


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 € 14,- 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 jr. te Weert 
Druk: Goud PrintCenter te Alblasserdam 



SECRETARIAAT 
Correspondentie richten aan V.O.K.S., Waterhoenlaan 56, 3704 GZ Zeist.  
Tel.: 0341-254231 Website: www.vox-voks.nl  Email: rehmanrobin@gmail.com 

BETALINGEN  ING:     NL82 INGB  0003 7183 97 tnv V.O.K.S. te Nunspeet 
RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 tnv V.O.K.S. te Nunspeet

KOPIJ  
Kopij voor nr. 1 van maart 2017 kan worden ingediend:  
per post:   redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert 
per email:  Lschreuders@gmail.com. Graag vóór 20 februari 2017    

DAGELIJKS BESTUUR  

Voorzitter:  C.P.G.J. Motshagen, telefoon  
055-5212252 tot 15 febr. 2017 
Koninginnelaan 196, 7315 ED Apeldoorn
e-mail: voks@kpnmail.nl  

Secretaris: R. Rehmann, telefoon 0341-254231 
Waterhoenlaan 56, 3704 GZ  Zeist  
e-mail: rehmanrobin@gmail.com 

Vice-voorzitter en P.P.G. Gommers, telefoon 0341-254231 
Penningmeester:                      Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet 

e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Algemeen Adjunct: F. Titalepta, telefoon 026-4427417  
Churchillplein 18, 6883 EW Velp 
e-mail: f.titalepta@upcmail.nl  

Marine vertegenwoordiger:  W.F. Kramer, telefoon 026-3763628 of  
06-15148185 - Velperweg 147, KTOMM 
Bronbeek, 6824 MB  Arnhem 
e-mail: wfkramerveteranen@outlook.com 

Eindredacteur VOX-VOKS: L.C. Schreuders jr., telefoon 06-51903177 
Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 
e-mail: Lschreuders@gmail.com 

Geestelijk verzorger: Ds. P. ’t Hoen, telefoon 0318-634514 
Rubensstraat 41, 6717 VD  Ede 
e-mail: peterthoen@telfort.nl 

Erevoorzitter:  Kol. b.d. L.C. Schreuders 
Ereleden:        Dhr. M. Smits, Dhr. F. Titalepta 
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VAN DE VOORZITTER 

De donkere dagen voor Kerstmis, we zitten er 
midden in. Dat geeft een goed gevoel om samen 
met allen die u lief heeft de feestdagen door te 
brengen en te genieten van alles dat onze 
democratie heeft voortgebracht.  
Helaas zijn ons ook het afgelopen jaar velen 
ontvallen. Voor de nabestaanden, waaronder die 
van 27 VOKS-leden en drie donateurs die in het 
afgelopen jaar overleden zijn, zijn dagen als 
Kerstmis en Oud en Nieuw geen feestdagen maar 
dagen met een lege plek. Ik spreek de wens uit 
dat ook u, ondanks dit gemis, samen met uw 

familie kunt terugdenken aan de mooie momenten samen. 

Onze band met Zuid-Korea is sterk. Het respect dat de Koreaanse 
bevolking ons blijft tonen is buitengewoon en ontroert ons. Ik denk hierbij 
o.a. aan de bijzetting van de heer Wessels in mei van dit jaar op de 
begraafplaats van Busan en de revisit, die twee leden van ons dit jaar
mochten meemaken en waarbij ook het Regiment Van Heutsz was
vertegenwoordigd.
Het op uitnodiging van de Ambassadeur van de Republiek Korea samen
vieren van de ‘Korean War Veterans Day Ceremony’ op 7 december in
Den Haag  maakte ook dit jaar veel indruk.

Helaas is dit is mijn laatste voorwoord als uw voorzitter. Genoodzaakt door 
mijn afnemende gezondheid zal ik mijn voorzitterschap tijdens de A.L.V. 
op 15 februari 2017 neerleggen. Ik dank een ieder voor het vertrouwen dat 
u mij heeft geschonken gedurende mijn negen jaar penningmeesterschap 
en dat ik u zeven jaar heb mogen dienen als uw voorzitter.  
Wel zal ik als speciaal adviseur het bestuur bijstaan en blijf ik nog 2de vice-
president bij de IFKWVA in Seoul. 
Ik dank mijn medebestuursleden, de districtscommissarissen, de 
ambassadeur en militair attachee van de Republiek Korea, het Regiment 
Van Heutsz en allen die zich hebben ingezet om de onderlinge band te 
versterken en ik wens u en uw familie een Zalig Kerstmis en een gelukkig 
en vooral gezond Nieuwjaar 2017   

C.P.G.J. Motshagen
Voorzitter VOKS
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Het bestuur van de 

Vereniging van Oud Korea Strijders 

wenst haar leden, donateurs en vrienden 

Prettige Kerstdagen 

en een 

gelukkig en gezond 2017 toe 
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J. Krikke, J. van Stein, A.J. Leyenaar, C. Kortlever, W.A.J.K. Roza,  
H. Mulder,  A. Treffers, L.G. Ghelen en G.L. de Leeuw 

Leen Schreuders en familie 

Henk Mulder.  

Wim Walet en echtgenote Tonny 

KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN 

Uw districtscommissarissen wensen alle leden, donateurs, familieleden en 
relaties fijne Kerstdagen en een vooral gezond en voorspoedig 2017 toe. 

Wij wensen alle VOKS-vrienden en vriendinnen, donateurs en  
overige lezers van de VOX-VOKS in binnen- en buitenland alsmede  
hun gezinsleden en in het bijzonder onze zieken en invaliden  
Prettige Kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2017 in goede 
gezondheid toe. 

Beste VOKS-vrienden en vriendinnen in binnen-  en buitenland en in het 
bijzonder onze zieken wil ik alle geluk en gezondheid toe wensen voor 
2017 en sterkte voor hen die het moeilijk hebben. 
DC  West-Brabant/Zeeland 

We staan weer voor een nieuw jaar: 2017. Een nieuw jaar waarin we weer 
moeten afwachten hoe het zal verlopen en hoe het aan het einde van het 
jaar zal zijn. 
Wij wensen het bestuur VOKS, alle veteranen, de nabestaanden en 
donateurs een prima en gezond 2017 toe. 
Kop op en vooruit blijven kijken.  We moeten van iedere dag weer een 
goede dag van maken. Met jezelf en je naasten vooruit blijven kijken en 
strijdvol blijven. 
Gelijk wil ik een oproep doen aan allemaal: er zijn leden die een 
achterstand hebben in het betalen van hun contributie. Zij verblijven vaak 
in een verzorging of verpleeghuis. Sommigen beseffen dat zelf niet door 
dementie of dergelijke. Ze hebben geen zicht meer op betalingen, duiken 
wel op de VOX - V.O.K.S. en lezen hem graag! 
Als u nu uw contributie betaalt, doe er dan wat extra bij zodat deze 
mensen toch lid kunnen blijven. 
Dan maakt u er een dubbel goed 2017 van! 
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H.P. Repping 

Kerstmis 

In het dierenrijk verheugde men zich al op Kerstmis. Maar opeens begon 
men te kibbelen wat er nou zo belangrijk aan was! 

“Nou, in ieder geval een kalkoen of gans”, zei de vos. “Ik wil wel even 
lekker smullen, anders is het geen feest voor mij.” 

De ijsbeer sloot zijn ogen en zei: “ik droom van heel veel sneeuw en ijs; 
heerlijk al dat wit en de kou en dan een groot ijsje met slagroom!” 

“En ik moet dan maar altijd tegen dat wit aankijken met nog kaarsen ook”, 
zei de uil. “Van mij mag het een beetje donker zijn, dat is zo gezellig, met in 
de verte misschien een muisje voor mij!” 

“Ik heb liever veel licht zei de pauw, dan kunnen ze tenminste mijn mooie 
nieuwe verenpracht zien!” 

“Nou voor mij is het belangrijk dat er veel zoetigheid en een Kerststol is, 
heerlijk om weer eens te smullen zei de beer.” 

“Jullie zijn stom aan het kletsen zei de poes, eindelijk kan je eens heerlijk 
uitrusten en slapen, daar kom ik nooit aan toe!” 

“Ja”, gekscheerde de os, “ik wil eerst lekker vreten en zuipen en dan pas 
gaan slapen”, en sprong omhoog omdat de ezel tegen zijn poot schopte. 

“Is het ook niet een tijd van bezinning, hoe goed je het eigenlijk hebt, en 
denken jullie wel eens aan het wezen van Kerst, en aan het Jezuskindje. 
“vroeg de ezel? 

De dieren keken elkaar aan, en murmelden: ”weten de mensen 
dat eigenlijk wel?” 

Fijne Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar! 
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(Landmacht, 08-06-53  Ms. Felix Roussel)

Esther en Judith van der Hoorn 
Namens mevrouw van der Hoorn-van Loon 

(Landmacht, 03-01-53  Hr. Ms. Waterman) 

IN MEMORIAM 

Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat  
in de periode september 2016 - december 2016, 
bericht van overlijden is ontvangen van: 

Dhr. J. van der Hoorn, 87 jaar, op 21 september 2016 te Tilburg 

Op 23 september overleed Jaap van der Hoorn,
geboren 28 november 1928. Jaap diende bij de
Koninklijke Marechaussee in Korea 1953 - 1954.
De familie van Jaap was erg onder de indruk en
geroerd dat een aantal oud Korea strijders
aanwezig was bij het afscheid van Jaap op
28 september 2017.
Jaap was lid geworden van de VOKS en heeft
veel plezier beleefd aan het ontmoeten van zijn

oude kameraden. Ook heeft hij veel contact gehad via de e-mail en de 
SOBATS. 
De laatste jaren van zijn leven was hij niet meer in staat de 
bijeenkomsten te bezoeken en deel te nemen aan het e-mailcontact.  
Zijn tijd in Korea is hem lang bijgebleven. Tot zijn versluierde geest ook 
deze herinnering heeft weggevaagd. 
Nogmaals heel veel dank voor de laatste groet die hij van enkele Oud 
strijders en kameraden, de heren H. Mulder, J. Nagelkerke, E. van Schilt 
en A. Treffers heeft mogen ontvangen. Dat heeft ons ontroerd en 
gesteund.  
Hele hartelijke groeten 

Dhr. W.T. Sluiter, 83 jaar, op 15 oktober 2016 te Leiden 
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(Landmacht, 12-12-53  USS Blatchford) 

C.J. Kortlever 

(Marine,  Hr. Ms. Evertsen) 

C.J. Kortlever 

L. Schreuders 

Dhr. A.C. de Gram, 89 jaar, op 21 september 2016 te Amersfoort 

Donderdag 29 september was de begrafenis van de heer A.C. de Gram die 
op 23 september op 88-jarige leeftijd te Amersfoort overleed. De kist werd 
door een erewacht van vier leden van de V.O.K.S. de aula in gebracht. 
Daar werd het woord gevoerd door twee neven van de overledene en door 
voorzitter Motshagen. De overledene werd door een delegatie van oud- 
cavaleristen uit de aula en op de R.K. begraafplaats in Amersfoort naar de 
groeve begeleid, waar een trompetter de Last Post blies. 

De heer J.P. Kruijt, 86 jaar, op 3 oktober 2016 te Tiel 

Op 8 oktober vond te Tiel de crematieplechtigheid plaats van de heer  
J.P. Kruijt die op 86 jarige leeftijd overleed. Aan het einde van de 
plechtigheid betrokken vier leden van de V.O.K.S. de erewacht naast de 
kist. Door een trompettist werd de ‘Last Post’ geblazen. 

Mw. A. Motshagen-Hartemink, 84 jaar, op 29 oktober 2016 te Apeldoorn

Op 29 oktober 2016 overleed mevrouw Alice Motshagen, de echtgenote 
van onze voorzitter. Tijdens de afscheidsdienst op 4 november 2016 te 
Ugchelen, waren namens de VOKS meerdere bestuursleden, DC’s en 
leden vertegenwoordigd. Ook de ambassadeur van de Republiek van 
Korea was aanwezig.  
Na de mooie en indrukwekkende dienst werd de overledene door de 
aanwezigen begeleid naar haar laatste rustplaats. 
Wij wensen onze voorzitter heel veel sterkte met het verlies van zijn 
geliefde echtgenote en zijn familie met hun (schoon)moeder en oma. 
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(Landmacht, 30-05-52  USS Roy Eltinge) 

(Landmacht, 03-01-53  Hr. Ms. Waterman) 

L. Schreuders 

(Landmacht, 02-12-52  USS Gen.Muir) 

(Landmacht, 26-05-51  USS Gen.Langfitt) 

(Landmacht,  08-06-53  Ms. Felix Roussel) 

(Marine, Hr. Ms. J.M.v.Nassau) 

C.J. Kortlever 

De heer C. v.d.  Veeken, 90 jaar, op 27 oktober 2016 te Waalwijk 

De heer G.J. Rehmann, 85 jaar, op 5 november 2016 te Amstelveen 

Op 5 november 2016 overleed onverwacht Korea Veteraan G.J. Rehmann, 
de vader van onze ledensecretaris Robin Rehmann. 
Tijdens de mooie en ontroerende afscheidsdienst op 9 november te 
Bilthoven vertelden de drie zonen van de heer Rehmann over hun vader, 
waarbij ook de Korea-periode werd genoemd.  
Naast de kist stond de erewacht van de VOKS opgesteld, hetgeen diepe 
indruk maakte op de familie en overige aanwezigen. 
Wij wensen de familie heel veel sterkte met het verlies van hun 
(schoon)vader en opa. 

De heer C.P. v.d. Laar, 87 jaar, op 9 november 2016 te De Lier 

De heer L.J. Smulders, 89 jaar, op 8 november 2016 te Arnhem 

De heer M. Talens, 87 jaar, in december 2016 te Beekbergen 

De heer C.M. Overman, 86 jaar, op 5 december 2016 te Alkmaar 

Namens de V.O.K.S. woonde ik de plechtigheid bij, voorafgaand aan de 
crematie van de heer C.M. Overman In Driehuis Westerveld bij. 
Hij overleed op 5 december 2016 op 87 jarige leeftijd te Alkmaar. 
De overledene was in Korea opvarende van H.M. Johan Maurits van 
Nassau en ging later over naar de Koninklijke Luchtmacht, waar hij tot zijn 
F.L.O. diende.
Mijn aanwezigheid en het bloemstuk van de V.O.K.S werden door de
weduwe en de aanwezige familie zeer op prijs gesteld.
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‘contributie 2017’

VAN HET BESTUUR 

Contributie 2017 

Zoals gebruikelijk wordt in het decembernummer 
van ieder jaar aan u de oproep gedaan om de 
contributie voor het komende jaar te voldoen. Uw 
ontvangt hiervoor geen acceptgiroformulier, maar 
U moet zelf een formulier uitschrijven of 
elektronisch bankieren. 

De betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2017 kunt u doen 
door een bedrag van € 14,-  (het mag ook meer zijn) over te maken op één 
van de volgende rekeningnummers: 

ING:        NL82 INGB  0003 7183 97 t.n.v.  V.O.K.S. te Nunspeet 
RABO:    NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v.  V.O.K.S. te Nunspeet 

Graag met de vermelding: . 

Als iemand anders de contributie voor u overmaakt, zet dan bij de 
omschrijving, voor welk lid of donateur de contributie wordt betaald. 

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

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

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

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

10 



Oproep voor e-mailadressen 
Het aantal e-mailadressen van leden en donateurs dat aan ons 
ledenbestand wordt toegevoegd, neemt gestadig toe. 
Toch blijft uw bestuur u verzoeken om e-mailadres dat u nog niet heeft 
doorgegeven, of dat gewijzigd is, kenbaar te maken aan onze secretaris. 
Stuur vanuit uw computer een mailtje naar rehmanrobin@gmail.com en 
noteer in uw bericht tevens uw naam, postadres en telefoonnummer. 
U kunt deze aanvulling c.q. wijziging ook doorgeven met het volgende 
formulier op de website van de VOKS: 

www.vox-voks.nl, tabblad ‘De Vereniging’ en dan ’Secretariaat’).

Mocht u zelf geen email hebben, maar één van uw kinderen waar u het 
meeste contact mee heeft wel, gebruik dan dat e-mailadres. Voor 
belangrijke berichten bent u dan veel sneller op de hoogte dan via de VOX-
VOKS. 

Oproep Wageningen 2017 
Op 5 mei 2017 zal wederom het bevrijdingsdefilé in Wageningen 
plaatsvinden. Wij als uw bestuur, vinden dat de VOKS vanzelfsprekend 
‘acte de présence’ moet geven op deze jaarlijks historische dag!  
Daarom richt uw bestuur wederom het verzoek tot u om u op te geven 
voor het bevrijdingsdefilé op 5 mei 2017 in Wageningen.  
U kunt zich opgeven om mee te lopen in het defilé of om als defilant op 
een militair voertuig mee te rijden, maar u kunt zich ook opgeven voor een 
tribune plaats. De keuze is aan u. 
Nogmaals wijzen wij u erop dat u recht heeft op VRIJ VERVOER dat geldig 
is op 5 mei van uw woonplaats naar station ‘Ede-Wageningen’ en terug. 
Zelfs als u, door lichamelijke gebreken, niet alleen kunt reizen dan kunt u 
zich laten vergezellen door een begeleider die dezelfde rechten heeft, 
v.w.b. vrij vervoer, als u.

Tot uiterlijk 30 januari 2017 kunt U zich opgeven voor een van deze 
drie mogelijkheden. 

Dat kan telefonisch, per post of per e-mail bij de vicevoorzitter 
De heer P.P.G. Gommers, telefoon 06-13134870 
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet,  
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
U kunt zich ook aanmelden via de website van de VOKS, tabblad ‚Nieuws‘
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Koreamonument Gansstraat te Utrecht 

Jaarvergadering 2017 
In deze VOX-VOKS treft u de agenda voor de jaarvergadering van de 
VOKS aan die op woensdag 15 februari 2017 in de Oranjekazerne in 
Schaarsbergen wordt gehouden. 

Nationale dag van Zuid-Korea 
Donderdag 6 oktober waren enkele bestuursleden en districts-
commissarissen aanwezig bij een receptie t.g.v. de Nationale Dag van Zuid 
Korea in het Marriotthotel in Den Haag.  
De aanwezigheid van de VOKS-delegatie trok de aandacht van een 
verslaggever van de Telegraaf en twee dagen later stond er een stukje in 
voornoemd blad met de foto van een vijftal Korea-veteranen. 

Herdenking bij het Korea Monument te Utrecht 
Vrijdag 11 november werd de V.O.K.S. vertegenwoordigd door enkele 
bestuursleden en leden bij een korte plechtigheid. Deze herdenking vond 
plaats op initiatief van de Ambassadeur van Korea bij het Korea-
monument dat op de begraafplaats aan de Gansstraat te Utrecht staat. 
Door een lid van de ambassade en door de DC Utrecht en Noord-Holland 
werden bloemstukken bij het monument gelegd, waarna een minuut stilte 
werd gehouden. Na de plechtigheid was er een lunch in een Chinees 
restaurant. 
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VAN 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 
Noord Gelderland 
J. van Stein
Com. v. Ramshorstlaan 21, 3863 AZ Nijkerk, tel 033-2462426

Zuid Gelderland 
A.J. Leyenaar  
Groenendaal 348, 6715 BJ Ede, tel. 0318-633661 

District IV. Utrecht en District V. Noord-Holland 
C. Kortlever
Alpen Rondweg 18, 1186 CZ  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 
H. Mulder
Joh. De Wittstraat 139, 3135 RH Vlaardingen
Tel. 06-57220869   e-mail: mulder.h1@hotmail.com

District VIII. Oost-Brabant 
A. Treffers
Kruiskampsingel 217, 5224 KH Den Bosch
Tel. 073-6235189   e-mail: arie.treffers@outlook.com

District IX. Limburg 
L.G. Ghelen
Ellecuylgaard 42, 6227 EA Maastricht
Tel.  043-3615621   e-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com

District Den Helder 
G.L. de Leeuw
Wierbalg 2307, 1788 VE Julianadorp
Tel. 0223-646839   e-mail: gea.deleeuw@kpnplanet.nl
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DISTRICT II EN III NOORD- EN ZUID-GELDERLAND

Reünie 
Op donderdag 13 oktober was de reünie van de districten II en III (Noord- 
en Zuid-Gelderland) op het Inf. Schietkamp Harskamp. 
Voor de smaakvolle rijstmaaltijd was er ruime gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en het houden van een loterij.  
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Dominee Peter ’t Hoen 

Bijzonder was dat veteranen Hazeleger en Leyernaar een foto ontdekten in 
het N.D.V.N. gedenkboek waar zij samen op staan.  

Veteraan Willy Lambertus heeft verteld over de medailles en insignes die 
hij op zijn colbert draagt. Het duurde wel even voordat hij alles had verteld. 
De draaginsignes zijn eretekens en dragen herinnering mee. Over het 
werkwoord ‘dragen’ hebben wij met elkaar nagedacht. Het eigene van elk 
eremetaal is het dagelijks (mee)dragen van momenten tijdens de Korea 
oorlog die diep gegrift zijn in het leven. Om nooit te vergeten en om nooit 
los te laten. Krijgsmomenten die het leven beheersen, richting en realiteit 
zin geven. Gevechten die vrede hebben gebracht en die wij met alles wat 
wij hebben en wie wij zijn, willen vasthouden. Wij, dragers van de 
herinneringen aan oorlogen, staan in dienst van de humaniteit en vrede. 
Zolang wij leven! 

DISTRICT IX LIMBURG 

Herdenking einde 1e Wereldoorlog 
Vrijdag 11 November was het bijna 100 jaar geleden dat er in België  een 
vreselijke oorlog plaats vond. dit wordt in België sinds 1918 ,het jaar dat er 
een wapenstilstand plaats vond, zeer plechtig herdacht. 
Het einde van de Tweede wereld oorlog wordt dan samen met  de eerste 
oorlog gelijktijdig op 11 November herdacht. 
Bij deze herdenkingen was de afd. V.O.K.S.  Limburg uitgenodigd. 
Het geheel was georganiseerd in het stadje Lanaken in Belgisch Limburg. 
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D.C. Gilbert Ghelen 

De heer Heijmans legt namens de VOKS een bloemstuk 

Alle notabelen, waaronder de burgemeester en militaire afgevaardigden 
waren eveneens aanwezig. De hr. Ghelen en hr. Walthie hebben onze 
V.O.K.S. tijdens deze herdenking vertegenwoordigd.

Herdenking bevrijding Weert 
Foto’s – Weert herdacht vandaag het feit dat de stad 72 jaar geleden werd 
bevrijd van de Duitse bezetting. De bevrijding geschiedde in 1944 door 
een eenheid van het Britse leger, het 1e bataljon van het Suffolk Regiment.

Bij die historische gebeurtenis werd stilgestaan tijdens een plechtigheid bij 
het Suffolkmonument aan de Suffolkweg nabij de Stadsbrug in Weert. Dit 
jaar was er ook een afvaardiging van het Suffolk regiment aanwezig 
inclusief de inmiddels 91-jarige Cecil Deller, een van de laatst levende 
veteranen van het Suffolk regiment die de bevrijding van Weert heeft 
meegemaakt. 
De herdenking werd georganiseerd door de gemeente Weert en het 
Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert in het bijzijn van leerlingen van 
de Montessorischool. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 

UITNODIGING 

tot het bijwonen van de 

ALGEMENE LEDENVERGADERING V.O.K.S. 2017 

gevolgd door een herdenking van onze kameraden die,  
in de periode van 1950 – 1955, om het leven zijn gekomen. 

Deze vergadering wordt gehouden op 
woensdag 15 februari 2017 

in de 
Oranje Kazerne te Schaarsbergen 

Clement van Maasdijklaan 
Aanvang 11.00 uur 

• Om misverstanden te voorkomen wordt er op gewezen dat deze
vergadering alleen toegankelijk is voor leden tenzij de gezondheid van
het deelnemend lid zodanig is dat hij niet meer alleen kan reizen.

• Voor deze vergadering kunnen ook dit jaar geen gratis NS-
vervoerbewijzen worden verstrekt.

• Wanneer u per trein komt kunt u tegen betaling gebruik maken van
bus 2, die 18 minuten vóór en 48 minuten ná het hele uur van het
busstation in de richting Deelen vertrekt. Uitstappen aan de Clement
van Maasdijklaan.

• Zowel diegenen die per bus als per auto komen dienen bij de aan het
eind van de Clement van Maasdijk gelegen ingang van de Oranje
Kazerne hun veteranenpas of paspoort te tonen.

Tenue 
VOKS-tenue of een tenue passend bij de 's middags te houden 
herdenking.   
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Programma 

10.30-11.00 uur - Ontvangst met koffie en cake in FLY-INN,
gelegen naast het plein waar ons monument staat 

11.00-12.30 uur  - Algemene Ledenvergadering in de FLY-INN 

12.30-13.30 uur - Lunch in de FLY- INN, bestaande uit een rijstmaaltijd 
die u wordt aangeboden. 

13.30 uur        - Aantreden bij het Korea monument op het
exercitieterrein van het kazernecomplex
Groot Heidekamp

13.40 uur        - Intreden vlaggenwacht Regiment van Heutsz
Cdt B-Wonju-cie en Vz Voks betreden het terrein
Welkomstwoord Cdt B-Wonju-cie

- Toespraak door voorzitter Voks
en de Commandant B-Wonju Compagnie

- signaal ‘Taptoe’ gevolgd door een minuut stilte
- signaal ‘Voorwaarts’ gevolgd door het Wilhelmus
- kranslegging door de voorzitter namens de VOKS en

de Commandant B-Wonju Compagnie
- Defilé langs het monument

14.10 uur - Na afloop plechtigheid verzamelen in de FLY-INN
- Bij binnenkomst worden de penningen voor gratis

consumpties uitgereikt
- gelegenheid tot bezoek Korea- en KNIL-Museum

16.00 uur           - Sluiting en vertrek

Als u deel wilt nemen aan de Algemene Ledenvergadering wordt u 

verzocht zich aan te melden bij de penningmeester vóór 5 februari 2017, 

dit is i.v.m. de inkoop van de rijstmaaltijd. Laat ook even weten of u met 

de trein komt en hoe laat u arriveert in station Arnhem.
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Agenda Algemene Ledenvergadering 

1. Luiden bel.
2. Opening door de voorzitter.
3. Dodenappel van de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden.
4. Voorlezen telegram aan Z.M. de Koning.
5. Vaststellen agenda.
6. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 30 januari 2016 opgenomen

in de VOX-VOKS van maart 2016.
7. Jaarverslag van 2016, opgenomen in deze VOX-VOKS.
8. Beantwoorden eventuele vragen over dit jaarverslag.
9. Eventueel nagekomen stukken.
10. Financieel verslag 2016.
11. Beantwoorden eventuele vragen over dit financieel verslag.
12. Verslag Commissie van Onderzoek (Kascommissie).
13. Goedkeuring gevoerde financieel beleid door de vergadering.
14. Decharge penningmeester en overige bestuursleden VOKS.
15. Bestuursverkiezing.

- Dhr. C. Motshagen heeft om gezondheidsredenen besloten als
voorzitter van de VOKS per 15 februari 2017 af te treden.
Dhr. P. Gommers, thans vice-voorzitter van de VOKS, heeft zich
voor de functie als voorzitter beschikbaar gesteld.
Het bestuur van de VOKS stelt u voor de heer Gommers, gezien
de uitstekende wijze waarop hij jarenlang als vice-voorzitter en
penningmeester de vereniging met raad en daad heeft
ondersteund, tot voorzitter te benoemen

- Dhr. Titalepta is aftredend wegens beëindiging van de vierjaarlijkse
termijn en herkiesbaar. Het bestuur stelt u voor dhr. Titalepta voor
een nieuwe termijn te herbenoemen als bestuurslid.

- Dhr. P. Wijnands, zoon van een Korea-veteraan en donateur van de
VOKS, heeft zich voor een bestuursfunctie beschikbaar gesteld.
Het bestuur stelt u voor dhr. Wijnands te benoemen als
bestuurslid.

Tegenkandidaten voor de functie van voorzitter en bestuurslid kunnen 
zich aanmelden door vóór 1 februari 2017 een schriftelijk voorstel 
hiertoe ter kennis te brengen aan het secretariaat van de VOKS. 

16. Lopende zaken 2017 en plannen voor 2018
17. Behandeling van de door de leden ingediende vragen en voorstellen.

U wordt verzocht deze vóór medio 1 februari 2017 bij het VOKS-
secretariaat in te dienen

18. Sluiting
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Routebeschrijving naar Oranjekazerne te Schaarsbergen 

Vanaf Utrecht 
- A12 volgen richting Oberhausen
- Afslag Arnhem-Noord
- Bij verkeerslichten linksaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderlo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne

1e weg links, rechts het dienstkringgebouw.

Vanaf Nijmegen 
- A 50 volgen tot afslag A12
- A12 volgen richting Oberhausen
- Afslag Arnhem-Noord
- Bij verkeerslichten rechtsaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderlo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne

1e weg links, rechts het dienstkringgebouw.

Vanaf Apeldoorn 
- A 50 volgen tot afslag Schaarsbergen
- Bovenaan linksaf de Koningsweg in
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne

1e weg links, rechts het dienstkringgebouw

Vanaf Zevenaar 
- A12 volgen tot afslag Apeldoorn/Zwolle
- Direct afslag Arnhem-Noord
- bij verkeerslichten rechtsaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderlo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne

1e weg links, rechts het dienstkringgebouw.

Openbaar vervoer  
Schaarsbergen is vanaf het station per bus te bereiken, bus 9 richting 
Schaarsbergen die 15 minuten vóór en 17 minuten ná het hele uur van het 
busstation vertrekt. Uitstappen Clement van Maasdijklaan. De bustijd is zo'n 25 
minuten. 

Noot: vanaf laatste deel Koningsweg is de route bewijzerd met het bordje "Reünie" 

Attentie: op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden.  
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JAARVERSLAG VOKS 2016 

Ambassadeur op bezoek bij het echtpaar Motshagen 
Ter gelegenheid van hun 65 jarig huwelijk heeft de Zuid Koreaanse 
Ambassadeur op vrijdag 5 februari een bezoek gebracht aan het 
jubilerende echtpaar. Het was een verrassing van de Ambassadeur voor 
de jaren lange inzet als bestuurslid en voorzitter van de heer Motshagen 
voor de Korea-veteranen wat de Ambassadeur niet ongemerkt voorbij 
wilde laten gaan. 

Hoengsong Herdenking Roosendaal 
Ook dit jaar werd de herdenking op 12 februari gehouden in de 
Engelbrecht van Nassau Kazerne te Roosendaal, voor de gevallen en 
gewonden tijdens de gevechten bij Hoengsong. Herdacht werden de 
luitenant-kolonel Den Ouden, alsmede 16 van zijn mannen die die nacht in 
Hoensong sneuvelden en de vele tientallen gewonden. 

Algemene Ledenvergadering 
Deze vergadering werd gehouden op 18 maart. In verband met ziekte kon 
de heer Motshagen de vergadering niet voorzitten. Deze taak werd vervuld 
door de vicevoorzitter. Na het afwerken van de agenda werden de 
afgetreden DC’s  Graaf van Limburg Stirum en de heer K. Piëst benoemd 
tot  Lid van Verdienste. Aansluitend werd op het exercitieterrein, met 
medewerking van de B-Wonju Compagnie, de herdenking gehouden. Na 
afloop was het een gezellig samenzijn in de Fly Inn waar ook militairen van 
de compagnie bij aanwezig waren.  

Secretaris Benteng plotseling overleden 
Eind maart kwam er plotseling een einde aan het leven van Adjudant b.d. 
der Infanterie, van het Regiment van Heutsz,  Stef Sannen.  
Hij was een van de 2 makers van de film ´Regiment van Heutsz, toen en 
nu” De vicevoorzitter was namens het bestuur bij zijn crematie aanwezig. 
Hij was pas 66 jaar. 

District 1 
Op 8 april werd de reünie van district 1 gehouden als onderdeel van de 
Drentse Veteranendag. 
Zeer veel veteranen waren aanwezig, echter bedroevend weinig Korea-
veteranen. Het was een experiment i.v.m. de terugloop van de jaarlijkse 
reünie van District 1. Hopelijk dat in de toekomst meer Korea-veteranen 

21 



aanwezig zullen zijn als er weer een eigen reünie in Assen wordt 
georganiseerd. 

UNMCK  
Op 9 mei vertrok er een delegatie van tien personen met de urn van de in 
april 2015 overleden heer N.F. Wessels. Zijn zoon en schoondochter 
gingen hem op de United Nations Memorial Cemetry Korea in Busan ter 
aarde bestellen. Ook waren er vier Korea-veteranen en begeleiders in het 
gezelschap. De bestuursleden Gommers en Schreuders waren op verzoek, 
van de Zuid Koreaanse Ambassadeur in Nederland,  aan het gezelschap 
toegevoegd. 

Jaarlijkse herdenking en reünie 
Op dinsdag 5 juli 2016 vond de jaarlijkse herdenking en reünie van de 
Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) plaats in de Oranje Kazerne te 
Schaarbergen. Het gezelschap bestond uit een groot aantal 
veteranen, hun partners en genodigden. 
De weergoden waren niet op onze hand, want de regen liet zich wat vaker 
zien tijdens de ceremonie. 
Onder de genodigde bevonden zich:  
de Ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E. de heer Jong-hyun Choe, 
de Koreaanse Defensie Attachée te Brussel kolonel Lee, en echtgenote, 
Mr Kee-Hang-Lee van het Yi Jun Peace Museum te Den Haag, de Cdt 
Koninklijk militair tehuis Bronbeek kolonel Dulfer en echtgenote, Defensie-
attaché kolonel Buzzedrio van de Amerikaanse Ambassade, commodore 
De Bok van de Luchtmacht en vertegenwoordigers van de Landmacht. 

Kerdienst  Yi Jun Church Leidschendam 
Op zondag 3 juli 2016 maakten een aantal Oud Korea Strijders van de 
VOKS gebruik van de uitnodiging van de Koreaanse gemeenschap om de 
herdenkingsdienst n.a.v. de inzet van de Nederlandse Korea Strijders in de 
Korea-oorlog bij te wonen. Deze dienst vond plaats in de Yi Jun Memorial 
Church te Leidschendam. Het is een initiatief van de Koreaanse 
gemeenschap die deze bijeenkomst houdt voor de Korea-veteranen uit 
dankbaarheid wat zij voor Zuid Korea hebben gedaan. 

Herdenking in Apeldoorn 
Op zaterdag 10 september werd de jaarlijkse herdenking gehouden door 
de Stichting Indisch Erfgoed voor de gevallenen in Nederlands-Indië in de 
periode 1945 – 1950. Tevens wordt bij deze herdenking het sneuvelen van 
Ds. Timens herdacht op 12 februari 1951 in Hoengsong. 
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Op de begraafplaats aan de Soerenseweg is ook een gedenksteen ter 
nagedachtenis aan hem aanwezig. 
Voorzitter Motshagen, vicevoorzitter Gommers, bestuurslid Titalepta en 
enkele Korea-veteranen waren hierbij aanwezig 

Herdenking Roermond 
Ook dit jaar was uw bestuur vertegenwoordigd bij de jaarlijkse herdenking 
in Roermond op de eerste zaterdag in september. Ook bij deze herdenking 
neemt de belangstelling in aantal bij de ‘oude’ Veteranen af. Ook hier 
speelt het ouder worden een rol. Voor velen is de reis naar Roermond een 
onmogelijke opgave geworden. Het stichtingsbestuur is zich daarvan 
bewust en zoekt naar een model om de herdenking ook voor de toekomst 
overeind te houden. Uw voorzitter en vicevoorzitter hebben namens u een 
krans gelegd bij ‘Vredesmonument’. 

Nationale feestdag Korea 
Op 6 oktober hield de Ambassadeur Z.E. de heer Jong-hyun Choe een 
receptie ter gelegenheid van de Koreaanse Nationale Feestdag. Naast vele 
diplomaten van verschillende landen maakte ook uw bestuursleden 
gebruik van de uitnodiging die zij en de District Commissarissen hadden 
ontvangen. Enkele van die DC´s zijn vereeuwigd in het Stan Huijgens 
Journaal in ‘De Telegraaf’. 

District II en III 
Op 13 oktober organiseerde district II en III in de Harskamp de jaarlijkse 
reünie in de tegenwoordige Winkelmankazerne.  Voor de 31 deelnemers 
was het weer een prettige bijeenkomst met een geslaagde rijstmaaltijd. 

Bloemenhulde bij Korea monument Utrecht 
Op initiatief van de Koreaanse ambassade is er op 11 november op de 
begraafplaats aan de Gansstraat  te Utrecht een herdenking gehouden. 
Van de ambassade waren aanwezig de Minister Counsellor Dhr Yoon, 
Eerste Secretaris Mevr. Yeom, medewerker Dhr. Kim en medewerker 
Mevr. Chang. Verder waren aanwezig de bestuursleden Gommers, Kramer 
en Titalepta, de DC Kortlever, de heren Haakmat, Haakmat jr.,Hazeleger, 
Heijmans, Kleine en Wijnands en de dames Gommers en Koet.  Na de 
plechtigheid werden zij getrakteerd op een voortreffelijke lunch. 

Beëdiging militairen Regiment van Heutsz 
Op 2 december werden 44 nieuw ingestroomde van Heutsz’ers van het 
bataljon beëdigd. Deze plechtigheid werd, zoals altijd, gehouden op het 
Landgoed Bronbeek. Onder de vele belangstellenden bevonden zich ook 
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uw voorzitter, vicevoorzitter en vier Korea-veteranen waarvan de 
aanwezigheid zeer op prijs werd gesteld. 

Receptie bij de Ambassadeur van Zuid-Korea 
Op woensdag 7 december maakten vele Korea-veteranen gebruik van de 
uitnodiging van de heer Jong-hyun- Choe, ambassadeur van de Republiek 
Korea in Nederland, voor een receptie en lunch in het Crowne Plaza Hotel 
in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst was er een bijzonder moment 
vanwege de uitreiking van 10 ‘Korean Ambassador for Peace Medals’ aan 
militairen die een aandeel hebben gehad in de oorlog in Korea gedurende 
de periode 1950 – 1954. Na de uitstekende lunch met Koreaanse 
gerechten werd de receptie om 15.00 uur beëindigd. 

Het bestuur bedankt de D.C.’s voor hun inzet in het afgelopen jaar. Zij wil 
ook de Korea-veteranen bedanken die telkens weer bereid zijn om als 
Erewacht de laatste eer te bewijzen aan een overleden medestrijder. 
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HOENGSONG HERDENKING ROOSENDAAL 14 
FEBRUARI 

Op dinsdag 14 februari 2017 wordt, zoals sinds jaren gebruikelijk, in de 
Engelbrecht van Nassau kazerne, gelegen aan de Commandobaan te 
Roosendaal, de ‘Hoengsong’ herdenking gehouden. 
Deze zal plaatsvinden bij het monument ter nagedachtenis van 
Luitenant-kolonel den Ouden, commandant van het eerste Nederlands 
Detachement Verenigde Naties. Hij was een commando, afkomstig van het 
Garde Regiment Grenadiers en Jagers.  
Luitenant-kolonel Den Ouden sneuvelde op 12 februari 1951 in 
Hoengsong, tezamen met 16 van zijn mannen, onder wie dominee Timens. 

VOKS-leden leden en hun partners/begeleiders worden hierbij uitgenodigd 
deze plechtigheid bij te wonen. Ook de ambassadeur van de Republiek 
Korea en een aantal autoriteiten zijn uitgenodigd. 

Vervoer en routebeschrijving 
Voor diegenen die per trein komen, staat tussen 09.30 uur en 10.30 uur bij 
het station Roosendaal een militair busje gereed om u naar de kazerne te 
brengen. 
Zij die per auto komen: neem vanaf de snelweg A58 Breda-Roosendaal de 
afslag 23 (Roosendaal Oost); vandaar is de route naar de kazerne 
aangegeven met bordjes KCT. 
De auto's kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats van de kazerne. 
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Programma 
De ontvangst is tussen 09.30 uur en 10.30 uur in de benedenverdieping 
van het kantinegebouw waar ook de reünie wordt gehouden. 
De plechtigheid vangt aan om 10.50 uur na afloop waarvan naar de 
kantine wordt teruggekeerd. 
Rond 13.30 uur wordt daar ook de lunch geserveerd waarna er nog tot 
15.30 uur de gelegenheid is nog wat na te praten. 
Vanaf 15.00 uur staat een pendelbus gereed om u naar het station te 
brengen. 

Aanmelding 
Aan deze herdenking/reünie zijn, behoudens consumpties, geen kosten 
verbonden. Wanneer u voornemens bent aanwezig te zijn, en hopelijk zijn 
er dat velen, dan wordt u in verband met de controle bij binnenkomst en 
opgave voor de lunch, verzocht zich vóór 20 januari liefst schriftelijk per 
post, per e-mail of via het inschrijfformulier op onze website op te geven 
bij: 

DC Dhr. H. Mulder, 
Johan de Wittstraat 139 
3135 RH Vlaardingen 
Email: mulder.h1@hotmail.com 

SVP hierbij vermelden of u per trein, dan wel per auto komt. 
Komt u met de trein, wilt u dan ook vermelden hoe laat u aankomt? 

Ook al heeft u zich opgegeven en staat u op de presentielijst, dan dient u 
conform de voor het KCT geldende strenge veiligheidsmaatregelen bij 
binnenkomst uw veteranenpas en, indien gevraagd, ook uw identiteitskaart 
te tonen. 

Tenue 
VOKS-tenue met groot modelonderscheidingen c.q. burgertenue. 

Vragen 
Voor vragen kunt U terecht bij uw DC, de heer H. Mulder 
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OPSPORING VERZOCHT 

In deze rubriek plaatst uw bestuur oproepen om 
informatie over Oud Korea Strijders. U kunt uw 
reactie doorgeven via de gegevens van diegene 
die de informatie zoekt, of aan de redactie van 
de VOX-VOKS. 

1. Adressen van in Nederland woonachtige Surinaamse
Oud Korea Strijders of de weduwen daarvan
Uit Paramaribo ontvingen wij volgende verzoek:
Het Bestuur van Surinaamse ex-Korea Oorlogsvrijwilligers nadert u
hierbij met het volgend verzoek: zoals bekend hebben tijdens de
Koreaanse oorlog van 1950 – 1953 honderdvijftien Surinamers (toen
nog de Nederlandse nationaliteit bezittend) in het Nederlands
Detachement gediend.
Van hen sneuvelden op 10 oktober 1951, tijdens gevechtshandelingen,
de soldaten Seedorf en Bandison. Bij de herdenking van de
gesneuvelden in deze oorlog, die in Suriname jaarlijks op 27 juli
plaatsvindt, heeft de Koreaanse Ambassadeur voor Suriname,

residerend in Venezuela, de 
enkele nog in leven zijnde 
Koreaanse veteranen in Suriname 
en de weduwen van de reeds 
overleden veteranen een 
onderscheidingsmedaille 
overhandigd, te weten de 
‘Korean Ambassador for Peace 
Medal’. 

Aangezien enkele van de Surinaamse ex-Korea oorlogsveteranen (of de 
weduwen) in Nederland woonachtig zijn, vragen wij uw medewerking 
om via uw blad VOX – V.O.K.S. een oproep aan hen te doen om hun 
woonadres en telefoonnummer(s) op te geven, zodat wij hun deze 
onderscheiding kunnen opsturen. 
Wij hopen op uw medewerking en zeggen daarvoor dank. 

Hoogachtend, 
F.A. van Russel - Voorzitter 
Email: f.vanrussel@hotmail.com 
Tel. nr.: 00597 463454  / mobiel: +5978636875 
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‘De Orde voor Militaire Verdiensten en 
de Oorlogsmedaille van de Republiek Korea’

2. Orde voor Militaire Verdiensten wijlen luitenant-kolonel Den Ouden 
Van de heer H. Huisman ontvingen wij volgende bericht:
Ter completering van het boek: 

door Cyril Vugts,
ontbreken nog gegevens. Het gaat voornamelijk om de onderscheiding
die postuum is verleend aan overste Den Ouden. Deze onderscheiding,
de Orde voor Militaire Verdiensten derde klasse met gouden ster, is aan
de achterzijde voorzien van een nummer. Dit nummer ontbreekt tot nu
toe. We willen daarom graag weten waar de genoemde decoratie van
wijlen overste Den Ouden zich bevindt, zodat we dit nummer kunnen
toevoegen. Op zijn uniform, aanwezig in de de KMA, zit de decoratie
niet.

Reacties graag richten aan:
Harry Huisman
Dintel 26
5172 CA Kaatsheuvel
Tel.: 0416282599    e-mail: dtl26@home.nl
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3. Salomon Swaab
Geachte heer/mevrouw,  mijn naam is Ron Swaab. Mijn vader
SALOMON SWAAB heeft destijds in Korea gevochten.
Helaas is mijn vader in 2005 overleden en ik was hem al vele jaren uit
het oog verloren door een scheiding tussen mijn ouders in 1968.
Toch zou ik graag nog informatie over hem hebben als dat mogelijk zou
zijn. Ik weet niet of hij ooit lid was bij uw vereniging.
Mijn vader is geboren in Amsterdam 1924. In mijn motto niet geschoten
is altijd mis’, schrijf ik u deze mail en hoop dat u mij misschien wat
wijzer kunt maken.
Vriendelijke groet,
R.E. Swaab
Solostraat 51, 1095 GV  Amsterdam
telefoon: 0612936967   e-mail: ron03_49@hotmail.com

Reactie redactie: De enige informatie die wij over de heer Salomon 
Swaab  hebben is dat hij op 10 oktober 1951 met het schip USS Gen. 
Langfitt naar Korea vertrok en op 9 november 1952 terugkeerde in
Nederland.
Hij was, voor zover onze informatie aangeeft, geen lid van de VOKS.

4:  Gorris Arij Boudewijns 
Ik ben Ricardo Pellikaan ik ben de kleinzoon van Gorris Arij Boudewijns, 
waarschijnlijk bij zijn maten bekend als ‘Arie’. 
Mijn opa heeft in de oorlog in Korea gevochten en ik wil graag meer 
over zijn tijd bij het leger te weten komen. Ik vroeg me af of jullie mij 
misschien hierbij konden helpen 
Ricardo Pellikaan 
Reacties graag naar: Lschreuders@gmail.com 

5. Willem van de Meer
Wij zijn op zoek naar informatie over Willem van de Meer.
Willem is geboren op 07-03-1928. Hij was afkomstig uit Delft. Willem
ging op 28-08-1952 met de USS Gen. Sturgiss naar Korea.
Hij is overleden in 1988. Wie heeft hem gekend? Wie heeft informatie
over hem? Ook zouden wij graag in her bezit willen komen van een foto
van Willem tijdens zijn tijd in Korea.
Graag doorgeven aan Lschreuders@gmail.com

30 

tel:06%2012936967
mailto:ron03_49@hotmail.com
mailto:Lschreuders@gmail.com


6. Peter van Hemmen
Kpl. Petrus (Peter) Leonardus van Hemmen (geboren 26 april 1923 te 
Rotterdam) is op 23 aug 1946 met de Ms. Kota Baroe aangekomen in 
Ned. Indië. Hij heeft tot 11 aug ’49 gediend bij het Aanv. Det. 
Stoottroepen, 2 Comp, 2 Pel. SEAC. In Korea heeft hij van aug. ’51 tot 
okt. ’52 gediend (aangekomen met de McRae).

Bij welke compagnie, peloton hij zat en wat zijn functie was, is 
onbekend. Ook waarom hij tijdens zijn tijd in Korea van 6 mrt ’52 tot 4 
apr ’52 in het hospitaal lag, is niet bekend. 
Harry van Hemmen heeft zijn vader nooit gekend. 
Wie wel? 
Reacties: H. van Hemmen, Spanje, e-mail mxbuddy@hotmail.com 
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KOREA REVISIT 2016 

Van 7 november t/m 14 november 2016 namen twee Oud Korea 
Strijders deel aan de Korea revisit 2016. Dit waren de heren Flisijn en 
Liebregts, vergezeld van respectievelijk hun partner en dochter. 
Hieronder volgt hun verslag over deze bijzondere ervaring 

Verslag van Oud Korea Veteraan de heer J. Flisijn 

Maandag 7 november  
We vertrokken met de KLM naar Seoul, samen met collega-veteraan de 
heer Liebregts en luitenant-kolonel Janssen en luitenant-kolonel Van 
Dreumel van het Regiment Van Heutsz. Verder gingen mee de dochter van 
de heer Liebregts en mijn partner, mevrouw Van Crooy. 
We hadden een goede vlucht. 

Dinsdag 8 november 
Aankomst in Seoel. Daar stonden gelijk de jongens en meisjes van Korea 
voor ons klaar om ons overal mee te helpen. 
Alles werd geregeld. Met de bus naar het Ambassador Hotel in Seoul. 
Nadat we ons hadden opgefrist en omgekleed kregen we een diner-buffet 
aangeboden. We waren allemaal wel moe dus op tijd naar bed. 

Woensdag 9 november 
Na het ontbijt uitleg over de Koreaanse cultuur enz. Wij als Nederlanders 
met de taxi naar de Nederlandse Ambassade voor een lunch, waar nog 
enkele Zuid-Koreaanse Veteranen bij aanwezig waren.  
Na wat cadeaus in ontvangst genomen te hebben, gingen we met de bus 
naar een plechtigheid op de nationale militaire begraafplaats waar bij het 
monument bloemen werden gelegd. Daarna bezichtiging van het 
Oorlogsmuseum en vervolgens terug naar het hotel. 

Donderdag 10 november 
Met de bus en de trein gingen we naar Pusan, Hotel Paradiso. Toen naar 
de begraafplaats, waar de twee luitenant-kolonels van het Regiment Van 
Heutsz en ik voor een groep genodigden de namen voorlazen van de 
gesneuvelde militairen van het NDVN. 
Van daaruit naar een oorlogsmuseum in Pusan waar we bloemen hebben 
gelegd. Daarna weer terug naar het hotel. 
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Vrijdag 11 november 
Na het ontbijt tot halfnegen werden de koffers gepakt en gingen we naar 
de erebegraafplaats van de Verenigde Naties in Pusan. Daar hebben we 
bloemen gelegd bij diverse graven van de gesneuvelde Nederlandse 
militairen van het NDVN.  Ik legde een bloem bij het graf van Kees van 
Vliet, de gesneuvelde telegrafist van de Koninklijke Marine van mijn schip 
de ‘Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau’. 
Daarna marcheerden alle 80 veteranen van de verschillende landen naar 
het podium voor de emotionele plechtigheid. Heel mooi. 
Na afloop met de bus naar een zaal voor een ‘Thank-you lunch’. Er waren 
diverse sprekers en een show van Koreaanse kinderen in klederdracht. 

Enkele veteranen kregen nog de ‘Ambassador for Peace Medal’ uitgereikt.  
Toen weer met de bus en de ‘Bullet-trein’ terug naar Seoul. We kregen 
een lunch in de trein en vervolgens aankomst in het Hotel in Seoul. 

Zaterdag 12 november 
Na de lunch gingen we met de bus naar een concerthal voor een concert 
waar we allemaal van hebben genoten.  
Na een Koreaanse maaltijd terug naar het hotel. 
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Korea Veteraan John Flisijn

Zondag 13 november
Koffers pakken en om 10 uur met de taxi met de Nederlandse 
Ambassadeur, Z.E. de heer L. Embrechts, naar Hoengsong en het 
monument van overste Den Ouden. Onderweg hebben we koffie 
gedronken en gegeten. 
Om vijf uur waren we weer terug in het hotel. Nog een diner en op naar 
het vliegveld voor vertrek. 
Ik moet zeggen een hele fijne reis om nooit te vergeten en dan spreek ik 

denk ik ook namens mijn andere reisgenoten. Er was veel hulp en 
waardering van de Korea-ploeg mijn partner en ik hebben veel hulp gehad 
van de beide officieren van het regiment Van Heutsz. 
Het contact met de veteranen van de andere landen was ook zeer goed en 
het weer werkte ook mee. 

Verslag van de reis van Oud Korea Veteraan de heer Liebregts 

Reisverslag 2016 honoring Korean war heroes 8-13 november 
(geschreven door Marina Liebregts, dochter van Korea Veteraan 
S. Liebregts)

In augustus kreeg mijn vader de uitnodiging om deel te nemen aan de 
revisit tour voor Korea veteranen. Omdat hij minder goed ter been is en wij 
(zijn dochters) het toch wat pittig vonden om hem deze reis alleen te laten 
maken, heb ik hem mogen vergezellen tijdens dit geweldige, somtijds 
emotionele, maar zeker onvergetelijke avontuur. Mijn naam is Marina 
Liebregts, dochter van Sjef Liebregts, Korea veteraan van het eerste en 
laatste uur.  
Ik heb hierna het verslag opgetekend van onze reis, welke grote indruk op 
mij gemaakt heeft als mens, maar meer nog als kind van een Korea 
veteraan die drie jaar van zijn leven gaf om dit prachtige land haar vrijheid 
terug te geven, een land dat zich heeft ontwikkeld tot een welvarende 
republiek, waar mensen in vrijheid leven, een vrijheid die mede door de 
bijdrage van onze Nederlandse militairen tot stand kwam, en waarvoor het 
Koreaanse volk na al die jaren nog steeds dankbaar is. 
Deze dankbaarheid is ons in vele vormen getoond en was somtijds 
overweldigend, de ontvangst en het uitermate goed verzorgde verblijf de 
eervolle behandeling en het respect getoond tijdens ons verblijf vervullen 
mij met dankbaarheid. Niet in de laatste plaats omdat mijn persoonlijke 
beeld, het begrip voor de oorlog in het algemeen maar meer nog voor wat 
mijn vader in Korea heeft meegemaakt realistischer is geworden en het mij 
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Marina Liebregts 

vervult met trots om nu met nog groter respect te mogen en kunnen 
zeggen dat ik de dochter ben van een Korea veteraan, wellicht door 
sommigen wel eens betiteld als een avonturier, een jongeman die vluchtte 
voor de thuissituatie of welke andere niet idealistische reden dan ook, voor 
mij en voor de Koreanen de moedige soldaat die samen met militairen van 
over de hele wereld streed tegen de dictatuur tegen repressie en het 
communisme. Sjef Liebregts die mede door zijn ervaringen in Korea 
gevormd en getekend is en daarmee een bijzondere vader, echtgenoot en 
opvoeder maar vooral een voorbeeld was en nog altijd is, mijn vader mijn 
held. 

Verslag  
De Nederlandse delegatie bestond uit twee veteranen; de heer Flisijn en 
zijn partner mevrouw Schouwenberg, (weduwe van Korea veteraan de 
heer van Crooy), mijn vader, de heer Liebregts en de huidige luitenant-
kolonel van het Regiment van Heutsz, de heer Janssen en de voormalige 
commandant, luitenant-kolonel de heer Van Dreumel en ondergetekende. 
Wij vertrokken op maandag 7-11-2016 om 21.25 uur van Schiphol met 
KLM vlucht KL855 rechtsreeks naar Seoul.  
Na een 11 uur durende vlucht kwamen we op dinsdag 8-11-2016 om 
15.40 uur (lokale tijd) aan op Incheon Airport te Seoul. 

Incheon airport is een van de grootste vliegvelden van Azië.  
Na het verlaten van het vliegtuig werden we tijdens de wandeling door de 
vele gangen verwelkomd door dames van de organisatie die ons verder 
begeleiden naar het verzamelpunt. 
In de aankomsthal werden we als VIPS met alle egards die daarbij horen 
ontvangen; er wachtte ons een aantal fotografen, er werd gefilmd en hier 
kregen we de eerste informatie over het hotel en het vervolg van de reis.  
Na aankomst van andere veteranen uit België, Colombia, Canada en 
Australië zijn we vervolgens met bussen naar Seoul gebracht. Dezelfde 
dag zouden nog veteranen arriveren uit Turkije, Amerika, Ethiopië, 
Griekenland, Zweden Thailand en de Filipijnen.  
Na ongeveer anderhalf uur reizen arriveerden we bij het vijfsterren 
Ambassador hotel. Ook hier was de ontvangst overweldigend. Er stond 
een erehaag van mensen bij de ingang, er werd geapplaudisseerd en op 
de gevel van het hotel, op de bus, in de lift, overal hingen posters waarop 
in het Engels “Welkom aan onze helden” te lezen stond.  
Ondertussen waren er de afgelopen dagen 80 mensen gearriveerd van 
over de hele wereld. En de lobby van het hotel was dan ook een bonte 
mengeling van culturen, talen en vooral veel krasse heren die in 
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tegenstelling tot veel van de begeleiders en familie konden zeggen dat zij 
niet voor de eerste keer in hun leven in Korea waren. 

Woensdag 9 november 
Na een zeer noodzakelijke nachtrust werden we in een conferentiezaal van 
het hotel verwacht voor een presentatie en de planning voor de komende 
dagen. Daarna werd het team van begeleiders, verzorgers en medische 
staf aan ons voorgesteld. Verschillende veteranen kregen hier tevens de 

mogelijkheid om ervaringen te 
delen. Hierna werden we 
vergast op Koreaanse 
versnaperingen en konden we 
middels films, voordracht en 
speeches iets meer leren over 
de groei van de economie, de 
taal en het alfabet, de 
klederdracht en de traditionele 
gebruiken en 
aanspreekvormen. Na afloop 
werden we in de mogelijkheid 
gesteld om de Koreaanse 
klederdracht te proberen en 
werden er veel prachtige 
foto’s gemaakt.  

Tijdens de toespraak over de 
planning en het programma 
voor de komende dagen 
kregen we te horen dat de 
Nederlandse delegatie niet bij 
de kranslegging en het 
wierookritueel van die middag 
aanwezig zou zijn, omdat we 
uitgenodigd waren bij de 

Ambassadeur van Nederland om daar de lunch te gebruiken. De ontvangst 
door de heer Lody Embrechts en zijn Koreaanse echtgenote was 
hartverwarmend. We mochten genieten van een zeer goed verzorgde 
(overigens niet-Koreaanse) lunch.  
Bijzonder was de aanwezigheid van twee Koreaanse veteranen en 
medewerksters van de ambassade zodat de gesprekken aan tafel konden 
worden vertaald, indien nodig.  
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Na de lunch werden de veteranen door de heer Embrechts onderscheiden 
met de POSCO Ambassador of Peace Medal.  

Na het maken van foto’s zijn we vervolgens door de chauffeur van de 
ambassade naar het War Memorial of Korea gebracht, waar de overige 
veteranen zich ondertussen ook verzameld hadden.  
Er was een korte ceremonie en een saluut in het hart van de eregalerij en 
liepen we gezamenlijk langs de verschillende plaquettes waarin de namen 
van gesneuvelde militairen gegraveerd zijn. Dit was een emotioneel 
moment temeer omdat de veteranen bij het zoeken en lezen van de voor 
hen bekende mensen, in gedachte bij hun kompels van toen salueerden 
en er letterlijk werd stilgestaan.  
De veteranen legden witte bloemen bij de verschillende plaquettes en er 
werden namen genoemd en helden geroemd.  
Na deze emotionele plechtigheid gingen we naar het oorlogsmuseum, een 
groot en imposant gebouw met veel zalen waarin op prachtige wijze de 
geschiedenis van Korea was verbeeld en waar vervolgens op een 
verdieping de oorlog werd uitgelicht, waarbij van de verschillende landen 
een stukje geschiedenis werd getoond. In de hal werden nog groepsfoto’s 
gemaakt en keerden we terug naar het hotel. 
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Donderdag 10 november 
Een vroeg ontbijt deze ochtend, omdat we om half 9 al uitgecheckt 
moesten zijn en ons met bagage in de lobby verzamelden om de reis naar 
Busan te maken. 
We hebben de reis van 450 kilometer met de hogesnelheidstrein gemaakt 
en we zijn vervolgens per bus naar het Dongbeakseom eiland gereden 
waar we de lunch hebben gebruikt.  
Omdat de stadstour door het centrum vanwege de regen was afgelast 
hadden we (vooral de dames) even de gelegenheid om na de lunch wat te 
shoppen. Hierna zijn we vervoerd naar het geweldige Paradise hotel wat 
gesitueerd is aan de zee. Het diner was vervolgens op loopafstand van 
het hotel en na deze vermoeiende reisdag zijn de meeste mensen op tijd 
gaan slapen. 

Vrijdag 11 november 
Na het ontbijt moesten de koffers al weer in de hal staan omdat deze 
tijdens onze dag in Busan weer terug gebracht zouden worden naar Seoul. 
Op deze zonovergoten dag werden we met bussen vervoerd naar de 
erebegraafplaats Tanggok (United Nations Memorial Cemetery Korea). 
Hier kreeg iedereen de gelegenheid om op deze bijzondere plek de 
gedenkstenen te bezoeken van de gesneuvelde (Nederlandse) soldaten. 
Ook voor de huidige oversten was het een emotioneel en memorabel 
moment toen na enig zoeken de steen van overste den Ouden (toenmalig 
commandant van het NDVN) gevonden was. Er zijn verhalen verteld, 
gedachten gedeeld, er waren momenten van stilte en afzondering maar 
overal was er de saamhorigheid, het besef, “wij zijn er nog” en kunnen hier 
65 jaar na dato rondlopen en beseffen dat er na Korea nog een mooi en 
lang leven is geweest en dat de mannen die gesneuveld zijn, hebben 
bijgedragen aan de vrede en de vrijheid van Zuid-Korea.  

Sedert 10 jaar vindt hier op 11 november een speciale 
herdenkingsceremonie plaats met de titel “turn towards Busan” waarbij 
precies om 11.00 uur een minuut stilte wordt gevraagd voor de gevallen 
soldaten.  
De imposante ceremonie werd bijgewoond door ambassadeurs, 
legerleiding en de heer Park Sung Choon, minister van Patriottische en 
Veteranenzaken.
Er waren enkele toespraken er was een vlaggenparade van alle landen die 
een bijdrage hadden geleverd tijdens de oorlog. 
Er was muziek van een militaire band en zang door een meisjeskoor.  
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Aan het einde van de ceremonie liepen we terug naar de parkeerplaats 
en in het park stonden honderdenkinderen met posters waarop “thank 
you” was geschreven.  
Terug naar het hotel waar we door de eerdergenoemde minister 
uitgenodigd waren voor de lunch en werden de veteranen uit alle landen 
onderscheiden met de ‘Ambassador for Peace Medal’.   
Een prachtig kinderkoor zong voor het aandachtige publiek en aan het 
eind van de lunch werden veteranen uitgenodigd om Arirang (het 
‘ongekroonde’ volkslied van Korea) mee te zingen. Omdat ik het liedje in 
mijn jeugd zo vaak had gehoord was dit ook voor mij een emotioneel 
moment en zag en hoorde ik mijn vader met enigszins gebroken stem het 
zo door hem geliefde lied meezingen.  
Het strakke schema en drukke programma werd vervolgd door meteen 
na de lunch weer richting station te gaan om de trein van 15.00 uur naar 
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Seoul te halen. Terug in het hotel in Seoul was het na deze zware, 
emotionele maar onvergetelijke dag prettig om op tijd te rusten. 

Zaterdag 12 november 
Op deze laatste officiële dag werden we om 12.30 uur verwacht in de 
lobby om onder politie-escorte met bussen te worden vervoerd naar het 
centrum van de stad, waar we verwacht werden in de Lotte Concert hall 
voor het 10e Korea War Memorial Concert. We werden vergast op een 
geweldige muzikale en artistieke aaneenschakeling van internationale 
artiesten en optredens. 

Hierna vertrokken we voor een rit van anderhalf uur van het centrum naar 
de rand van Seoul waar we het cultureel historisch museum bezochten en 
tevens een traditionele Koreaanse maaltijd voorgeschoteld kregen.  
Officieel was dit de laatste dag van de reis en het einde van het 
programma. Maar omdat we pas op zondagnacht of eigenlijk 
maandagochtend terug zouden vliegen naar Nederland wachtte ons op 
uitnodiging van de heer Embrechts nog een verrassing. 

Zondag 12 november 
Deze ochtend werden we opgehaald door de ambassadeur en stapte ons 
gezelschap in een personenbusje om op weg te gaan naar Hoengsong om 
daar het Nederlandse monument te bezoeken ter nagedachtenis aan de 
strijd die hier geleverd is in de verschrikkelijke februarimaand van het jaar 
1951. Een strijd waarbij 17 Nederlandse militairen het leven lieten onder 
wie overste Den Ouden en legerpredikant de heer Timens.  
Mijn vader wilde graag terug naar de plek waar Den Ouden en Timens 
vielen en de chauffeur van de ambassadeur wist ons uiteindelijk naar deze 
plek te brengen waar alleen nog een betonnen paal herinnert aan het 
kerkje waar den Ouden en Timens het leven lieten.  
De klok van het kerkje is bewaard gebleven en staat in de hal van een 
nabijgelegen gebedshuis en ontmoetingscentrum.  
Toen we hier arriveerden kwamen er plotseling verschillende mannen uit 
kamers van het gebouw. Zij werden door de heer Embrechts geïnformeerd 
over de reden van ons bezoek. 
Het bleken twee oud-strijders die ons onmiddellijk een rondleiding gaven 
en er op stonden om ons mee te nemen naar het monument op de heuvel 
achter het kerkje waar zware strijd geleverd was en waar een 
herdenkingsplek was voor overste Den Ouden. 
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Marina Liebregts

Mijn vader is niet meer zo goed ter been en kon de klim naar boven niet 
maken. Hij gaf aan beneden te willen blijven en daar op ons te wachten. 
De Koreaanse oud-strijders wilden hier niets van horen en hebben hem 
letterlijk onder de arm genomen en gebroederlijk zijn ze vervolgens naar 
boven gelopen. 

Deze emotionele maar mooie herinnering is een lichtend voorbeeld van 
hoe zij destijds samen streden en de vijand overwonnen.  
Wat een prachtige afsluiting van een memorabele reis die voor mijn vader 
zoveel betekend heeft en waar we met veel dankbaarheid aan terug zullen 
denken. 
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“Beste Oud-Korea Strijders en geachte gasten, 
Allereerst wil ik graag mijn oprechte waardering uitspreken dat u de tijd 

heeft genomen hier vandaag 
aanwezig te zijn.  
Graag wil ik dhr. Jooyong Kim 
aan u voorstellen; hij is de 
directeur-generaal voor 
herdenkingen binnen het 
Ministerie van Veteranenzaken 
en hier aanwezig als 
vertegenwoordiger van de 
Koreaanse regering.  
Mag ik u vragen hem hartelijk 
welkom te heten?  
Het lijkt als de dag van gisteren 
dat wij hier vorig jaar 
samenkwamen.  
Ik hoop dat het afgelopen jaar u 
goed gezind is geweest. Het is 
een zeer succesvol jaar geweest 
voor de onderlinge relaties 
tussen onze twee landen. 
Minister-President Rutte heeft 
eind september een officieel 
bezoek gebracht aan Zuid-
Korea, en tijdens deze 

VETERANEN RECEPTIE CROWNE PLAZA DEN HAAG 

Op uitnodiging van de Ambassade van de Republiek Korea werden de 
Oud Korea Strijders uitgenodigd om op 7 december 2016 in het Crowne 
Plaza Hotel in Den Haag de Korean War Veterans Day bij te wonen. 
Ruim 140 leden/partners/begeleiders hadden van deze uitnodiging gebruik 
gemaakt. Bij binnenkomst werden de aanwezigen aan de ingang van de 
prachtige zaal begroet door vertegenwoordigers van de Koreaanse 
ambassade, waaronder de ambassadeur, Z.E. Jong-hyun Choe en de 
militair attaché van de Republiek Korea Kolonel Lee.  
Na het zingen van het Wilhelmus en het Koreaanse volkslied begroette 
Z.E. Jong-hyun Choe de aanwezigen met een toespraak (vertaald in het 
Nederlands): 

42 



gelegenheid hebben de twee leiders afgesproken om onze relaties naar 
een hoger niveau te brengen voor een uitvoerig en toekomstgericht 
partnerschap.  
Het was een grote eer voor mij dat ik als Koreaans Ambassadeur in het 
Koninkrijk der Nederlanden, de Minister-President naar Korea mocht 
vergezellen.   
Als eerste stond een bezoek aan de VN-begraafplaats in Busan op zijn 
programma, om respect te betonen aan de gevallenen. Uiteraard was ik 
daar zelf ook bij aanwezig. We hebben daar allen een hernieuwd gevoel 
opgedaan van diepe dankbaarheid voor u en uw vrienden die daar in vrede 
rusten. 
Geachte Oud Korea Strijders, 
We zijn u eeuwige dank verschuldigd. Uw moed en offer is ons altijd 
levendig aanwezig in onze harten, en we zullen u voor altijd herinneren.  
Als laatste wil ik u graag een goede gezondheid en alle geluk toewensen 
voor het komende jaar.  
Dank u wel”. 

“Excellency, first-  on behalf of all 
the veterans - we thank you for the 
invitation for this event. 
As you can see the number of 
participations is declining very 
rapidly.  But we hope to be present 
with a reasonable number of 
veterans next year.  Second -  due 
to my health situation - I do have 
the intention to lay down my 
function as president of our Korean 
War Veterans Association during 
the General Association Meeting 
February 15th of 2017, but I will be 
available as special advisor if they 
need me. 
Please allow me to say something 
to our veterans in Dutch: 
Veteranen, zoeven heb ik aan de 
Ambassadeur aangegeven mijn 
intentie om af te treden als 

Vervolgens kreeg C. Motshagen, voorzitter VOKS, het woord waarin hij de 
ambassadeur verwelkomde in Nederland en hartelijk dankte voor de 
uitnodiging.  
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voorzitter van de VOKS. De reden is mijn gezondheid.  Ik vind het jammer 
dat ik niet meer 100 procent kan functioneren.   
Een eventuele opvolger zou de heer Paul Gommers kunnen zijn, maar dat 
ligt aan uw stem tijdens de Algemene Leden Vergadering 15 februari 2017. 
Ik wil u ook bedanken voor de vele troostende woorden bij het verlies van 
mijn vrouw. 
Ik wens u vandaag een prettig samenzijn. Blijf gezond en kom straks veilig 
naar huis. 
Ik dank u” 

Vervolgens ging de ambassadeur over tot het uitreiken van de ‘Korean 
Ambassador for Peace Medal’ aan tien VOKS-leden die deze eervolle 
onderscheiding nog niet eerder hadden ontvangen. 
Een van de medailles werd postuum uitgereikt aan mevrouw Van Crooy-
Schouwenberg. Zij is de weduwe van Oud Korea Strijder Piet van Crooy 
die overleed in 2002. Een bijzonder emotioneel, maar tegelijkertijd ook een 
mooi moment. Daarbij ontving ook de weduwe van één van de reeds 
overleden Oud Korea Strijders, Piet van Crooy, de medaille postuum.  
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L. Schreuders

Vervolgens konden de aanwezigen genieten van de uitstekende lunch.  
Tijdens deze lunch werd een bijzonder verhaal verteld door de dochter van 
Oud Korea Veteraan de heer Liebregts, hetgeen zeer veel indruk maakte. 
Dit soort momenten bewijzen keer op keer, dat ‘kinderen’ van Oud Korea 
Strijders diep ingaan en meevoelen op datgene dat hun vader zoveel jaren 
geleden in Korea heeft gepresteerd.  

Bijzonder was dat er dit keer veteranen bij waren die deze speciale 
receptie, die al een jarenlange traditie heeft, nog nooit eerder hadden 
bijgewoond.  
Dat zij daardoor weer ‘oude maten’ konden ontmoeten was dan ook heel 
bijzonder. 

De aanwezigen namen omstreeks 14.30 uur afscheid en na het ontvangen 
van een mooie attentie van de Ambassadeur kon men huiswaarts keren en 
terugzien op een zeer geslaagde middag. 
Het bestuur van de VOKS dankt de Ambassadeur en overige medewerkers 
van de Koreaanse Ambassade voor deze mooie, soms emotionele en 
vooral bijzondere middag. Ook de aanwezigheid van Kolonel Lee werd 
door een ieder zeer op prijs gesteld. 
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Siebe Postma 

DRAAGINSIGNE GEWONDEN TON DE LANGE 

In februari van dit jaar was ik aanwezig op de Hoengseong reünie te 
Roosendaal. Eén van de oudere veteranen zat een beetje alleen in een 
hoekje van de zaal met zijn stok en rode baret in de hand. Ik raakte met 

hem aan de praat. Hoe meer de 
veteraan vertelde, hoe meer ik mij 
begon te beseffen hoeveel deze man 
moest hebben meegemaakt.  
In 1944 was hij vanuit bezet 
Rotterdam door de frontlinie heen 
gekomen, en had zich onder de 
rivieren in bevrijd gebied aangemeld 
bij de Binnenlandse Strijdkrachten. In 
het najaar van 1944 tot en met de 
bevrijding is hij als 18-jarige jongen 
met de Stoottroepen in de strijd tegen 
de Duitse bezetter geweest. Toen er 
Oorlogsvrijwilligers gevraagd werden 
voor Indië aarzelde hij niet en meldde 
zich aan. Vier jaar lang diende hij er, 
waarbij hij op een gegeven moment 
lucht kreeg van het bestaan van de 
parachutisten. Hij meldde zich en 
kwam door de zware opleiding van 
het Korps Speciale Troepen. Met dit 

Korps repatrieerde hij in 1950 naar Nederland. Toen er vrijwilligers 
gevraagd werden voor het Nederlands Detachement Verenigde Naties 
voor uitzending naar Korea, reageerde hij direct. Tijdens de reünie vertelde 
hij me, hoe hij in de verwarring bij de overval van de Chinezen in de 'nacht 
van Hoengseong' op 12 februari 1951 gewond raakte. Een geweerschot 
raakte hem in zijn bovenbeen. Luitenant Den Hartog kon hem gelukkig 
verbinden en zijn pelotonskameraden evacueerden hem. 
In die 66 jaar is dit offer van deze drievoudige veteraan nooit eerder 
erkend. Toen ik dit verhaal hoorde, moest ik het recht zetten. Het bewijs 
verzamelde ik in archieven, en het groen licht voor toekenning was na een 
aantal maanden een feit. 
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Dominee Peter ’t Hoen 

‘ABIDE WITH ME, FAST FALLS THE EVENTIDE’ 

“Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.” Met dit wereldwijd bekende 
hymne eindigde het BBC programma ‘Songs of Praise’ op Remembrance 
Sunday 13 november van dit jaar. 
Tijdens het programma en tussen de liederen door vertelde een moeder 
die haar zoon heeft verloren in Afghanistan over het grote verdriet dat zij 
draagt. Zij vertelde dat zij bij de schok van de dood van haar zoon God 
heeft ervaren; dat God dicht bij haar was en nog steeds is.   
De padre had haar een brief gestuurd waarin hij schreef dat hij niet wist 
hoeveel ‘strength’ zij zou hebben bij de terugkomst van haar zoon.   
Juist dit woord Engelse ‘strength’ greep mij aan, en vertaal ik met ‘sterkte’, 
‘kracht’ maar ook met ‘moed’. ‘Moed’ in het Engels is ‘courage’ afgeleid 
van het Franse courage, hart. Op de vraag of de moeder God verwijt, 
antwoordde zij: “Nee, hoe kun je God verwijten wanneer Hij in de diepste 
verlorenheid van je gesneuvelde kind bij je is en was bij je kind.” Uit de 
diepte van haar hart, sprak zij moedige woorden.  
In deze tijd zijn het de woorden ontmoediging en moedeloosheid die onze 
samenleving karakteriseren. Je zou bijna de moed opgeven.  
Een gedachte, gedicht of lied kan nieuwe moed geven in de adventstijd 
vooraf aan het komende kerstfeest. Wij putten moed uit het BBC-
programma ‘Songs of Praise’ op zondagavond en ik weet dat er onder u 
ook zijn die hier naar kijken en door bemoedigd worden.  
Natuurlijk zijn er ook vele prachtige Nederlandse (kerst)programma’s.  
Ik wens u allen gezegende feestdagen toe, samen met de mensen die u 
lief zijn en van goede wil. 
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BOEKRECENSIE 

Door de heer F. Lardenove werd onze redactie attent gemaakt op een 
hernieuwde uitgave van het boek: ‘De Indische vlieger’, geschreven 
door Theo Engelen. 

De Indische Vlieger 
Deze spannende jeugdroman speelt zich af in 
het Nederlands-Indië van rond de Tweede 
Wereldoorlog. Dit lang niet meer verkrijgbare 
jeugdboek, geschreven door Theo Engelen, is 
actueler dan ooit! 

De Indische vlieger vertelt het verhaal van 
Sukardi, de zoon van een Javaanse 
dorpsonderwijzer. Hij is in de jaren dertig van 
de vorige eeuw bevriend met Herman, kind 
van een Nederlandse bestuurder, iets waar 
sommige dorpsgenoten moeite mee 
hebben. En dan, als na de Tweede 
Wereldoorlog de Nederlandse troepen 
arriveren, komt militair Ton Winkels ten tonele, 
die als geen ander voelt dat de situatie veel 

ingewikkelder en minder zwart-wit is dan zijn superieuren zeggen. Ook met 
hem bouwt Sukardi een bijzondere band op en weer zorgt dat voor 
conflicten. De vriendschap van Sukardi met zowel Herman als Ton wordt 
dramatisch op de proef gesteld. Sukardi merkt al snel dat oorlog mensen 
genadeloos dwingt tot partij kiezen, ook wanneer dit eigenlijk onmogelijk 
is… 

Theo Engelen (1950) is historicus en hoogleraar Historische Demografie 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De Indische vlieger is één van de 
dertien jeugdromans die Engelen naast zijn wetenschappelijke werk 
publiceerde. Theo Engelen is ook de zoon van W.L. Engelen die in 1946 op 
twintigjarige leeftijd in het Korps Stoottroepen naar het voormalig 
Nederlands-Indië werd uitgezonden. De historicus, de romanschrijver en 
de zoon vonden elkaar in het schrijven van dit boek. De historische feiten 
kloppen, de informatie van de vader zijn op de achtergrond steeds 
aanwezig, maar het verhaal is fictief. 
‘De Indische vlieger’ is te bestellen in de webshop via  www.qvuitgeverij.nl    
en verkrijgbaar in de boekhandel. 
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“Minister Park, Vice Mayor Kim, Ambassador Lippert, ladies and 
gentleman, and above all: honoured veterans, 
This year we commemorate the 66th anniversary of the beginning of the 
Korean War. More than 120 Dutch soldiers died in that war, and it 
changed the lives of many more who were lucky enough to return home 
safely. 
Today we honour their sacrifice and their efforts in defence of freedom and 
democracy on the Korean Peninsula. 
Today we honour all those, from every nation, who fought for what is just 
and right. Four Korean veterans are with us today. 
We are humbled by your presence. 
In his impressive book on the Korean War the American journalist David 
Halberstam called it 'the most bitter kind of war'. 
Dutch veterans still remember the hardships they suffered at Hoengseong 
[Heng song] and the notorious Hill 325. They also remember the constant 
fear, never knowing when or where all hell would break loose. As one 
Dutch soldier said at the time, 'Right now, the night is the worst thing of 
all. 
The day comes as a relief, for then you can sleep.' For those of us who 
have never experienced war, stories like these give us pause to reflect. 

MINISTER-PRESIDENT BEZOEKT REPUBLIEK KOREA 

Minister-president Rutte en staatssecretaris Van Dam van Economische 
Zaken zijn vbegonnen op 26 september 2016 aan een driedaags bezoek 
aan de Republiek Korea. 
Een Nederlandse handelsdelegatie van meer dan 60 bedrijven vergezelde 
beide bewindslieden. Nederland en de Republiek Korea hebben van 
oudsher sterke banden, zowel op politiek als economisch vlak. 
Voor Nederland staat het land in de top drie van belangrijkste 
exportlanden in Azië. 
Bij aankomst twitterde Rutte in het Koreaans dat Nederland en Zuid-Korea 
sterke banden hebben. Hij haalde daarbij Guus Hiddink aan: als 
bondscoach bracht hij Zuid-Korea naar de 4e plek van het WK in 2002. 
‘Een mooi voorbeeld van wat Koreanen en Nederlanders kunnen bereiken 
als ze samenwerken,’ aldus Rutte. 

Bezoek aan VN-begraafplaats Busan 
De minister-president bezocht maandag 26 september in Busan de United 
Nations Memorial Cemetery. Daar werd de Nederlandse inzet in de 
Koreaanse oorlog herdacht. Bij de plechtigheid hield de minister-president 
de volgende toespraak: 

50 



The importance of memorial services such as today's in the peace and 
serenity of the UN Memorial Cemetery has not diminished in any way. 
Here, we can feel the past. Here, we remember with deep respect all those 
men and women who gave their lives for freedom and democracy. For a 
safer world and for human dignity. We will not forget them. 
I would like to express my sincere thanks to those who made this 
remembrance ceremony possible and the people who care for the graves 
of our fallen soldiers with such respect. This peaceful place offers comfort 
to the comrades and the families of those buried here, and it invites 
younger generations to reflect on the deeper values that unite us. It is 
important that we continue to reflect and to pay our respects. 
Thank you.” 

Ontmoeting met president Park 
Dinsdag 27 september had minister-president Rutte een ontmoeting met 
president Park. Tijdens dit gesprek stond de verdere versterking van de 
politieke en economische banden tussen Nederland en de Republiek 
Korea centraal. 

Handelsdiner met bedrijven uit Nederland en de Republiek Korea 
’s Avonds hield de minister-president een toespraak tijdens een 
handelsdiner met Nederlandse en Zuid-Koreaanse bedrijven. In 
zijn speech onderstreepte Rutte nogmaals de sterke economische banden 
tussen Nederland en de Republiek Korea. 
Guus Hiddink reisde mee ter ondersteuning van de Nederlandse 
handelsmissie. Als bondscoach leidde hij Zuid-Korea naar een vierde plek 
op het WK in 2002. Sindsdien is hij een beroemdheid in het land. 

Bezoek aan Demilitarised Zone (DMZ) 
Woensdag 28 september brachten beide bewindslieden een bezoek aan 
de Demilitarised Zone (DMZ), het grensgebied met Noord-Korea. Daar 
bekeken ze  de werkzaamheden van de VN-missie die toeziet op de 
wapenstilstand tussen de Republiek Korea en Noord-Korea. 

Op de volgende pagina enkele foto’s, gemaakt tijdens het bezoek van de 
minister-president aan Zuid-Korea. 
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NIEUWS EN LEZINGEN IN MUSEUM BRONBEEK 

‘De koloniale architectuur van Charles & Richard Schoemaker’ 
Op zondagmiddag 15 januari 2017 om 14.00 uur zal dr. Jan van Dullemen 
in zijn lezing in Museum Bronbeek ingaan op de architectuur van de 
gebroeders Schoemaker in onder meer het toenmalige Nederlands-Indië. 

Tot op de dag van vandaag bepalen tientallen gebouwen van Charles en 
Richard het stedelijk landschap van onder meer Bandoeng en Semarang 
in Indonesië. Ook in Curaçao en Nederland staan gebouwen naar hun 
ontwerp. Zoals in Arnhem op het huidige bedrijvenpark ‘Arnhems Buiten’, 
voorheen KEMA-terrein. 
De broers worden aan de KMA opgeleid bij de Genie van het KNIL. Ze 
ontwikkelen zich tot vooraanstaande meester-architecten in het koloniale 
of Nederlands-Indische bouwen. Beide mannen worden professor: zij 
doceerden zowel aan de Technische Hogeschool Bandoeng als aan de 
Technische Universiteit in Delft. 
Richard bouwt het prestigieuze Paleis van den Legercommandant, dat in 
1918 werd geopend, en daarna diverse gebouwen in Nederland en 
Curaçao. Charles bouwde voor particulieren, kerken en bedrijven in 
Nederlands-Indië. Hij zet uiteindelijk als geen ander het hele stadsbeeld 
van Bandoeng naar zijn hand. 
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Dr. Jan van Dullemen publiceerde in 2010  ‘Tropical Modernity’  over 
Charles Wolff Schoemaker. T/m 12 maart 2017 is in museum Bronbeek 
ook de tentoonstelling ‘Van KNIL-militair tot meester-architect. De 
koloniale architectuur van Charles & Richard Schoemaker’ te zien van 
gastcuratoren Jan en Maria van Dullemen. 

De lezing wordt georganiseerd i.s.m. de Volksuniversiteit Arnhem. De 
toegangsprijs (incl. museumentree) bedraagt € 15,- . Inschrijving is 
noodzakelijk via www.volksuniversiteitarnhem.nl (CUL 612). 

‘Het Nederlandse kina- en kininemonopolie (1900-1940)’ 
Op zondagmiddag 5 februari 2017 om 14.00 uur zal Arjo Roersch van der 
Hoogte in zijn lezing in Museum Bronbeek duidelijk maken hoe een 
hoogwaardige kinacultuur in Nederlands-Indië de basis vormde voor een 
kina- en kininemonopolie in de periode 1920-‘40. 

Tussen 1920 en 1940 controleerde een consortium van Nederlandse 
kinaplanters en kinine-industriëlen de wereldwijde productie en distributie 
van het anti-malariamiddel kinine en de grondstof kinabast. De grotere 
farmaceutische fabrikanten in 
Groot-Brittannië en vooral 
Duitsland hadden het nakijken. 
Twee belangrijke factoren 
speelden hierbij een rol. In de 
eerste plaats was er sprake van 
een vruchtbare samenwerking 
tussen wetenschappers (chemici 
en farmaceuten), planters, 
handelaren en industriëlen, met 
een actieve betrokkenheid van de 
koloniale staat. Dit productieve 
verbond tussen wetenschap, 
tropische landbouw, koloniale 
overheid en industrie wordt 
gedefinieerd als colonial agro-
industrialism (Pieters & Roersch 
van der Hoogte). In de tweede 
plaats speelde de Eerste 
Wereldoorlog een cruciale rol bij de 
ontwikkeling en groei van een 
onafhankelijk Nederlandse kinine-industrie. 
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In zijn lezing laat Roersch van der Hoogte zien hoe een hoogwaardige 
kinacultuur in Nederlands-Indië tot ontplooiing kwam in de periode voor de 
Eerste Wereldoorlog en hoe deze de basis vormde voor een kina- en 
kininemonopolie, gecentreerd rond het Kinabureau, in de periode tussen 
1920 en 1940. Verder zal hij laten zien hoe een kleine kinine-industrie in 
het neutrale Nederland, bestaande uit drie fabrieken, tijdens de oorlog 
controle verwierf over de wereldwijde productie en distributie van kinine. 
Ten slotte toont hij hoe dit Nederlandse consortium van wetenschappers, 
planters, handelaren en industriëlen, met steun van de koloniale staat, in 
staat was om tijdens het interbellum controle te houden en het 
Nederlandse kina- en kininemonopolie wist te consolideren. 

De lezing wordt georganiseerd i.s.m. de Volksuniversiteit Arnhem. De 
toegangsprijs (incl. museumentree) bedraagt € 15,- . Inschrijving is 
noodzakelijk via www.volksuniversiteitarnhem.nl. 

Determinatiemiddag foto’s uit Nederlands-Indië 
Op zaterdag 11 maart 2017 kan iedereen na vooraanmelding in Museum 
Bronbeek terecht bij een expertteam op de foto-determinatiemiddag ‘Mijn 
opa was een…’. 

Tussen 12.00 en 17.00 uur gaan de teamleden in op vragen van bezoekers 
over eigen (familie)foto’s, die betrekking hebben op Nederlands-Indië en 
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). 

Veel Nederlanders hebben familieleden die destijds in het voormalige 
Nederlands-Indië woonden, werkten of er als militair gediend hebben. In 
een nalatenschap of bij het opruimen st vinden zij soms foto’s en 
documenten waarop hun familieleden in Indië staan afgebeeld. Het belang 
en de betekenis van die spullen is vaak niet duidelijk. Maar met hulp van 
specialisten kan dit materiaal veel vertellen over het leven van deze 
familieleden. museum Bronbeek organiseert deze middag om mensen 
gelegenheid te geven een antwoord op hun vragen te vinden. 

De experts analyseren de foto’s aan de hand van kleding en uniformen, 
wapens, voer- en vaartuigen en gebouwen. Behalve foto’s zijn ook 
documenten, onderscheidingen en (delen van) uniformen welkom om te 
laten bekijken. Indien gewenst kan men advies en informatie krijgen over 
nader (genealogisch) onderzoek. 
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Voor deelname geldt het toegangstarief van museum Bronbeek 
(www.bronbeek.nl). Vooraanmelding is noodzakelijk 
via nb.ravensbergen@mindef.nl. 
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(de laatste dvd’s van dit spectaculaire optreden)

Verkoop VOKS artikelen

VOKS schild op hout       € 20.-- 
Stropdas met Indian Head       € 11,-- 
VOKS vereniging badge       € 6,-- 
Stropdasschuif VN embleem / VOKS € 3,-- 
Stropdasklem  50 jaar Korea € 3,-- 
Ambassador of Peace stropdasschuif € 3,-- 
Ambassador of Peace reversspeld € 3.-- 
Reversspeld vlag Nederland / Korea € 3.-- 
Reverspeld VN embleem / VOKS € 3.-- 
Christanspeldjes € 3.-- 
Revers Draaginsigne gewonden  klein model € 3.-- 
DVD Little Angels Tour NL september 2010 € 8.-- 

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

Kopen of bestellen 
Deze artikelen zijn te koop in het Regiment van Heutsz 
Museum, Oranjekazerne te Schaarsbergen, dat elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur geopend is. 
Contactgegevens: Telefoon: 026-3533752 (donderdag)  
Email: Museum.RvH@mindef.nl 

U kunt ze ook bestellen bij de penningmeester van de V.O.K.S.: 
Dhr. P.G.Gommers, Albert Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet 
e-mail:  ppg.gommers@kpnmail.nl - telefonisch: 0341-254231. 

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 binnen is worden de bestelde artikelen naar 
u verstuurd. Bij verzending komen er portokosten bij 

mailto:Museum.RvH@mindef.nl
mailto:ppg.gommers@kpnmail.nl
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