


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 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 mei 2023.    

VOKS-BESTUUR  

Voorzitter:  P.P.G. Gommers, telefoon 06-13134870 
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ  Nunspeet 
e-mail: ppg.gommers@gmail.com 

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    
Gombertstraat 738, 8031 MZ  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.

47e jaargang                                                        Nr. 1 – maart 2023  
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VAN DE VOORZITTER

Het is 2023. Dat betekent dat ons verenigings-
boekje VOX-V.O.K.S. aan het 47-ste jaar van haar 
bestaan begint. 
Dit jaar wordt voor u en ons een belangrijk jaar, 
want er moeten lastige beslissingen worden 
genomen voor wat betreft het voortbestaan van de 
Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS). 
Aan de ene kant neemt het aantal Korea-veteranen 
af en aan de andere kant neem het aantal 
donateurs, voornamelijk kinderen en kleinkinderen 
van de Nederlandse militairen die gevochten 
hebben in de Korea-Oorlog, toe. 

En ook al kunnen wij vanwege de zeer hoge leeftijd van onze Korea-
veteranen als vereniging niet meer actief deelnemen aan het 
Bevrijdingsdefilé in Wageningen en het defilé tijdens de Nederlandse 
Veteranendag in Den Haag, neemt het aantal verzoeken om informatie 
over deze veteranen juist toe.  
Onze secretaris geeft wel eens aan dat hij blij is met pensioen te zijn, want 
hij zou alleen al door de VOKS ‘geen tijd meer hebben om te werken’. 

Heeft onze VOKS dan nog wel bestaansrecht? Mijn antwoord daarop is 
een volmondig ‘Ja’. Want gezien de toename van belangstelling voor de 
Korea-Oorlog, voor de Korea-veteranen, voor hun inzet tijdens de Korea-
Oorlog, voor ‘ons’ museum in Schaarsbergen, enz. rechtvaardigt dit het 
voortbestaan van de naam ‘VOKS’. 
Ook het Regiment Van Heutsz heeft laten weten dat er veel waarde wordt 
gehecht aan het gedachtegoed van de Korea-veteranen en van onze 
vereniging. 
Tijdens onze laatste bestuursvergadering van 9 maart jl. hebben de 
bestuursleden VOKS uitgebreid met elkaar over deze materie gesproken 
en voorstellen gedaan. In onze jaarvergadering, die in het najaar wordt 
gehouden, zullen we dan ook spijkers met koppen gaan slaan. 
Wordt vervolgd. 

P.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 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 december 2022 -maart 2023 
bericht van overlijden is ontvangen van de 
Korea-veteranen: 

Dhr. H. Bruinenberg, 88 jaar, op 14 december 2022 te Assen  
(Landmacht, 16-02-1954 La Marseillaise)

Dhr. C.J.M. Logger, 96 jaar, op 6 februari 2023 te Breukelen 
(Landmacht, 26-10-1950  SS Zuiderkruis) 

Op maandag 13 februari 2023 kwam een groot aantal belangstellenden naar de 
afscheidsdienst in de Johannes de Doperkerk in Breukelen vanwege het overlijden 
op 96-jarige leeftijd van Carolus Johannes Marinus (Carl) Logger op 6 februari jl. 
Carl vertrok op 26 oktober 1950 naar Korea.  
De V.O.K.S. werd bij dit afscheid vertegenwoordigd door voorzitter Paul Gommers 
en districtscommissaris Kees Kortlever. Tijdens het vooroverleg was aangegeven 
dat militair ceremonieel en toespraak niet nodig waren.  
De herdenkingsdienst werd geleid door een geestelijke en muzikaal ondersteund 
door koor en organist. Onder gezang werd de kist de kerk in gereden en opgesteld 
voor het liturgisch centrum. Op de kist lagen twee bloemstukken, een van de 
Ambassadeur van Korea en een van de VOKS. 
De dienst werd aangevangen door inleidend gebed en begroeting, waarna dochter 
Rosemarijn en kleindochter Sage Logger twee van de zes aan weerszijde van de 
baar staande kaarsen aanstaken. Toen Rosemarijn afwachtend de kerk in keek 
namen Paul en ik het besluit onze zitplaats te verlaten, naar voren te gaan en de 
volgende twee kaarsen aan te steken. Achteraf een wel heel bijzonder moment 
omdat wij van belangstellend aanwezigen ineens een deelnemer bij deze 
plechtigheid werden. Ons voorbeeld werd gevolgd door enkele andere 
kerkgangers die de laatste twee kaarsen aan staken. 
De dienst werd voortgezet met een overweging door de voorganger, een toespraak 
door dochter Rosemarijn, liederen in het Latijn en in het Nederlands en de 
absolutie met wijwater en wierook. Aan het slot werd de kist de kerk uitgeleid naar 
de buiten wachtende rouwauto. 
Vervolgens begaf ieder zich naar Loenen aan de Vecht, de woonplaats van Carl, 
waar hij op de plaatselijke begraafplaats bij zijn eerder overleden echtgenote zou 
worden begraven. Na enkele woorden van de parochiegeestelijke en het Onze 
Vader daalde de kist in het graf. De uitvaartleider verzocht Paul en mij om als 
eersten een groet bij het graf te brengen waarna allen weer bijeen kwamen in het 
Cultureel Centrum 't Web.  
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Daar stonden belegde broodjes klaar en werd koffie of thee geserveerd. 
Vervolgens werden drankjes geserveerd, waarna een medewerker van het 
plaatselijk zwembad ,waar Carl jarenlang actief geweest was, een toespraak hield 
en tot slot ieder uitnodigde om staande het glas te heffen ter nagedachtenis van 
Carl Logger. En zo kwam het afscheid van Carl ten einde. 
DC Kees Kortlever

Dhr. A.C. Wouters, 94 jaar, op 22 februari 2023 te Arnhem 
(Landmacht, 21-07-1951 Gen. J.H. Mc Rae) 

Op 22 februari 2023 overleed in KTOMM Bronbeek Korea-veteraan en oud-
districtscommissaris VOKS, Jos Wouters. 
Bij de jarenlang terugkerende herdenkingen, reünies, Veteranen Recepties, enz. 
was Jos een trouw bezoeker. Na het overlijden van zijn vrouw verhuisde hij naar 
Bronbeek en met zijn vrolijke aard en ontspannen humor een graag geziene 
bewoner. 
Tijdens de afscheidsdienst op 22 februari 2023 in het crematorium Moscowa te 
Arnhem waren naast familieleden en bewoners van Bronbeek de voorzitter VOKS 
Paul Gommers en secretaris Leo Schreuders aanwezig en LKol G. van der Most en 
Pim Wijnands van het museum in Schaarsbergen. 
De voorzitter VOKS hield aan het eind van de dienst een toespraak waarna de 
plechtigheid werd afgesloten met het signaal ‘Taptoe’, 1 minuut stilte en het 
signaal ‘Voorwaarts’.  
Jos Wouters zal op een later tijdstip worden bijgezet in de urnenmuur van 
Bronbeek.

Dhr. P.J.E. Spanings, 92 jaar, op 24 februari 2023 te Amsterdam 
(Landmacht, 08-01-1952 Empire Fowey) 
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OVERLIJDEN KATUSA KYUNG-CHAN KWAK 

Op 7 februari 2023 ontving de VOKS het bericht dat op 6 februari 2023 
te Seoul de Zuid-Koreaanse KATUSA Kyung-Chan Kwak is overleden. 

Veel Korea-veteranen kennen hem als ‘Mister Kwak’. Hij was tijdens de 
Korea-Oorlog toegewezen aan het Nederlands Detachement Verenigde 
Naties. Na de Wapenstilstand ontstond een sterke wederzijdse band 
tussen de VOKS en de heer Kwak en tijdens de vele revisits werd zijn 
aanwezigheid zeer gewaardeerd. 
Velen onder u kennen hem als de gulle gever van honderden speldjes met 
het Nederlands en Koreaans vlaggetje. 
Tijdens de revisit in 2016 was de heer Kwak ook aanwezig.  Bij het 
monument ‘De Molen’ werd hij samen met voorzitter VOKS Paul Gommers 
op de foto gezet. 

Mr. Kyung-Chan Kwak (rechts) en voorzitter VOKS Paul Gommers 
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De Nederlandse ambassadeur in Seoul, H.E. mevrouw J. Doornewaard, 
die de afscheidsdienst van de heer kwak bijwoonde, stuurde een bericht, 
geschreven door de dochter van de heer Kwak die luidde als volgt: 
Dear Madam Ambassador, 

This is Mr. Kwak, Kyung-Chan’s daughter, Kyung Kye.  
I don’t know how to thank you for coming to my father’s wake. Throughout 
his life, my father took great pride in defending his country shoulder to 
shoulder with the Dutch soldiers. He used to say that the Netherlands was 
his adopted home country and loved visiting there.  
Even my daughter visited the Netherlands as one of the descendants of 
the Korean War veterans.  
For my father, as well as for our whole family, the Netherlands will remain 
especially close to our hearts. For that reason your visit was particularly 
meaningful for us and I am sure for my father.  
Thank you. 

Sincerely, 

Kyung Kye 

KATUSA Kyung-Chan Kwak 
Met zijn kleindochter die in 2018 
deelnam aan het studentenprogramma 
met Zuid-Koreaanse en Nederlandse 
studenten in Nederland. 



10 

VAN HET BESTUUR 

Herinnering: contributie 
Nog niet alle leden en donateurs hebben hun contributie voor 2023 
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 alsnog reageren.  
Het contributiebedrag is (minimaal)  20,- en over te maken op rekening  
NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. 

Vermeldt bij uw betaling ‘Contributie 2023’ en de naam van de 

Korea-veteraan of donateur waarop de contributie betrekking heeft.

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. 

Opzeggingen VOKS-leden door het bestuur 
Het bestuur van de VOKS heeft van vier leden, te weten een Korea-
veteraan en drie donateurs, het lidmaatschap opgezegd. 
Het betreft leden die ondanks meerdere brieven en aanmaningen van het 
secretariaat hun contributies van 2022 nog steeds niet hadden voldaan. 
Wij vinden het jammer dat dit soort besluiten moeten worden genomen, 
maar we hebben geen andere keus. Dit is immers in onze statuten zo 
geregeld. 
Om u gerust te stellen: wij houden nauwkeurig bij wie wel of niet betaald 
heeft en sturen bij achterstand een herinnering. Als daarop niet wordt 
gereageerd volgt een tweede herinnering.  Als daarop ook niet wordt 
gereageerd, dan pas volgt opzegging. 

Wijziging emailadres voorzitter 
Onze voorzitter Paul Gommers heeft een nieuw emailadres. 
Dit is geworden ppg.gommers@gmail.com
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Wijziging Districtcommissaris 
Doordat de heer Roza, Dc van district 6 en 7, is verhuisd naar KTOMM 
Bronbeek, kunnen de leden van deze beide districten indien nodig 
voortaan contact opnemen met het secretariaat van de VOKS, de heer  
Leo Schreuders. 
Het VOKS-bestuur dankt de heer Roza voor zijn jarenlange inzet als 
districtscommissaris voor de Korea-veteranen. 

Herdenking en Reünie VOKS 2023 
De grote Herdenking en Reünie VOKS zal dit jaar plaatsvinden op  
dinsdag 16 mei 2023 te Schaarsbergen. Elders in deze VOX-V.O.K.S. treft 
u de uitnodiging aan. 

Jaarvergadering 2023
De jaarvergaderingen van 2023 wordt verschoven naar het najaar.  
De reden is dat het Regiment Van Heutsz dit jaar een dusdanig druk 
programma heeft, dat deze vergadering in het voorjaar niet meer kan 
worden ingepland. Zodra de datum bekend is, wordt deze in het 
juninummer van de VOX-V.O.K.S.  bekend gemaakt.  

Koreareis (revisit) Zuid-Korea 2023 
Het Ministerie van Patriots and Veterans Affairs (MPVA) in Zuid-Korea 
heeft in dit jaar voor Korea-veteranen uit Nederland twee revisits gepland.  
Aan de revisit in juli mogen vier personen deelnemen, vergezeld van een 
begeleider. Deze revisit staat in het teken van 70 jaar Wapenstilstand. 
Voor de revisit in november wordt slechts 1 persoon uitgenodigd, 
vergezeld van 1 begeleider. Daarbij wordt o.a. de UNMCK-begraafplaats in 
Busan bezocht.  
Het Zuid-Koreaanse Ministerie van Patriots and Veterans Affairs (MPVA) 
kijkt bij de voordracht die het VOKS-bestuur maakt naar de volgende 
prioriteiten in volgorde: 

1) Nog in leven zijnde Korea-veteranen die nog nooit een revisit hebben 
meegemaakt 
2) Naaste familieleden van militairen die in de UNMCK in Busan zijn 
begraven en die nog nooit een revisit hebben meegemaakt 
3) Familieleden van Korea-veteranen die na de Korea-Oorlog zijn 
overleden. 

Het secretariaat van de VOKS heeft inmiddels de geselecteerde 
deelnemers op de hoogte gebracht. 
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Bevrijdingsdefilé Wageningen 5 mei 2023 
Op 5 mei 2023 zal in Wageningen weer het Bevrijdingsdefilé worden 
gehouden. De VOKS zal met een kleine delegatie op die dag aanwezig 
zijn, maar we willen op voorhand graag weten wie van u daar naar toe 
gaat. Er is wél een detachementscommandant aanwezig (Rob Meeuwisz) 
die de Korea-veteranen in de grote tent zal opvangen en maaltijdbonnen 
zal uitdelen. 
Gezien de hoge leeftijd van de Korea-veteranen en gebaseerd op de 
ervaringen van de voorgaande jaren, zal de VOKS niet meer met het defilé 
meelopen. Wél is het mogelijk om bij voldoende plaats mee te kunnen 
rijden met een militair voertuig. 
Graag willen wij van u weten of u zich voor deze dag heeft aangemeld of u 
zich alsnog wilt aanmelden. Wilt u dat dan z.s.m. per e-mail of telefonisch 
aan de secretaris (Leo Schreuders) doorgeven? 

Nationale Veteranendag Den Haag
De Nationale Veteranendag in Den Haag vindt plaats op zaterdag 24 juni 
2023. Korea-veteranen kunnen zich nu al aanmelden voor deelname aan 
deze dag via de website van het Nederlands Veteraneninstituut. U moet 
daarvoor wel eerst inloggen in mijn-nlvi op deze website.  

Belangrijk: omdat de VOKS niet aan het defilé deelneemt en geen stand op 
het Malieveld heeft, moet u bij uw aanmelding niet aangeven dat u 
deelneemt met de VOKS, maar met de Unie van Nederlandse Veteranen. 
Indien u dat wilt, kunt u ook met deze Unie deelnemen aan het defilé en 
ontvangt u van deze vereniging ook de consumptie- en maaltijdbonnen. 
Als u zich bij het Veteraneninstituut heeft aangemeld, geef dat dan ook 
z.s.m. aan het secretariaat van de VOKS door, zodat wij dit kunnen 
doorgeven aan het secretariaat van de Unie van Nederlandse Veteranen. 
Uw aanmelding moet voor 1 mei 2023 binnen zijn!  

Facebook 
De VOKS heeft een facebookpagina aangemaakt met de paginanaam  
‘Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS)’. Het is een openbare pagina. 
Het voordeel hiervan is dat zij die zich hiervoor aanmelden sneller op de 
hoogte worden gebracht over nieuwsberichten.  
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Bezoek militair attaché ROK aan Schaarsbergen 
Op 9 februari 2023 bracht de militair attaché van de Republiek Korea in 
Brussel, kolonel Sung Ho Park, samen met medewerkers van de Zuid-
Koreaanse ambassade een bezoek aan het museum in Schaarsbergen. 
Tevens waren hierbij aanwezig KLTZ Annema  (Namens Defensie Desk 
Officer Azië en Oceanië) en namens de VOKS voorzitter Paul Gommers, 
secretaris Leo Schreuders en penningmeester Peter Wessels. 
Namens het museum waren aanwezig Korea-veteraan Ferry Titalepta,  
LKol Georg van der Most en de vrijwilligers Pim Wijnands en Rob Meeuwisz. 
Tijdens de uitstekende lunch in ECHOS Home Schaarsbergen werden 
ideeën besproken voor de viering van de Wapenstilstand die op 27 juli 
1953 werd afgesloten, 70 jaar geleden. 

Samil School VOKS-Award
Ook dit jaar hebben twee studenten van de Samilschool te Suwon de 
VOKS-aanmoedigingsprijs (Samil Award) ontvangen. Het zijn de studenten 
Hye-ryeong Kim van de Samil Middle School en Jieun Jang van de Samil 
Commercial High School. 

  Hye-ryeong Kim    Jieun Jang
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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 of met het bestuur van de VOKS. 

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

District VII. West-Brabant / Zeeland 
L.C. Schreuders 
Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 
Tel.: 06-51903177   e-mail: voks1951@gmail.com 

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 
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NAAMGEVINGSCEREMONIE ARNHEM 

Op 19 januari 2023 vond in het Gemeentehuis van Arnhem een officiële 
naamgevingsceremonie plaats waarbij aan viaducten over de A12 bij 
Arnhem de naam is aangebracht van Sergeant Arie van Vlaanderen, 
Kapitein Ber Kamevaar (beiden gesneuveld in Korea) en soldaat der 1e 
klasse Jeffrey Broere (omgekomen in Bosnië). 

Op uitnodiging van de heer Bob Roelofs, wethouder gemeente Arnhem, 
was een groot aantal burgers en militairen naar het gemeentehuis 
gekomen. Namens de VOKS waren daar voorzitter Paul Gommers, 
secretaris Leo Schreuders en de leden Thom Hazeleger, Herman Leander 
en Dc Kees Kortlever aanwezig.  
Onder de aanwezigen waren ook familieleden van kapitein Kamevaar, de 
zoon en de kleinzoon van sergeant Van Vlaanderen en de ouders van 
Jeffry Broere 
Na ontvangst met een kopje koffie of thee met gebak werd de 
bijeenkomst, die muzikaal omlijst werd door een koperensemble van 
de  Nationale Reserve, geopend door de heer Roeland Loosen.  
Na de aanwezigen begroet te hebben kondigde hij de achtereenvolgende 
sprekers aan, als eerste Bob Roelofs, wethouder van Arnhem.  
In zijn toespraak memoreerde hij o.a. de samenwerking als 
gemeenteraadslid met de vorig jaar overleden broer van kapitein 
Kamevaar.  
Vervolgens werd het woord gevoerd door luitenant-generaal b.d. Hans van 
Griensven in zijn kwaliteit als voorzitter van het Veteranenplatform, 
luitenant-kolonel Laurens van Leussen, commandant 13e Infanteriebataljon 
Luchtmobiel, die in het bijzonder herinneringen ophaalde over soldaat der 
1e klasse Jeffrey Broere. 

Daarna volgde een toespraak door luitenant-kolonel Tabe de Boer, de 
commandant 12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz. In zijn toespraak 
ging hij in op de loopbaan van kapitein Kamevaar en die van sergeant Van 
Vlaanderen, alsmede op de omstandigheden waarin zij tijdens de Korea-
Oorlog om het leven kwamen.  
Daarna voerde een nichtje, dochter van een broer van kapitein Kamevaar 
het woord. Daarbij kwam de tragiek die het toenmalige gezin Kamevaar 
door de jaren heen trof naar voren. De vader van kapitein Kamevaar werd 
in het najaar van 1944 gefusilleerd in Arnhem, een broer van hem 
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sneuvelde als officier tijdens de politionele acties in 1949 en als derde 
sneuvelde kapitein Kamevaar in april 1953 in Korea.

Tabe de Boer, commandant 12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz 

Na de toespraken werden de vlaggen van het Regiment Stoottroepen en 
van het Regiment Van Heutsz verwijderd waardoor de naambordjes van de 
omgekomen militairen zichtbaar werden. 
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Deze naambordjes zijn inmiddels  elk aan een diverse viaducten in Arnhem 
bevestigd en een kopie daarvan overgedragen aan het ‘Korea-museum’ in 
Schaarsbergen en het Stoottroepenmuseum.  

Viaduct met naambord van kapitein Ber Kamevaar 

Tenslotte was er voor de aanwezigen gelegenheid met een drankje en 
hapjes nog enige tijd na te praten. Al met al een goed georganiseerde en 
indrukwekkende bijeenkomst in het mooie gemeentehuis van de stad 
Arnhem. 

Dc Kees Kortlever 
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UITNODIGING HERDENKING/REÜNIE VOKS 2023 

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 16 mei 2023 
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 1 mei 2023

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 deelname- en vrij vervoer 
aanvraagformulier dat u per email of per post  

                       heeft/zal ontvangen. 

 Indien u gebruik maakt van het schriftelijke aanmeldformulier dan 
dient u dit vóór 1 mei 2023 te hebben ingevuld en verstuurd per post 
of per e-mail aan het secretariaat van de VOKS.  
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Verder wordt u verzocht vóór 1 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 16 mei 2023’. 

 - 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 1 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 Herdenking
- 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 van 
de Republiek Korea en de militair attaché van de Republiek Korea 
aanwezig zijn  

10.  De consumpties 
 U ontvangt bij binnenkomst een beperkt aantal munten/bonnen voor 

consumpties; koffie is de gehele dag gratis te verkrijgen. 
 Mocht u bij vertrek nog munten/bonnen over hebben, dan verzoeken 

wij u deze in te leveren. 

11. De maaltijd 
- 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. Het vervoer  naar het station vertrekt om 15.15 uur. 
Reünisten die dan nog aanwezig zijn, worden dringend verzocht dan 
ook te vertrekken teneinde het personeel in de gelegenheid te stellen 
hun opruimingswerkzaamheden aan te vangen. 

De Vereniging Oud Korea Strijders dankt het Vfonds voor de financiële 
bijdrage waarmee deze jaarlijkse herdenking en reünie mogelijk wordt 
gemaakt. 
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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  
-  Uitvoegen bij 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  
     Oranjekazerne 
-    1e weg links, aan overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn   

Vanaf Apeldoorn via A50
-  A 50 volgen tot afslag 21 Schaarsbergen, daar uitvoegen 
-  Bovenaan linksaf de Koningsweg in 
-  Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort  
     Oranjekazerne 
-    1e weg links, aan de overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn   

Vanaf Zevenaar via A12
-  A12 volgen, daarna uitvoegen bij 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 een 
bordje ‘doodlopende weg’ en ‘Complex Oranjekazerne’. Dat is de ingang 
naar de kazerne. 

Attentie: op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden.  
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FERDINAND TITALEPTA – SOLDAAT AAN HET FRONT KOREA 

De geestelijk verzorger van de VOKS, ds. Peter ’t Hoen, bracht samen 
met Marie-José Eberson een bezoek aan Korea-veteraan en bestuurslid 
Ferry Titalepta en echtgenote. 

Op woensdagmorgen 8 maart waren Marie-José Eberson en ik naar het 
Churchillplein 18 in Velp gereden waar Ferry en Marian Titalepta wonen. 
Buiten was het ijzig koud met hier en daar een sneeuwvlok. Maar binnen 
stonden koffie en cake klaar. 
Ferry is goed op de hoogte van wat er in Korea gaande is en kan veel 
vertellen over zijn tijd tijdens de Korea-oorlog. Marian vult af en toe aan 
met data en bijzonderheden. 
Een dikke map met zijn levensverhaal lag klaar op tafel. Zijn geschiedenis 
begint met zijn geboorteakte op Java in Nederlands-Indië en eindigt met 
de foto die kortgeleden gemaakt is in het van ‘Koreamuseum’, samen met 
de militair attaché van Zuid-Korea. 

Moeders handtekening  
Het is nu 70 jaar geleden dat Ferry naar Korea ging. Op 8 maart 1953 
woonde hij op 20-jarige leeftijd als oudste zoon bij zijn ouders thuis.  
Het gezin was in 1952 vanuit Java naar Nederland gekomen omdat vader 
als ambtenaar hier al eerder uit Indië was overgeplaatst. 
Ferry zou voor de dienstplicht worden opgeroepen maar na goed beraad 
met ouders en familie besloot hij om zich te melden om als vrijwilliger 
uitgezonden te worden naar Korea.  
Ferry was nog geen 21 jaar, zodat zijn moeder hem daarvoor toestemming 
moest geven. Dat was de regel voor een minderjarige met een verzoek aan 
de koningin.  
Wanneer Ferry een aantal maanden later aan het front in Korea gewond 
raakt, voelde zijn moeder zich schuldig omdat zij getekend had. Zo kan het 
ouders vergaan. 

Bij de 2e ‘Indian Head division’  
Na een summiere opleiding ging Ferry in april 1953 met het Noorse 
transportschip ‘ MS Skaubryn’ naar Korea, waar hij op 3 mei 1953 
aankwam. Hij maakte deel uit van het 18e  AD (Aanvullings Detachement) 
van het NDVN, ingedeeld bij de 2e ‘Indian Head division’ met haar 
herkenbare embleem. Dit Indian Head embleem draagt hij met trots op de 
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mouw van zijn veteranenjas. Ferry vertelde dat het publiek in Korea bij het 
zien van dit embleem spontaan applaudisseerde tijdens zijn revisits.  
Hij is na de Korea-Oorlog drie keer op uitnodiging van Zuid-Korea terug 
geweest, waarvan twee samen met Marian.  

Draaginsigne Gewonden
Zeven dagen na aankomst in Korea raakte hij op 10 mei 1953 gewond 
door een granaatscherf. Na herstel ging hij terug naar zijn onderdeel aan 
het front, het 3e peloton van de A-Compagnie.  
Hiervoor ontving hij op 25 maart 2011 het Draaginsigne Gewonden met 
opschrift de Latijnse tekst: "VULNERATUS NEC VICTUS" oftewel 
‘verwond maar niet overwonnen’.

Strijd tot aan de wapenstilstand op 27 juli 1953 
Op onze vraag was hoe hij de periode voor de wapenstilstand op 27 juli 
heeft beleefd, vertelde Ferry dat zijn peloton op Stinky Hill (Heuvel 340) in 
de beruchte IJzeren Driehoek en na het aflossen van de Amerikanen in de 
bunkers en loopgraven, de aanvallen van de Chinezen heeft doorstaan op 
19 en 20 juli. De Chinezen voerden massale aanvallen uit op de 
geallieerden. In de bunkers en loopgraven was het (over)leven en had men 
geen benul van wat daar buiten gaande was.  

De vragen die nog steeds bij Ferry leven zijn: “Wisten de commandanten 
van het aanstaande bestand en was de laatste patrouille dat op 25 en 26 
juli 1953 in een Chinese hinderlaag liep met als gevolg vijf dodelijke en 
acht gewonde Nederlandse militairen, nodig geweest”? 
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Na het ‘staakt-het-vuren’ hebben de Chinezen op hun tjots vreugdevuren 
ontstoken. Ferry: “Ook wij gingen onze heuvels af naar beneden en 
schudden handen met Chinezen, die net zo blij waren.” 

Sportinstructeur 
Na terugkomst in Nederland kreeg Ferry de mogelijkheid om de opleiding 
tot onderofficier-sportinstructeur te volgen.  
Tot aan zijn FLO in 1987 was Ferry op de Simon Stevinkazerne in Ede 
sportinstructeur en beëindigde zijn militaire loopbaan als adjudant. 

Vrijwilliger in het ‘Korea museum’ in Schaarsbergen 
Ruim 20 jaar geleden begon Ferry als vrijwilliger in het Koreamuseum (de 
Historische verzameling van het Regiment Van Heutsz). Samen met 
anderen heeft hij stapels documenten gedigitaliseerd en boeken en 
tijdschriften op orde gebracht.  
Ferry kan om gezondheidsredenen niet meer de trap op naar het archief 
en blijft hij daarom beneden om bezoekers te ontvangen. Zijn verminderde 
mobiliteit laat het ook niet meer toe om regelmatig naar ons museum te 
gaan. 

Ferry en Marian zijn 52 jaar getrouwd  
Marian, geboren op Sumatra, vertelt over haar vrijwilligerswerk in het 
winkeltje de ‘Toko’ in Bronbeek en op donderdag op het Indisch Achtererf 
in het Openluchtmuseum, waar zij workshops verzorgt voor groep zeven 
en acht van de basisschool en de eerste twee jaar van het voorgezet 
onderwijs. De leerlingen willen niet altijd de Indische maaltijden eten die zij 
onder haar leiding hebben gekookt, maar Marian vertelt de leerlingen dan 
dat je altijd eerst maar eens moet proeven voordat je zegt: “Ik lust dit 
niet!”. Marian heeft immers ook erwtensoep en aardappels moeten leren 
eten in Groningen toen zij hier aankwam uit Indië. 

Paspoort en onderscheiding  
Als afsluiting vertelde Ferry over zijn paspoorten. Toen hij met zijn moeder, 
broers en zussen naar Nederland werd verscheept, hadden zij een 
Nederlands paspoort nodig, want zonder dit paspoort kon je het land niet 
binnenkomen. 
Dat paspoort was echter zoekgeraakt en jaren later kon hij eindelijk een 
nieuwe aanvragen. En dat gebeurde als volgt: voor de militaire opleiding in 
Ede had hij een bewijs van goed gedrag nodig. Met zijn maten ging hij in 



27 

het uniform naar de burgerlijke stand, maar hier kreeg hij te horen dat hij 
geen Nederlander was. Het dragen van zijn uniform was geen bewijs van 
Nederlands burgerschap. Als gevolg daarvan heeft Ferry pas jaren later en 
met veel moeite en papierwerk een nieuw paspoort gekregen via een 
koninklijke weg. In dit nieuwe paspoort is hij een jaar jonger en daarom 
viert hij geen verjaardag op 20 augustus. 

Naast zijn onderscheidingen voor de Korea-uitzending is Ferry op  
28 maart 1984 gedecoreerd met de Eremedaille Oranje-Nassau met de 
zwaarden in goud. 

Geestelijke verzorger Peter ’t Hoen 

Ferry en Marian Titalepta 
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‘BEHANDEL ANDEREN ZOALS JIJ BEHANDELD WILT WORDEN’ 

Onderstaande tekst ontving de VOKS-redactie van onze geestelijk 
verzorgen ds. P. ’t Hoen 

Op 26 februari was ik in de Hartenberg van ‘s Heerenloo voor een 
kerkdienst. Uit de bijbel heb ik volgens het oecumenisch rooster voor die 
zondag gelezen Mattheus 5 de verzen 38 en 39 over wat Jezus tegen het 
volk heeft gezegd: “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: ‘een oog voor 
een oog en een tand voor een tand.’ En ik zeg jullie je niet te verzetten 
tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de 
linkerwang toe te keren ”. 

Als je de linkerwang toekeert, probeer je de ander bewust te maken dat je 
geen geweld moet gebruiken. Geweld lokt alleen maar meer geweld uit. 
Maar hoe ga je dan wel om met elkaar? 
Hier gaat de gouden leefregel gelden. Een stukje verder in Bergrede van 
Jezus staat in Mattheüs 7 vers 12: “Behandel anderen dus steeds zoals je 
zou willen dat zij jullie behandelen”.

In het gebouw van de Verenigde Naties hangt het kunstwerk van de 
gouden regel geschilderd door Norman Rockwell in 1961. Zijn atelier 
hebben wij ooit een keer bezocht. 
Regeringsleiders en bezoekers kunnen dit zien en zich deze regel eigen 
maken. 

De gouden regel is universeel bedoeld. Als je deze regel handhaaft en 
ernaar leeft dan hoef je geen klappen uit te delen op de rechter- of 
linkerwang. Het gaat over geweldloze omgang met elkaar. Deze 
boodschap neem ik ter harte. U ook? 

De foto van het kunstwerk heb ik jaren geleden gemaakt tijdens het 
bezoek met mijn vrouw Ann aan de VN in New York. 

Ds. Peter ‘t Hoen 
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The Golden Rule 

In het gebouw van de Verenigde Naties hangt het kunstwerk van de 
gouden regel geschilderd door Norman Rockwell in 1961 
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B-WONJU, HERINNERING VOOR HET LEVEN  

In deze VOX-VOKS het derde deel van 
verhalen van militairen van de  
Bravo Wonju Compagnie,  
12 Infanteriebataljon Air Assault 
Regiment Van Heutsz. 
Herinnering voor het leven, 
geschreven door Sld 1 Marijn, 23 jaar, 
pionier verkenner van de Charlie groep 
van het tweede peloton.

Herdenken  
Afgelopen jaar ben ik een viertal 
maanden gestationeerd geweest op 
Curaçao. Deze vier maanden waren 
voor velen van ons de eerste keer weg 
van huis, voor een dermate lange 
periode en met Defensie.  
Op Curaçao hebben wij ons bezig gehouden met acclimatiseren zodat wij 
ons werk ook in de warmte van de Nederlandse Antillen kunnen uitvoeren. 
Want het wordt al te vaak gezegd, maar wat betekent het nu eigenlijk om 
altijd wereldwijd inzetbaar te zijn? We dragen onze baret en historie met 
trots, maar wat als we deze sterke krijgsbloedlijn niet kunnen voortzetten? 

Het was in de laatste oefening op Curaçao toen ik me pas goed 
realiseerde hoe snel het fout kan gaan. De oefening was erg interessant 
omdat we met de gehele compagnie samenwerkte. De opdracht was 
relatief simpel: bezet een oord, behoud het en ontplooi vanuit hier 
gevechtspatrouilles.  
Waar we in eerste instantie alleen de ochtend nodig dachten te hebben, 
bleek al gauw dat het gevecht in het oord na een vlugge instap stil viel; we 
kwamen geen nieuwe gebouwen meer in.  
Het gevolg was dat een groot deel van de compagnie (in het scenario) of 
wel gewond was, of wel gesneuveld was.  
Toen ik er achter kwam wat de schade had kunnen zijn, moet ik eerlijk 
bekennen dat ik erg schrok. Ik merkte dat ik niet had voorzien dat er zo 
veel slachtoffers hadden kunnen vallen.  
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Het was dan ook lastig voor te stellen dat dit soort scenario’s of 
gebeurtenissen (op een weliswaar totaal andere manier, maar wel met 
dezelfde soort gevolgen) hebben plaatsgevonden in de Korea-Oorlog.  

Toen ik afgelopen vrijdag tijdens de kleine VOKS-herdenking de Korea-
veteranen zag staan en terug dacht aan mijn ‘gesneuvelde’ maten op 
Curaçao, probeerde ik me voor te stellen wat zij in Korea hebben 
meegemaakt. Dat zij dit in het écht hebben beleefd, de oorlog met zoveel 
moed en kracht hebben overleefd en wij hierdoor de Indian Head op onze 
borst mogen dragen is voor mij een voorrecht. Het geeft mij het gevoel van 
verantwoordelijkheid, verantwoordelijk om er alles aan te doen de 
krachtige en mooie historie van onze eenheid en zijn veteranen dan ook 
trots aan te doen. 

Wonju! 
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ONTMOETING MET HERMAN WULFF 

Op 9 maart jl. bezocht ds. ’t Hoen het museum in Schaarsbergen en 
maakte daar kennis met museum-vrijwilliger Herman Wulff. 
Ds. ’t Hoen schreef hierover onderstaande tekst. 

Terwijl museum-medewerker Pim Wijnands een rondleiding voor het kader 
van een peloton Luchtmobiel in ons Van Heutsz museum in Schaarsbergen 
verzorgde, ontmoette ik Herman Wulff bij het archief.  

Museum- vrijwilligers Herman Wulff (links) en Rob Meeuwisz 

Wij maakten met elkaar kennis en Herman vertelde dat hij sinds kort een 
aantal dozen uit de nalatenschap van overste Vennik aan het archiveren is. 
Deze overste was jaren geleden bataljonscommandant in de 
Havenkazerne in Schoonhoven.  Het Regiment Van Heutsz was van 1953 
tot 1966 in deze kazerne gelegerd.  

Herman neemt ervaringen van zijn vele jaren vrijwilligerswerk bij het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag mee.  
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De documenten over Schoonhoven die in mappen opgeslagen zijn in de 
archiefkasten gaat Herman nu ordenen.  
Heel bijzonder is de originele map van de Van Heutsz marsmuziek. 

De Van Heutsz Mars 

Herman heeft heel kort bij het Tamboer- en Trompetterkorps Van Heutsz 
gespeeld. Zijn vader was een Van Heutszer en Herman is als kind 
opgegroeid in Schoonhoven. Met zijn geheugen kan hij heel veel plaatsen 
in tijd in en rondom het garnizoen. We kunnen wel vaststellen dat hij een 
specialist is in de geschiedenis van Schoonhoven. 

Tijdens mijn bezoek waren er ook andere activiteiten in het museum.  
Zo werd vrijwilliger Ferry Titalepta geïnterviewd door Reinier van den Hout, 
programmamaker bij de NPS, voor een tv-uitzending t.z.t. over de 
wapenstilstand in Korea.  
Verder had het bestuur van de VOKS een bestuursvergadering op de 
bovenverdieping en tussen de middag kwam de zoon van de overleden 
Korea-veteraan Vissenberg uit Rotterdam de plunjekist van zijn vader met 
inhoud overhandigen aan museum-vrijwilliger Rob Meeuwisz.  

Na mijn ontmoeting met Herman ben ik nog even bij de geestelijke 
verzorgers langs gegaan tegenover het museumgebouw.  
Na de bestuursvergadering ben ik naar huis gereden met nieuwe kennis en 
indrukken. 

Ds. Peter ‘t Hoen 
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LEESTIPS 

Donateur VOKS Siebe Postma, familielid van een Korea-veteraan, heeft 
een boek geschreven met als titel ‘Topi Merah - De Paracommando's 
van het Koninklijk Nederlandsch - Indisch Leger 1946 -1950’
In dit boek wordt ook aandacht besteed aan het 1ste detachement VN in 
de Korea-Oorlog. 

De afgelopen 75 jaar zijn talloze publicaties over de onafhankelijkheidstrijd 
van Indonesië 1945-1950 verschenen. Een onderwerp dat altijd 
onderbelicht is gebleven, is de inzet van een bijzondere eenheid, de Topi 
Merah’s (de ‘rode baretten’), Paracommando’s van het Koninklijk 
Nederlandsch-Indisch Leger.  

Deze eenheid, bestaande uit jonge 
kerels uit zowel Nederland als 
Nederlands-Indië, werd ver achter 
vijandelijke linies gedropt en voerde 
onder zware omstandigheden allerlei 
missies uit. Zo waren ze onder andere 
betrokken bij de gewaagde 
luchtlandingsoperatie te Djokjakarta 
om de top van Indonesische 
Republiek in handen te krijgen.  
De Topi Merah’s werden in korte 
periode ook voor andere gewaagde 
luchtoperaties ingezet waardoor ze 
een wereldrecord in handen kregen: 
maar liefst vier combat jumps in 
minder dan vier maanden tijd! 

In 1950 vormden deze voormalige leden van het toen geheten Regiment 
Speciale Troepen (RST) de kern van het 1e Detachement vrijwilligers wat 
naar Korea vertrok. Ook hier wordt in het boek aandacht aan besteed. 
Auteur Siebe Postma (1984) doet al jaren onderzoek naar de Topi Merah’s. 
In de loop der jaren is Postma in contact gekomen met talloze voormalige 
Paracommando’s en heeft ze uitvoerig geïnterviewd. Met deze informatie 
in combinatie met archiefonderzoek is het Postma gelukt om de 
belevenissen van de Topi Merah’s op papier te zetten en te bewaren voor 
de volgende generaties.  
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Dit omvangrijke werk van 416 bladzijdes wordt ook nog eens geïllustreerd 
met ruim 1100 foto’s, tekeningen en kaarten waarvan een groot deel nog 
niet eerder is gepubliceerd.  
Het boek is luxe uitgevoerd, in kleur gedrukt, voorzien van een harde kaft, 
stofomslag en leeslintje. Het schept niet alleen een beeld van een speciale 
eenheid die gewaagde missies uitvoerde, maar laat ook zien dat 
broederschap, vastberadenheid en dapperheid hoog in het vaandel 
stonden. 

Het boek Topi Merah is te bestellen voor 39,- via de website van de 
uitgever Flying Pencil : www.flyingpencil.nl 
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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:   088-9569498 (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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