van het Regiment Van Heutsz, Het ‘Koreamuseum’, de heren  
W. Brouwer en P. Wijnands, benoemd tot Lid van Verdienste VOKS. 

Uit handen van de voorzitter VOKS ontvingen beiden een cadeaubon 
en een certificaat met de reden van de benoeming. 

 

Hierbij wordt benoemd tot Lid van Verdienste 

De heer W.W. M. Brouwer 

 

Voor zijn jarenlange inzet voor het behoud van het erfgoed van de Oud 
Korea Strijders door de instandhouding van de Korea-collectie, 
toegevoegd aan de Historische Verzameling van het Regiment Van Heutsz, 
zijn wij hem zeer erkentelijk. 
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Hierbij wordt benoemd tot Lid van Verdienste 

 

De heer P.R. Wijnands 

 

De heer Wijnands treedt al jarenlang op als gastheer voor bezoekers van 
de Historische Collectie van het Regiment Van Heutsz, waarin ook de 
Korea-collectie is opgenomen. Onder de bezoekers waren o.a. de Minister 
van Defensie, de commandant der Strijdkrachten, de IGK, ambassadeurs 
en attachés van de Republiek Korea en diverse ministers uit zowel 
Nederland als uit Zuid-Korea. Ook zij waren onder de indruk van zijn 
kennis over de Korea-Oorlog en de professionaliteit van hun gastheer. 
Voor zijn inzet en enthousiasme zijn wij hem dan ook zeer erkentelijk. 

 

Beide certificaten waren ondertekend door de voorzitters VOKS,  
Paul Gommers en de secretaris, Leo Schreuders. 

Wij feliciteren beide heren met deze eervolle benoeming. 
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UITNODIGING HERDENKING/REÜNIE VOKS 2022 
 
Uw bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende: 
In gezamenlijk overleg met de commandant van 12 Infbat AASLT 
Regiment Van Heutsz is besloten dat de jaarlijkse VOKS- herdenking en 
reünie dit jaar zal plaatsvinden op:  
 

 
Dinsdag 31 mei 2022 

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 20 mei 2022 

te hebben aangemeld. Dat kunt u doen op één van de volgende 
manieren: 

 
 
 

1) Per e-mail:   voks1951@gmail.com 

2) Telefonisch: 06-51903177 

3) Schriftelijk:  Middels het bij deze VOX-V.O.K.S. ingesloten 
                       deelname- en vrij vervoer aanvraagformulier  
                       (zie laatste pagina) 
 

 Indien u gebruik maakt van het schriftelijke aanmeldformulier dan 
dient u dit vóór 20 mei 2022 te hebben ingevuld en verstuurd per 
post of per e-mail aan het secretariaat van de VOKS.  
 
 

mailto:voks1951@gmail.com
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Verder wordt u verzocht vóór 20 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 31 mei 2022’. 
 
 - VOKS Leden/donateurs €  10,00 p.p. 
 - partners en begeleiders      €  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 20 mei het bij deze VOX-V.O.K.S. ingesloten 
deelname- en vrij vervoer aanvraagformulier (laatste pagina van deze 
VOX-V.O.K.S.) 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 busjes 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 lijnbusverbinding van Arnhem-Centraal naar de Oranjekazerne is 
tegenwoordig dermate beroerd, dat wij deze afraden. 

 
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 aankomst 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 consumptiemunten, 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 06-51903177
(Secretaris VOKS, de heer Leo Schreuders)

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.

- Aan het einde van de plechtigheid begint het defilé langs de 
monumenten, dat geopend wordt door de commandant van het 
Regiment Van Heutsz, ambassadeur Z.E. Yeondoo Jeong, de 
militair attaché kolonel Sung Ho Park 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 hierbij zullen de Ambassadeur 
        en de militair attaché van de Republiek Korea aanwezig zijn  

10. De consumpties
U ontvangt bij binnenkomst een beperkt aantal munten voor
consumpties; koffie is de gehele dag gratis te verkrijgen.
Mocht u bij vertrek nog munten 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 het

VOKS-secretariaat.

12. Einde bijeenkomst
Vijf minuten voor sluitingstijd van de bar (15.00 uur) wordt de sluiting
aangekondigd. De busjes naar het station vertrekken 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. 
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PROGRAMMA

Tijd Activiteit Plaats 

09.00 - 10.30 Aankomst, registratie in de Fly-Inn. 
Ontvangst met koffie en cake 

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, de militair 
attaché 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  

Gelegenheid tot museumbezoek  

Reünieruimte 

Gebouw 31 
Westzijde 
Appelplaats 

15.15     Sluiting 

15.15 Vertrek bus. 
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Routebeschrijving naar Oranjekazerne te Schaarsbergen 
Vanaf Utrecht / Nijmegen via de A50 - A12 
-  A12 volgen richting Oberhausen  
-  Afslag 26 Arnhem-Noord/Rijnstate 
-  Bij verkeerslichten linksaf  
-  Parallelstraat volgen tot het bord ‘Schaarsbergen’, hier linksaf  
-  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 Apeldoorn via A50 
-  A 50 volgen tot afslag 21 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 via A12 
-  A12 volgen tot afslag Apeldoorn/Zwolle  
-  Afslag 26 Arnhem-Noord/Rijnstate 
-  bij verkeerslichten rechtsaf richting Apeldoorn 
-  Parallelstraat volgen tot het bord ‘Schaarsbergen’, hier linksaf  
-  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   
 
 
Noot: op het kruispunt Koningsweg/Clement van Maasdijklaan staat aan de 
linkerkant een bordje ‘Complex Oranjekazerne’  

Attentie: op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden.  
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VERSLAG HOENGSEONG HERDENKING ROOSENDAAL 
 
Op vrijdag 11 februari 2022 vond voor de laatste keer de Hoengseong 
Herdenking in de kazerne van het Korps Commandotroepen (KCT) in 
Roosendaal plaats.  
 
De weergoden waren ons welgezind, want het zonnetje kwam tijdens de 
Hoengseong Herdenking in de kazerne van het KCT te Roosendaal 
tevoorschijn. Weliswaar stond er een koude wind, maar de beschutting 
van de geplaatste tent en de warme dekens maakten veel goed.  
Er waren 38 personen aanwezig, onder wie vier Korea-veteranen. 
De controle bij de poort was extra streng, omdat op deze dag in 
nieuwsberichten bekend was gemaakt dat een militair van het KCT was 
gearresteerd wegens vermoedelijke banden met criminele organisaties. 
Daarom werd o.a. aan verslaggevers de toegang tot de kazerne ontzegd. 

Tijdens het nuttigen van een kopje koffie en een warm saucijzenbroodje, 
werden de aanwezigen door de commandant van het KCT, de kolonel 
Paul Janssen, welkom geheten. 
Om 10.45 uur werd plaatsgenomen in de open tent tegenover het 
monument.  
De kapitein-explicateur van deze herdenking hield de regie strak in handen 
en gaf uitleg over de te volgen procedure. 
Vervolgens namen de genodigden hun plaats in, onder wie de 
burgemeesters Van Midden van de gemeente Roosendaal en Roks van de 
gemeente Halderberge, luitenant-kolonel Badoux namens de IGK, 
luitenant-generaal Van Griensven van het Veteranenplatform, 
brigadegeneraal Hoefsloot van het Nederlandse Veteraneninstituut, kolonel 
Van Dreumel namens KTOMM Bronbeek, de Cdt van het Regiment Van 
Heutsz, luitenant-kolonel De Boer en Lid van Verdienste VOKS, de 
luitenant-kolonel Mustert. 
Daarna volgden vier ereroffels en arriveerden de ambassadeur en de 
militair attaché van de Republiek Korea, de commandant van het KCT en 
de voorzitter VOKS. 

De voorzitter VOKS hield een toespraak over o.a. het ontstaan van dit 
bijzondere monument, een geschenk van de regering van de Republiek 
Korea, dat 40 jaar geleden in deze kazerne werd geplaatst. Met dit 
monument werden alle Nederlandse militairen herdacht die in de Korea-
Oorlog omkwamen en staat dit ook symbool voor de enkele duizenden 
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Nederlandse militairen die in deze kazerne een gevechtsopleiding kregen, 
voordat ze afreisden naar de Korea-Oorlog. 

Daarna volgde een toespraak door ambassadeur Yeondoo Jeong van de 
Republiek Korea, waarin hij o.a. vertelde dat hij zich vereerd voelde bij 
deze plechtigheid aanwezig te mogen zijn en de Nederlandse militairen die 
deelnamen aan de strijd in de Korea-Oorlog voor de vrede in Korea en die 
daarvoor hun leven gaven, te herdenken. 
Verder zei hij: “Bij de slag bij Hoengseong, in de nacht van 12 februari 
1951, sneuvelden 17 Nederlandse soldaten op dit slagveld en we 
koesteren ze altijd in ons hart”. 

 

In zijn toespraak refereerde hij naar het monument dat in 1982 door de 
Koreaanse regering aan deze kazerne werd geschonken, de plaats waar 
vele Nederlandse militairen hun opleiding kregen voordat ze naar de 
Korea-Oorlog werden gestuurd. Dit monument bevat aarde van de VN-
herdenkingsbegraafplaats in Busan, waar 120 Nederlandse 
soldaten die tijdens de oorlog zijn omgekomen en vermist, hun laatste 
rustplaats vonden. 
Verder vertelde de ambassadeur dat Korea en Nederland inmiddels op 
allerlei terreinen nauw samenwerken en dat in 2021 de 60ste verjaardag 
van de diplomatieke banden tussen onze twee landen werd gevierd. 
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Hij eindigde zijn toespraak door zijn waardering uit te spreken voor 
commandant Janssen van het KCT en het bestuur van de VOKS voor de 
uitstekende voorbereiding van deze herdenking en wenste alle aanwezigen  
veel succes, gezondheid en voorspoed. 
Daarna werden een krans gelegd door ambassadeur Yeondoo Jeong en 
kolonel Sung Ho PARK, gevolgd door het signaal ‘Taptoe’ , 1 minuut stilte 
en het signaal ‘Voorwaarts’ , Daarbij werden de Nederlandse en Zuid-
Koreaanse vlaggen gehesen. 

 

Er werden vervolgens kransen en bloemstukken gelegd door 
respectievelijk kolonel Janssen van het KCT,  de voorzitter VOKS, de heer 
Gommers, samen met mevrouw Den Ouden (familielid van de gesneuvelde 
luitenant-kolonel Den Ouden), burgemeester Van Midden en de heer 
Rommens namens de gemeente Roosendaal, burgemeester Roks namens 
de gemeente Halderberge, luitenant-kolonel Badoux namens de IGK, 
brigadegeneraal Hoefsloot namens het Nederlands Veteraneninstituut, 
luitenant-kolonel De Boer van het Regiment Van Heutsz, kolonel Van 
Dreumel van KTOMM Bronbeek en de heer Harmsen en mevrouw 
Ossebaar namens de Stichting St.Janszn Weltevree. 
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Het defilé werd geopend door de ambassadeur en de militaire attaché, 
samen met de Cdt KCT en de voorzitter VOKS. 
Daarna brachten de overige aanwezigen een eerbewijs aan het monument, 
waaronder ook de Korea-veteranen. 

 

Na het defilé langs het monument en de kransen/bloemstukken gingen de 
aanwezigen terug naar de kantine waar om 12.00 uur de ‘Blauwe Hap’ 
werd geserveerd. 
 
Omstreeks 14.00 uur ging een ieder huiswaarts en was daarmee de laatste 
Hoengseong Herdenking in Roosendaal een feit. 

Leo Schreuders 
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BEZOEK AAN PAUL GOMMERS, VOORZITTER VOKS 
 
Ds. ’t Hoen bezocht op dinsdag 15 februari jl. Paul Gommers, voorzitter 
van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS), bij hem thuis in 
Nunspeet voor een interview. 
 
De Olympische Spelen waren volop in het nieuws op NPO 1 en de 
oorlogsdreiging rondom Oekraïne werd via de media opgeklopt door 
Poetin en Biden met hele en halve waarheden over en weer.  
Nu, een week later, terwijl ik dit schrijf, zijn de Spelen voorbij en worden wij 
gebombardeerd met nieuws over oplopend geweld in het Oosten van 
Oekraïne, niet zo ver vliegen bij ons vandaag.  
Wanneer jullie dit lezen, hoe staat het er dan met de vrede in Europa en de 
wereld voor? Wij houden ons hart vast. Wat zal er over zijn van het parool: 
“Nooit meer oorlog! ”  
 
Paul herinnert zijn vader 
Paul vertelde hoe hij bij de VOKS betrokken 
raakte. Zijn vader maakte deel uit van het 3e 
AD (aanvullingsdetachement) voor het 
Nederlands Detachement Verenigde Naties 
dat op 21 juli 1951 in Korea aankwam en 
naar het front werd gestuurd. Hij was toen 38 
jaar en de oudste onder zijn maten.  
Op 32-jarige leeftijd ging hij naar  
Nederlands-Indië. Daar was hij sergeant in 
het KNIL tijdens de onafhankelijkheidsoorlog 
in Nederlands-Indië. Over beide 
oorlogssituaties heeft hij nauwelijks 
gesproken en buiten zijn eremedailles en zijn 
buttons, heeft hij na zijn dood, in 1969, niets 
achtergelaten.  

(Foto: Sergeant 1 Henk A.S. Gommers) 
Benoeming tot voorzitter 
Paul reageerde op het bericht waarin een bestuurslid voor de VOKS werd 
gezocht en werd hij tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in oktober 2011 
aangenomen. Eerst als penningmeester, vervolgens als secretaris maar al 
heel snel benoemd tot voorzitter als opvolger van Kees Motshagen.  
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Dat is niet vanzelfsprekend gegaan. De statuten van de VOKS moesten 
worden aangepast om naast VOKS-leden (Korea-veteranen) ook kinderen 
van deze leden tot het bestuur toe te laten.  
Het bestuur heeft toen ingezien dat de leden veelal tussen de 80 en 90 jaar 
waren, waardoor nieuwe bestuursleden onder de Korea-veteranen niet 
meer werden gevonden. Ondanks hun huidige hoge leeftijd hebben de 
veteranen Ferry  Titalepta (Landmacht) en Herman Repping (Marine) nog 
steeds zitting in het bestuur, dat nu is aangevuld door drie zonen van 
Korea-veteranen. 
Paul is voorzitter van de VOKS met een groeiend aantal donateurs, 
waarvan het overgrote deel kinderen en kleinkinderen van Korea-
veteranen zijn.  
De vereniging houdt Paul dagelijks bezig. Het zijn de Korea-veteranen die 
voorop staan en altijd een beroep kunnen doen op de voorzitter. Hij zoekt 
ze op waar zij wonen of verblijven. Per jaar rijdt Paul vanuit Nunspeet 
gemiddeld 22.000 km door het hele land. Hoewel, in de coronatijd is dat 
minder en doet hij veel vanuit zijn kantoor aan huis. Zijn echtgenote Joke 
is blij om hem meer om zich heen te hebben.  
 
Paul schrijft over herdenken 
Paul heeft zich de verwikkelingen van de Korea-Oorlog eigen gemaakt en 
vooral de deelname van de Nederlandse militairen daarin vanaf november 
1950 tot ver in 1954.  
Zeer te waarderen is dat hij de toestanden, wat oorlog en vrede betreft in 
onze wereld, bij elk van zijn optreden de revue laat passeren. Hoogtepunt 
is de jaarlijkse herdenking bij het monument in Schaarsbergen in 
aanwezigheid van vele genodigden, waaronder de ambassadeur en militair 
attaché van Zuid-Korea, politieke en militaire hoogwaardigheidsbekleders 
zoals de minister van Defensie en de Inspecteur-Generaal van onze 
krijgsmacht. En dan is er ook nog het moment dat de VOKS tijdens de 
jaarvergadering steun betuigt aan koning Willem Alexander, waarop het 
kabinet van de koning zijn schriftelijke waardering uitspreekt.  
Het heeft tientallen jaren geduurd, met heel veel inspanningen van het 
VOKS-bestuur, om publieke positieve waardering binnen de krijgsmacht 
en de samenleving te krijgen.  
 
Contact met ambassade 
De waardering vanuit Zuid-Korea was en is onverminderd. Dat merken wij 
door de regelmatige aandacht die de ambassade toont aan onze Korea-
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veteranen. Door de jaren heen hebben zij erkenning gekregen door 
persoonlijke toewijding tijdens de Veteranen Recepties in Den Haag, de 
oorkondes, uitreiking van medailles en de duizenden mondkapjes die 
onder hen verspreid werden. Altijd in nauw overleg met de voorzitter en de 
VOKS-secretaris Leo Schreuders. 
Als voorzitter vertegenwoordigt Paul de VOKS bij activiteiten waar het 
bestuur voor wordt uitgenodigd en door het jaar heen zijn dat er meer dan 
wij op tien vingers kunnen tellen. Het zijn vaak kleine, lokale herdenkingen 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan de veteranen. Zo legt hij op  
8 april samen met enkele Korea-veteranen en bestuursleden in Apeldoorn 
een bloemstuk bij de steen voor de gesneuvelde legerpredikant Timens.  

Voor de laatste keer waren wij op 11 februari met vier veteranen en 38 
genodigden aanwezig bij de herdenking van de op 12 februari 1951 bij 
Hoengseong gesneuvelden, waaronder de commandant Den Ouden en 
dominee Timens. Samen met districtscommissaris Roza, het VOKS-
secretariaat en het Korps Commandotroepen heeft Paul deze herdenking 
voorbereid waarbij de ambassadeur en militair attaché van Zuid-Korea, 
burgemeesters en hoge militairen aanwezig waren.   

 

 
(Paul Gommers bij het monument van het Korps Commandotroepen in de plaats 
Roosendaal. Op het monument staan de namen van de gesneuvelde commando’s 
in de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, Korea en Afghanistan) 
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Eerbetoon 
Paul schenkt ook aandacht aan families van de veteranen die overlijden. 
Wanneer hij gevraagd wordt om bij een afscheid te spreken, dan vertelt hij 
over de veteraan en de omstandigheden waarin die de oorlog heeft 
meegemaakt.  
Dit zijn niet alleen militairen van de Landmacht die vochten om de heuvels, 
maar ook de manschappen op de schepen van de Koninklijke Marine.  
Naar wens van de veteraan zorgt Paul voor de laatste eer en groet, 
waaronder een bloemstuk van de ambassadeur, de militair attaché van de 
Republiek Korea en de vereniging VOKS. 
Als voorzitter is Paul vijf keer naar Zuid-Korea geweest. De eerste keer 
was hij als begeleider van oud-voorzitter Kees Motshagen voor een 
vergadering van de IFKWVA . Bij de tweede keer, in 2016, was hij 
aanwezig toen de penningmeester van de VOKS, Peter Wessels, de urn 
van zijn vader daar ceremonieel ter aarde heeft besteld. Daarna nog een 
keer voor de bijzetting van de urn van Korea-veteraan Joop Aldewereld in 
2017 en in 2019 de Korea-veteraan Willem de Buijzer. 
Tijdens de Olympische spelen in Korea, vier jaar geleden, was hij daar in 
aanwezigheid van premier Rutte met zijn gevolg en ontving bij het 
Nederlands Oorlogsmonument ‘De Molen’ in Hoengseong de 
plaatsvervangend commandant van het Regiment Van Heutsz, de majoor 
Mustert, een prachtige schaal met daarin gegraveerd de naam van de 
gesneuvelde luitenant-kolonel Den Ouden die in Zuid-Korea tot ‘Held van 
de maand’ was uitgeroepen.  
 
Foto’s kijken 
Een handjevol fotootjes hebben wij die middag bekeken. Eén grotere foto 
van zijn vader heeft Paul gekregen van een militair die de foto op internet 
had gevonden, terwijl hij op zoek was naar messen.  
Deze foto (op de volgende pagina) laat ook iets wrangs zien omdat de 
Amerikaanse fotograaf de twee militairen met een gekleurde huidskleur 
had verzocht om hun gezichten af te wenden. In tegenstelling tot de 
commandant van het NDVN destijds, de luitenant-kolonel Christian, die 
zelf van Indische afkomst was en in zijn geheel geen onderscheid maakte 
in zijn bataljon.  
Paul heeft door de jaren heen maten van zijn vader leren kennen die over 
hem hebben kunnen vertellen. 
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(Korea Strijder Henk Gommers, 2 e van links, in het veld) 
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De loopbaan van Paul Gommers 
Paul heeft als militair bij de Aan- en Afvoertroepen, later de logistiek, van 
Defensie gewerkt en is op 55-jarige leeftijd met FLO gegaan.  
Bij de parachutistenvereniging in Flevoland was hij penningmeester. 
Wethouder was hij 18 jaar lang voor de lokale partij van Nunspeet. Dit alles 
zijn de vaardigheden die hij heeft ontwikkeld en hem in staat stellen om 
onze voorzitter te zijn. Bijzonder is, zo vertelde Paul ons, dat een wijk in 
Nunspeet, gebouwd in 1953, de naam ‘Koreawijk’ heeft gekregen. Voor 
Paul des te meer een reden om nogmaals in het archief van de gemeente 
te gaan kijken of er toen inderdaad Korea-veteranen zijn komen wonen. De 
huidige bewoners beweren van wel.  
 
Dit jaar vieren wij het 45-jarig bestaan van de VOKS 
Onze VOKS is opgericht in 1977 en bestaat dit jaar dus 45 jaar. 
Voorlopig blijft de vereniging bestaan totdat de aangesloten Korea-
veteranen zelf beslissen om de vereniging op te heffen. Wat daarop volgt 
om blijvend te herinneren binnen het 12 Infanteriebataljon AASLT 
Regiment Van Heutsz en betrokken burgers is dan te bezien. 
Wat blijft zijn de kinderen en (achter)kleinkinderen, de monumenten, de 
vitrine in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, de Collectie van 
het Regiment Van Heutsz in Schaarsbergen met daarin de Korea Collectie 
met de vele herinneringen ooit op schrift gesteld en de duizenden foto’s. 
Hier kunnen zoekende mensen terecht. Paul en het VOKS-secretariaat 
krijgen regelmatig vragen van familieleden die iets willen weten over hun 
vader of opa die in Korea heeft gevochten. 
 
Tekening van schoonvader Bothe 
Bij het afscheidnemen toonde zijn vrouw Joke ons de tekening van haar 
vader in de gang. Zij vertelde dat haar ouders tijdens de oorlog in Indië in 
kampen van elkaar gescheiden waren. De tekenaar zat bij haar vader 
geïnterneerd en tekende alle vaders voor de kinderen die bij hun moeders 
waren opgesloten. Zo kwam die periode weer ter sprake mede door het 
onderzoek van de regering naar de (de-)kolonisatie.  

Dominee Peter ’t Hoen 
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OPSPORING VERZOCHT 
  
In deze rubriek plaatst uw bestuur oproepen om 
informatie. Wilt u op een onderstaand bericht 
reageren, neem dan contact op met de persoon 
die onder het bericht staat vermeld, of met het 
secretariaat van de VOKS. 
 
 

Het Nederlands Detachement Verenigde Naties in de Koreaanse Oorlog 
Het ons bekende herdenkingsboek van de NDVN, geschreven door 
Francoise Appels, is inmiddels uitverkocht. Honderden exemplaren zijn 
uitgedeeld en/of verkocht aan Korea-veteranen, familieleden daarvan, 
andere geïnteresseerden of overhandigd aan diverse musea in binnen- en 
buitenland. 
Er komen op ons secretariaat nog steeds bestellingen binnen van mensen 
die er in geïnteresseerd zijn. Die moeten we helaas teleurstellen. 
Daarom de volgende vraag: heeft u een of meerdere exemplaren in uw 
bezit en u wilt zo’n exemplaar uiteraard tegen betaling – afstaan aan een 
andere geïnteresseerde, wilt u dit dan doorgeven aan het VOKS-
secretariaat? Dan kunnen wij anderen er weer blij mee maken. 
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LEESTIPS 
 
Noord-Korea zegt nooit sorry 
In het boek ‘Noord-Korea zegt nooit sorry’ probeert de auteur aan de hand 
van een mislukte missie in 1996 met een Noord-Koreaanse spionage-
onderzeeër, tot een antwoord te komen.  
Dit verhaal begint op 17 september 1996, als een Noord-Koreaanse 
spionage-onderzeeër strandt voor de kust van Zuid-Korea. Zuid-Korea 
slaat groot alarm en mobiliseert veertigduizend soldaten.  
 
Wat volgt is een ijzingwekkende en bloederige klopjacht naar de 26 
Noord-Koreaanse 
bemanningsleden. Elf van hen 
plegen zelfmoord, dertien worden 
er vermoord, één wordt nooit 
gevonden en de laatste, stuurman 
Lee Kwang-soo, wordt 
gearresteerd. Wonderlijk genoeg 
wordt deze stuurman niet 
gevangen gezet, maar ingelijfd 
door de Zuid-Koreaanse marine, 
waar hij tot op de dag van vandaag 
een anoniem bestaan leidt. In het 
boek vertel de auteur dit verhaal, 
mede op basis van dagboek-
aantekeningen van een Noord-
Koreaanse spion. Ook probeert hij 
de stuurman te vinden, om hem te 
vragen hoe hij terugkijkt op de 
missie en zijn integratie in Zuid-
Korea.  
 
 
 
 
Bestellen 
Het boek is in diverse boekwinkels te bestellen, alsmede op diverse 
websites die boeken verkopen, zowel als paperback (€ 23,50) en als  
E-book (€ 12,99). 
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70 jaar Regiment Van Heutsz 
Op 20 december 2021 nam regiments- en bataljonscommandant 
luitenant-kolonel Tabe de Boer op de Oranjekazerne in Schaarsbergen het 
eerste exemplaar in ontvangst van het boek ‘70 jaar Regiment Van 
Heutsz’.  
Dit boek, geschreven door Laurens van Aggelen, geeft een levendig beeld 
van het meest gedecoreerde regiment van de Koninklijke Landmacht. 
Als bataljon van de Luchtmobiele Brigade ontwikkelde deze eenheid zich 
zeer verdienstelijk en was het betrokken bij tal van uitzendingen.  
Meteen al in het jaar van oprichting tijdens de hevige strijd in Korea. Deze 
‘Vergeten Oorlog’ die bij velen nog altijd onbekend is, werd door de daarbij 
betrokken Nederlandse militairen als zeer zwaar ervaren. 

Vele dienstplichtigen die bij het Regiment Van Heutsz dienden, zullen 
herinneringen hebben aan de roemruchte Infanterie Beveiligings 
Compagnieën waarvan zij deel van uitmaakten en waarover in het boek te 
lezen valt. 
Uit de vele interviews die de auteur voor dit boek hield met zowel  
oudgedienden als actief dienende militairen, wordt ook beschreven hoe 
het er aan toe ging bij de voormalige Luchtverdedigingscompagnie en bij 
de vele uitzendingen zoals naar Bosnië, Afghanistan, Irak, Mali en 
Jordanië. Ook is er aandacht voor de bijzondere band tussen het regiment 
en het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek 
alsmede de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS).  
Eveneens is er ruimschoots aandacht door de bijzondere band tussen het 
bataljon en het Korps Commando Troepen. Een hechte band die zich de 
komende tijd zal versterken omdat het bataljon vanuit een air assault-rol 
en als lichte infanterie de special forces bij speciale operaties zal 
ondersteunen. 

U kunt dit boek voor € 32,50 (u betaalt géén verzendkosten) bestellen via 
deze website:  

www.we-publishing.nl/bestelformulier-heutsz.html  

of rechtstreeks bij Uitgeverij White Elephant Publishing, Postbus 8,  
6800 AA Arnhem, telefoon: 026-3623856, e-mail: info@we-publishing.nl 
 

http://www.we-publishing.nl/bestelformulier-heutsz.html
mailto:info@we-publishing.nl
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LANDGOED BRONBEEK, DE AMALIABOOM 
 
Op 8 december jl. vierde H.K.H. prinses Catharina-Amalia, de prinses 
van Oranje, haar achttiende verjaardag. Ter gelegenheid van haar 
verjaardag heeft kolonel Karel van Dreumel, oud-commandant van het 
Regiment Van Heutsz en de huidige commandant van Bronbeek,  
Z.M. de Koning verzocht een boom te planten, de Amalia-boom. Dit in 
traditie van de Wilhelmina-boom, de Beatrix-boom en de Willem-
Alexander-boom, lindebomen die ter gelegenheid van andere Oranje-
hoogtepunten op Bronbeek zijn geplant.  
Ter gelegenheid van het planten van deze boom, hield de commandant, 
kolonel Karel van Dreumel, de volgende toespraak: 
 
“Het is ook op ons geliefde en geweldig mooie Bronbeek een gekoesterd 
gebruik om bijzondere gebeurtenissen bij of rondom ons Koninklijk Huis 
blijvend te markeren met het planten van een boom. Daarmee 
onderstrepen we tastbaar en voor iedereen zichtbaar de directe, diep 
gevoelde, respectvolle en zeer hoog gewaardeerde band tussen ons 
koninklijk instituut en het Huis van Oranje. 
Een band die helemaal terug gaat naar Koning Willem III, die ons bijna  
159 jaar geleden Bronbeek schonk met de opdracht om er een tehuis voor 
oud-militairen van te maken. Een opdracht die we, uitgebreid met ons 
prachtige museum, ons landgoed, onze monumenten en hun 
herdenkingen en met de faciliteiten van onze Kumpulan, nog altijd met 
grote inzet en volle toewijding uitvoeren. Een band ook die tot op de dag 
van vandaag zichtbaar is in het eervolle beschermvrouweschap van Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden van wie we 
vandaag de vierentachtigste verjaardag mogen vieren. 

Het is gebruikelijk om bij dit soort aangelegenheden een linde te planten, 
maar toen deze jonge eik op ons pad kwam, hebben we besloten van dit 
gebruik af te wijken. Een directe nakomeling van de monumentale bijna 
300 jaar oude eik op het landgoed Belvedère van de Hertog van Saksen-
Weimar-Eisenach, waar zowel Grootvorstin Maria Pavlovna Romanov, de 
zus van onze Koningin Anna Pavlovna en H.K.H. Prinses Sophie der 
Nederlanden, de zus van onze Koning Willem III resideerden, bracht ons 
een boom met een Oranje-geschiedenis en een boom met oersterke 
genen. Een eik, die vanwege zijn specifieke kenmerken de grootste kans 
maakt uitstekend te gedijen op Bronbeekse grond. Een boom waarmee we 
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hopen zéker 300 jaar een monument aan ons landgoed toe te voegen. 
Een monument dat we vandaag willen opdragen aan H.K.H. Prinses 
Catharina- Amalia, onze Prinses van Oranje.  
De boom is geplant ter gelegenheid van haar 18e  verjaardag, de dag 
waarop zij feitelijk en staatsrechtelijk haar eerste plaats in de lijn van 
troonopvolging heeft ingenomen. Een plaats die zo veelomvattend en zo 
zwaarwegend is, dat we met deze boom onze waardering en onze grote 
dank tot uitdrukking brengen voor haar bereidheid om deze positie te 
aanvaarden en de bijbehorende taken en verplichtingen op haar jonge 
schouders te nemen. 

Voor dat we van deze eik de Catharina-Amalia-boom gaan maken, wil ik 
nog drie mensen bedanken. Allereerst mevr. Freya Schot die onze boom 
het levenslicht heeft laten zien en hem liefdevol heeft grootgebracht tot hij 
haar balkon ontgroeide. Zij heeft daarmee deze boom mogelijk gemaakt 
en hem onder onze aandacht gebracht. Zij is daarmee de feitelijke 
initiatiefnemer voor deze boom. Daarna kreeg de boom de nodige 
aandacht van Boomkwekerij Tonsel, waarvan mevr. Carla van Barneveld 
vandaag hier aanwezig is. Zij brachten de boom tot wat hij nu is. En tot 
slot wil ik onze eigen Willem van Westerneng bedanken voor het prachtige 
sierhek dat de boom zal onderscheiden van de rest. Een hek dat we zo 
snel als het fundament klaar is om de boom heen zullen plaatsen. 

We hebben met deze trotse boom, met een mooie Oranje-geschiedenis en 
met een lange en gezonde levensverwachting een symbool neergezet, 
waarmee we in de persoon van onze Prinses van Oranje en onze 
toekomstige vorstin, opnieuw heel veel jaren onze dankbaarheid en 
respect tot uitdrukking brengen voor haarzelf en voor de warme band die 
het Koninklijk Tehuis voor Oud- Militairen en Museum Bronbeek koestert 
met het Huis van Zijne Majesteit de Koning. 

Mag ik nu de voorzitter van de inwonerscommissie, de oudste en de 
jongste aanwezige bewoner en mevr. Schot vragen mij te assisteren bij het 
dopen van de Catharina-Amalia-boom met als roepnaam Amalia-boom”.  
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(Foto: Mike de Graaf, MCD) 
 
 

 
 

(Foto: Mike de Graaf, MCD) 
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HET INDIË ONDERZOEK 
 
De TV-uitzending op 17 februari jl. over de resultaten van het Indië-
onderzoek naar het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog van 1945 tot 1949 gepubliceerd heeft de 
tongen losgemaakt. 
Veel Korea-veteranen hebben ook de oorlog in Nederlands-Indië 
meegemaakt en zetten hun vraagtekens bij de uitkomsten van het 
onderzoek. Inmiddels heeft ook de voorzitter van het Veteranen 
Platform, de luitenant-generaal b.d.  Van Griensven gereageerd op het 
rapport, waarin hij namens de veteranen expliciet afstand van de 
resultaten heeft genomen.  
De VOKS is ook aangesloten bij het Veteranen Platform, dat werd 
opgericht dankzij de inzet van wijlen luitenant-generaal Ted Meinesz en 
wijlen oud-voorzitter VOKS, kolonel b.d. Leen  Schreuders. Hieronder 
een deel van de brief van luitenant-generaal Van Griensven, voorzitter 
van het Veteranen Platform (VP). 
 
“Het VP, een vereniging van meer dan 80 veteranenorganisaties en 
representant van meer dan veteranen en hun relaties, heeft de afgelopen 
periode gebruikt om de mening en gevoelens te peilen bij zijn leden en in 
de Nederlandse samenleving. 
Het VP was en is het eens met het voorgestelde onderzoek zoals vermeld 
in de kabinetsbrief aan de  Kamer van 2 december 2016 en heeft zich in 
2016 expliciet ook achter dit onderzoek gesteld. Echter, dan moet de 
uitvoering van dit onderzoek wel boven elke twijfel verheven zijn en dat is 
in de ogen van het VP nu niet zo.  

In de kamerbrief van dec 2016 is duidelijk gesteld dat het van belang is dat 
een nader onderzoek juist ook aandacht geeft aan de moeilijke context 
waarin Nederlandse militairen moesten  opereren, het geweld van 
Indonesische zijde, de inzet waarbij geweld geen of nauwelijks een rol 
speelde en de verantwoordelijkheid van de politieke, bestuurlijke en 
militaire leiding. Naar onze mening voldoet het voorliggende onderzoek 
niet of te weinig aan deze omschrijvingen. Hierdoor ontbreekt o.a. de 
balans tussen het gebruik van geweld door Nederlandse militairen en 
Indonesische     strijdende partijen. Er wordt eenzijdig nadruk gelegd op het 
‘systematisch’, structureel’, ‘extreem’, ‘excessief’ geweldsgebruik van 
Nederlandse zijde.  
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Dit creëert een verkeerd beeld. Hiermee wordt de  suggestie gewekt als 
zouden alle Nederlandse militairen (meer dan 200.000!) zich hieraan 
hebben schuldig gemaakt. Er wordt voorbijgegaan aan de conclusie van 
Rémy Limpach dat het merendeel van de Nederlandse militairen ‘schone 
handen’ had. Er wordt ook voorbijgegaan aan alle goede en humanitaire 
werk van de Nederlandse krijgsmacht, waardoor ook vele Indonesische 
levens zijn gered en gespaard.  

Ondanks dat de individuele veteranen zogezegd niets wordt verweten, 
maar de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij ‘Krijgsmacht als geheel’, 
hogere ambtenaren en de politiek, blijft het beeld hangen dat alle 
veteranen fout hebben gehandeld. Hiermee verdwijnt de menselijke maat 
en wordt geen recht gedaan aan wat er werkelijk is gebeurd gedurende 
deze complexe, gewelddadige en controversiële periode in onze 
vaderlandse geschiedenis. 
Het VP, en met haar alle veteranen, wil graag dat er recht wordt gedaan 
aan de oorspronkelijke bedoeling van het onderzoek, zoals gesteld in de 
kamerbrief van dec 2016. Dat er een gebalanceerd beeld wordt geschetst 
van het geweldgebruik door alle partijen en de militaire context recht wordt 
gedaan. Dat er met name ook aandacht wordt besteed aan al het goede 
werk, gedaan door Nederlandse militairen. Dat de conclusies beter 
aansluiten bij de werkelijkheid, inclusief de gewelddadigheden van beide 
kanten. Bovenal willen wij graag dat dit wordt toegegeven en dan ruim 
gecommuniceerd wordt, zodat ook al die veteranen die zich naar eer en 
geweten hebben ingezet tijdens deze onmogelijke missie, zich herkennen 
in het verhaal. En dat hun relaties en nabestaanden met trots de 
overleveringen kunnen blijven vertellen.  

Het was misschien beter geweest een excuus te maken naar alle 
jongemannen die jaren werden weggerukt van familie en vrienden om 
slecht voorbereid, onvoldoende opgeleid en uitgerust een onmogelijk 
guerrillaoorlog te moeten gaan voeren aan de andere kant van de wereld 
en waarvan de meesten met schone handen zijn teruggekeerd. Maar ook 
naar hun familie en nabestaanden. 
Alleen een onderzoek dat boven elke twijfel verheven is en gebalanceerd 
inzage geeft in de onderwerpen zoals gesteld in de kamerbrief van dec 
2016, kan recht doen, niet alleen aan onze geschiedenis, maar met name 
ook aan de veteranen, hun familie en nabestaanden”. 
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AANMELDING HERDENKING EN REÜNIE VOKS 31 mei 2022 
 
Hierbij meld ik me aan voor de reünie en herdenking op 31 mei 2022. 
(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, nl. ……………………………………. 

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 enkele dagen voorafgaande aan de reünie 
toegezonden, mits de toegangsprijs van de herdenking/reünie door de 
penningmeester ontvangen is 
 
 
Dit formulier invullen en uiterlijk 20 mei 2022 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 20 mei 2022 worden er geen vrij vervoer aanvragen meer behandeld)  
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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,-

mailto:museum.rvh@mindef.nl
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