


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 
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SECRETARIAAT 
Correspondentie richten aan V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert  
Tel.: 06-51903177 Website: www.vox-voks.nl  E-mail: voks1951@gmail.com 

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

KOPIJ  
Kopij voor nr. 1 van maart 2018 kan worden ingediend:  
per post:   redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert 
per email:  voks1951@gmail.com. Graag vóór 20 februari 2018    

DAGELIJKS BESTUUR  
Voorzitter:  P.P.G. Gommers, telefoon 0341-254231 

Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet 
 e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl 

Vice-voorzitter en L.C. Schreuders jr., telefoon 06-51903177 
Secretaris Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 
 e-mail: voks1951@gmail.com  

Ledensecretaris: R. Rehmann 
Waterhoenlaan 56, 3704 GZ  Zeist  
e-mail: rehmannrobin@outlook.com 

Penningmeester: P.R. Wijnands, telefoon 06-28875057 
Cattepoelseweg 301, 6815 CG Arnhem 
wijnandsengel@hotmail.com 

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

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

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

 

Erevoorzitters:   Dhr. C.P.G.J. Motshagen 
Erelid:                Dhr. F. Titalepta, Dhr. H. Mulder 

VOX-V.O.K.S. 
 
 

41e jaargang                                                        Nr. 4 – december 2017  
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VAN DE VOORZITTER 
 

Het is december en tijd om het afgelopen jaar de 
revue te laten passeren. Een bijzonder moment was 
dit jaar de reis van kinderen en kleinkinderen van 
onze leden naar het verre Zuid-Korea.  
Zij bezochten de plaatsen waar hun vader of Opa 
heeft gevochten of zelfs is gesneuveld. Zodat op 
deze wijze de inzet van de Oud Korea Strijders van 
generatie op generatie kan worden doorverteld. 
Een ander bijzonder moment was de dapperheids-
medaille ‘Bronzen Kruis’ die eindelijk postuum werd 
uitgereikt aan de gesneuvelde Korea Strijder 
Korporaal Pieter Slager (26-10-1950) 

Het overlijden van onze erevoorzitter, kolonel L.C. Schreuders, op 12 juni 
jl. was een dieptepunt. Wij zijn hem dankbaarheid verschuldigd voor de 
wijze waarop hij zich voor de VOKS jarenlang heeft ingezet. Dat hij moge 
rusten in vrede. 
De bijzetting van de urn in Busan van ons overleden lid Joop Aldewereld 
was een gebeurtenis die de halve wereld rondging. Enkele van zijn 
strijdmakkers die voor deze bijzondere bijzetting door de Zuid Koreaanse 
overheid waren uitgenodigd, waren diep onder de indruk van het respect 
dat aan deze overleden Korea Veteraan werd toebedeeld. 
De onthulling van de Korea Plaquette bij het Vredesoperaties in 
Roermond, met daarop de emblemen United Nations, NDVN, (Regiment 
Van Heutsz), 2nd Infantry Division (Indian Head), Kon. Marine en 7th Fleet, 
was een nieuw hoogtepunt. Eindelijk ook in Roermond een erkenning voor 
de inzet van onze Oud Korea Strijders.  
En dan… om niet te vergeten… het eerste initiatief van het Nationaal 
Militair Museum (NMM) te Soesterberg. Na maandenlang door 
verschillende instanties onder druk te zijn gezet, werd daar eindelijk eens 
aandacht besteed aan de Korea Oorlog, waarin 123 Nederlandse militairen 
zijn omgekomen. Dank daarom aan het comité ‘De Vergeten Oorlog’, de 
voormalige Cdt. der Strijdkrachten, Generaal Middendorp, en de veteranen 
die hun ongenoegen over het ontbreken van aandacht voor de Korea-
oorlog in het museum hebben overgebracht.  
Het voortbestaan van onze vereniging heeft dit jaar door deze 
gebeurtenissen extra kracht gekregen. Ik wens u allen een fijn uiteinde en 
een voorspoedig en gezond 2018 toe. 
 
 

Paul P.G. Gommers 
Voorzitter 
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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 2018 toe 
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KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN 
 
Uw districtscommissarissen wensen alle leden, donateurs, familieleden en 
relaties fijne Kerstdagen en een vooral gezond en voorspoedig 2018 toe. 
J. Krikke, J. van Stein, A.J. Leyenaar, C. Kortlever, W.A.J.K. Roza,  
H. Mulder,  A. Treffers en L.G. Ghelen  
 
 
De DC van district VI wenst de leden en donateurs prettige kerstdagen en 
een voorspoedig 2018 toe. 
W.A.J.K.Roza.   DC VI. 
 
 
Een nieuw jaar!  
Wij wensen Bestuur, Leden en Donateurs een heel goed 2018 toe. 
Wie had er zo’n 65 jaar geleden aan durven denken dat we dit jaar zouden 
bereiken. Met alle gebreken die bij onze leeftijd behoren hebben we het 
toch maar gehaald. 
Vroeger hadden we een lijstje met ‘Ziekenboeg’ mensen maar dat is niet 
meer. Zelf kan ik heel erg slecht nog ergens komen maar een kaartje van 
iemand wil ik wel. 
Ik wil weten wie van de oude garde er nog is. Stuur eens een berichtje! 
Zelf mis ik o.a. beide benen dus ik kom nog zelden ergens. 
Hopelijk gaat het jullie allen nog goed in 2018 en blijf vechten! 
 
“All the best”, 
Wim Walet   (Ost Cie met Willem Essers) 
Atheneplantsoen 141 - 1334 ER Almere 
e-mail: w.walet8@outlook.com            
 
 
 
Kerstgroeten uit Korea december 1952  
 ‘De Van Heutsz Gazette’ was uitgegeven tussen 5 december 1952 en 24 
september 1954 en in een vergeeld exemplaar las ik de kerstboodschap 
van aalmoezenier H.P. Schins en vervolgens die van dominee van de Veen 
van Willigen.  
De aalmoezenier begint zijn kerstgroet ‘Kerstnacht aan het front’ en ik 
citeer uit deze groet:  
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 “Kerstmis-het feest van de vrede en van geluk voor de mensen op aarde. 
Vrede-ach kom nou: oorlog in ’t klein, oorlog in het groot. Mensen die 
elkaar haten, die elkaars grootheid niet erkennen alleen aan zich zelf 
denken, anderen afbreken en niets gunnen.  
Eeuwen geleden gebeurde het grootste wonder dat de wereld ooit gekend 
heeft: God werd geboren als mens. Aan de bewakers van een vreedzame 
kudde werd dit het eerst verteld door een engel van God.” 
 
Ik heb dit citaat overgetypt zoals het staat afgedrukt.  
Eenzelfde schrijven zou ik vandaag aan u kunnen richten omdat de situatie 
in en rondom het schiereiland van Korea met een afschrikkende oorlog 
bedreigd wordt door leiders van volken die tegen elkaar opstaan.  
De wens en ons gebed mogen zijn in deze adventstijd dat mensen van 
goede wil waar de engelen over gezongen hebben weten oorlog te 
voorkomen en vrede en geluk bewerken. 
Ik wens u gezegende kerstdagen toe en een vredige jaarwisseling 2017 – 
2018 wetende en in het geloof dat onze wereld kennis heeft van de 
Godmens Jezus de zoon van Marie en Jozef. 
Dominee Peter ‘t Hoen 
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IN MEMORIAM 

 
Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat 
in de periode oktober 2017 – december 2017 
bericht van overlijden is ontvangen van: 

 
 

Nagekomen: 
 

Dhr. H. van Hoorn, 90 jaar, 10-6-2017 te Amersfoort, 
(Landmacht 06-09-1953 Ms Blatchford) 

 
 

Dhr. A.T. Sittrop, 90 jaar, op 7-10-2017 te Middelburg 
(Landmacht, 26-10-50 SS Zuiderkruis) 

 

 

Dhr. J.F. Hoekstra, 89 jaar, op 7-10-2017 te Den Helder 
(Marine Hr.Ms. Van Zijll) 

 
Dhr. W. de Vries, 90 jaar, op 7-11-2017 te Thailand. 
(Landmacht, 26-10-50 SS Zuiderkruis) 

 
Dhr. W.F. Mezger, 88 jaar, op 12-11-2017 te Soest 
(Landmacht, 21-07-51 USS. Gen.MacRae) 

 
Op 16 oktober 2017 was ik bij de crematie van ons lid de heer Sittrop uit 
Middelburg. Wat me opviel was, dat een ieder van de familie heel gespekt 
vol maar luchtig over hun vader en opa konden praten. 
Met het condoleren van de familie was dat wat moeilijk. Een ieder was in 
de aula met iedereen in gesprek, wat mij wel beviel. 
Men bedankte mij voor de bloemen met het lint van de VOKS. Men vond 
het bijzonder dat ik in het tenue aanwezig was. 
Het was een waardig afscheid. Ik weet zeker dat hij het ook zo had gewild. 
H. Mulder 
DC District VII West-Brabant 
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Op 11 november 2017 overleed te Amersfoort VOKS-lid Willem Frederik 
Mezger, luitenant-kolonel der cavalerie b.d. in de leeftijd van 88 jaar. De 
begrafenis vond plaats op 20 november 2017 op de begraafplaats 
'Rusthof' in Leusden in het bijzijn van talloze belangstellenden. 
De VOKS-delegatie bestond uit de leden T. Hazeleger, D. Hermans en 
Districts-Commissaris C.J. Kortlever. Onder de aanwezigen, veelal oud- 
cavalerieofficieren, zag ik nog twee leden van de VOKS, te weten H.J.H. 
Huyts , brigadegeneraal b.d. en P.H. Hoevenaars, luitenant-kolonel b.d. 
Even terzijde van de door veel bloemstukken omringde baar stond een 
ritmeester en een adjudant-trompetter, beiden in attila gekleed. 
Tijdens de uitvaartplechtigheid werd gesproken door de beide zonen en 
door de oudste kleindochter, alsmede door een oud-regiments- 
commandant van het Regiment Huzaren Prins Alexander. Uit de inhoud 
van de toespraken bleek dat de overledene een gewaardeerde plaats had 
ingenomen, niet alleen in zijn naaste familie maar zeker ook als officier der 
cavalerie. 
Vervolgens vond de bijzetting plaats op de nabijgelegen begraafplaats, 
waar door de aanwezige trompetter een signaal werd geblazen als laatste 
eerbetoon aan de overledene. 
Na afloop van de plechtigheid was er nog gelegenheid tot condoleren in 
restaurant 'Oud Leusden'. Uit reacties van familieleden van de overledene 
bleek dat de aanwezigheid van de VOKS-delegatie zeer op prijs werd 
gesteld. 

 

DC Utrecht en Noordholland 
 

C.J. Kortlever 
 
 

Dhr. H. van Weelderen, 83 jaar, op 30-11-2017 te Den Haag 
(Marine, Piet Hein) 

 
Dhr. L.A.F. Baseler, 92 jaar, op 8-12-2017 te Huijbergen 
(Landmacht, 26-10-1950 ss Zuiderkruis) 

 
Dhr. I. Lochmans, 91 jaar, op 12 december 2017 te Harderwijk 
(Landmacht, 26-10-1950 ss Zuiderkruis) 
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VAN HET BESTUUR 
 
 
Contributie 2018 

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 2018 kunt u doen 
door een bedrag van € 14,-  (het mag ook meer zijn) over te maken op één 
van de volgende rekeningnummers: 
 
RABO:    NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v.  V.O.K.S. te Nunspeet 
 
Graag met de vermelding: ‘contributie 2018’. 
 
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) 
 
Jaarvergadering 2018  
In deze VOX-VOKS treft u de agenda voor de jaarvergadering van de 
VOKS aan die op woensdag 28 februari 2018 in de Oranjekazerne in 
Schaarsbergen wordt gehouden. 
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Kennismaking met de nieuwe ambassadeur 
Op 24 november j.l. maakte het bestuur kennis met de nieuwe 
ambassadeur van de Republiek Zuid-Korea, Z.E. de heer Yun Young LEE. 
Tijdens de lunch op de residentie van de Ambassade te Wassenaar, werd 
informatie uitgewisseld over de Vereniging Oud Korea Strijders, de Korea-
oorlog en de ervaringen van de veteranen en hun familieleden. 
 

 
 
Tevens werd uitleg gegeven over de samenstelling van het huidige bestuur 
en de werkzaamheden van de bestuursleden. De ambassadeur was zeer 
geïnteresseerd in de functies van de ‘kinderen’ van oud Korea Strijders in 
het bestuur van de VOKS. 
 
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 
ledensecretaris. Stuur vanuit uw computer een mailtje naar 
rehmannrobin@outlook.com en noteer in uw bericht tevens uw naam, 
postadres en telefoonnummer.  
U kunt deze aanvulling c.q. wijziging ook doorgeven met het 
contactformulier op de website van de VOKS (zie de regel hieronder): 
 

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

Mocht u zelf geen e-mail hebben, maar één van uw kinderen waar u het 
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meeste contact mee heeft wel, gebruik dan dat e-mailadres.  
Voor belangrijke berichten bent u dan sneller op de hoogte. 
 
Districtscommissaris H. Mulder benoemd tot erelid 
Tijdens de Veteranenreceptie, die op woensdag 6 december jl. in Den 
Haag werd gehouden, is districtscommissaris Hendrik Mulder tot erelid 
benoemd. Dhr. Mulder was tevens jarenlang vaandeldrager van de VOKS. 
Op de oorkonde stond de volgende tekst vermeld: 
 
‘De Vereniging Oud Korea Strijders heeft op 6 december 2017 benoemd 
tot erelid de heer Hendrik Mulder. 
Vanaf het jaar 2001 was de heer Mulder Districtscommissaris 
van de VOKS. Daarnaast was hij de drager van het vaandel van de 
Vereniging Oud Korea Strijders en daarmee het boegbeeld van onze 
vereniging om deze met dit vaandel op een waardige wijze te 
positioneren in onze samenleving. 
De heer Mulder heeft deze opdracht jarenlang op een 
voortreffelijke wijze uitgevoerd, waarvoor de VOKS hem uiterst 
dankbaar is.’ 

 

 

 
 

De oorkonde was ondertekend door de voorzitter en secretaris VOKS. 
De heer Mulder ontving tevens een foto en een cadeaubon. 
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Revisit Zuid-Korea 2018 
In februari 2018 vindt weer een revisit plaats voor Korea Veteranen. 
U kunt zich daarvoor aanmelden. 
Het vertrek vanaf Schiphol is woensdag 7 februari 2018 
De retourvlucht vanaf Seoul (Incheon) dinsdag 13 februari 2018 
Zie voor verdere informatie het artikel ‘Revisit Korea’ in deze VOX-VOKS 
 
Oproep defilé Wageningen 
In deze VOX-VOKS treft u informatie aan over het defilé dat op 5 mei 2018 
wordt gehouden in Wageningen. 
 
Overleg met vertegenwoordigers van de MPVA 
Uw voorzitter en secretaris hadden op 20 november 2017 een overleg met 
mevrouw Yu, Su Hyeon en de heer Park Eun-sung van het Ministerie van 
Veteranenzaken van de Republiek Korea (MPVA).  
Aan bod kwamen de onderwerpen Revisits voor Oud Korea Strijders, het 
studentenprogramma voor Nederlandse studenten en het Youth Peace 
Camp, dat jaarlijks in Zuid-Korea wordt gehouden.  
 

 
Tevens werd ingegaan op de bijzondere structuur van ons bestuur, waarin 
kinderen van Oud Korea Strijders een functie hebben en als zodanig de 
vereniging mede in stand kunnen houden. 
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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 
Vacature 

mailto:jaapvanale@veteranen.nl?subject=&body=
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DISTRICT II EN III NOORD- EN ZUID-GELDERLAND 
 
Reünie districten II en III in Harskamp 11 oktober 2017 
De reünie van deze twee districten vond traditiegetrouw plaats op de  
Generaal-majoor Winkelmankazerne/Infanterie Schietkamp (ISK)-
Harskamp 
De aanwezige veteranen met hun partners of begeleiders hebben gekeken 
naar de foto’s van de plaatsing van de urn van Joop Aldewereld en een 
Power Point presentatie als wel een reeks foto’s van de onthulling van de 
Korea plaquette in Roermond. Voorzitter Paul Gommers vereerde 
districtscommissaris A.J. Leyenaar met het Certificaat van Verdienste. 
 

 
 
Aan een lange tafel kregen wij een driegangenmenu aangeboden waarna 
wij van elkaar afscheid namen met de wens elkaar bij een volgende 
gelegenheid weer te mogen ontmoeten, D.V. 
Het was weer aangenaam om elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten. 
Ds. ‘t Hoen 
 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk-__QgOvXAhUjDMAKHZQbCBUQFgh4MAk&url=http%3A%2F%2Fwww.brandweer.org%2FCorps%2F4364%2FGen-Maj-Winkelmankazerne-Infanterie-Schietkamp-ISK-Harskamp&usg=AOvVaw10o6xUMrlHZK_UbtasqQBf
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk-__QgOvXAhUjDMAKHZQbCBUQFgh4MAk&url=http%3A%2F%2Fwww.brandweer.org%2FCorps%2F4364%2FGen-Maj-Winkelmankazerne-Infanterie-Schietkamp-ISK-Harskamp&usg=AOvVaw10o6xUMrlHZK_UbtasqQBf
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Vacature DC District Den Helder 
Nog steeds is er een vacature voor de functie van Districtscommissaris 
voor District Den Helder. Heeft u (nog meer) hart voor de VOKS en voor de 
leden in uw regio en wilt u zich beschikbaar stellen voor het onderhouden 
van het contact van uw kameraden en de rest van de VOKS-leden in 
Nederland, neemt u dan contact op met de secretaris VOKS, Leo 
Schreuders. 
Dit kan per brief: VOKS– Standaardmolen 88 – 6003 CK Weert 
            per e-mail: voks1951@gmail.com 
            per telefoon: 06-51903177 
 
 
DISTRICT VII WEST BRABANT 
 
DC Hendrik Mulder erelid 
Zoals u in deze VOX-VOKS kan lezen is Hendrik Mulder, de DC van District 
VII West Brabant, op 6 december jl. benoemd tot erelid. 
Van de heer Mulder ontving het bestuur het volgende bericht: 
“Geacht VOKS-bestuur, 
Voor mij was 6 december in het Crowne Plaza Hotel, tijdens de 
‘Veteranendag’ op uitnodiging van de Koreaanse Ambassadeur een dag 
om niet te vergeten. Ten eerste de grote opkomst van onze kameraden en 
hun gevolg. En dan de benoeming van mij tot erelid! 
Ja, dat zijn van die dingen waar ik stil van word. Daarvoor mijn dank. 
Het is alsof het de kers op de taart is, maar voor mijn gevoel had ik al die 
beloning omdat ik al die jaren het VOKS-vaandel mocht dragen en wat ik 
mocht bijdragen als uw Districtscommissaris. 
Ik moest weer terugdenken aan de tijd dat ik werd gebeld door generaal 
Tack. “Henk, ga je nog naar de reünie van Ruud Oudheusden? Zo ja kom 
mij dan ophalen want mijn vrouw heeft de auto”.  
Bij aankomst begonnen ze te zingen: “daar komt Henk met zijn generaal” 
Na afloop moest ik met de generaal thuis mee naar binnen om zijn vrouw 
gedag te zeggen. Ik kreeg van haar een doosje chocola voor mijn vrouw. 
Een andere keer vroeg generaal Tack mij om samen naar Brussel te gaan 
naar de herdenking van de in Korea gesneuvelde Belgische militairen. 
We werden opgevangen door de commandant van een soort KMA. 
Ik werd voorgesteld aan diverse heren. Omdat we in burgerkleding waren 
wisten we niet wie burger en/of militair was. Het bleken allemaal generaals 
te zijn, maar daar kwam ik een dag later pas achter. 
Ik voelde mij een beetje opgelaten, maar ik had wel het vaandel! 
Dat is tot voor zover wat betreft de generaal, maar de rest komt misschien 
later. 
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Ja, en dan komt kolonel Schreuders die mij vroeg om DC te worden. 
Ja, vooruit maar, dan kon ik er wel bij doen; ik had toch al het vaandel! 
Ieder jaar gingen we samen naar Roosendaal bij de commando’s voor een 
bespreking voor de Herdenking en Reünie van overste den Ouden. 
Vele jaren later vroeg de kolonel aan mij of ik de organisatie in Roosendaal 
ook alleen kon doen, daar hij het niet meer aan kon. Toen heb ik het nog 
enkele jaren alleen gedaan. Nu doe ik het organiseren samen met de heer 
Gommers, onze huidige voorzitter. 
We hebben met de vereniging veel ondernomen, zoals de parade in 
Washington, jaarlijks naar Wattfort in Engeland, Australië, Diksmuide in 
België, Thailand, Zuid-Korea. En dat allemaal met het vaandel. 
Ik kan over alles nog veel meer vertellen, maar wat ik al schreef, misschien 
later.  En dat was voor mij al een beloning.  
Groetjes,  
Hendrik Mulder” 
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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 28 februari 2018 
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 9, die ieder half uur om 10 minuten vóór en 20 minuten ná het hele 
uur van het busstation in de richting Deelen vertrekt. Uitstappen aan de 
Clement van Maasdijklaan t.o. de toegangsweg naar de kazerne. 

• 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 voorzitter VOKS vóór 18 februari 2018. 

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. 15 februari 2017 

gepubliceerd in de VOX-VOKS van maart 2017. 
 7.  Jaarverslag van 2017, deze wordt ter vergadering uitgedeeld. 
 8.  Beantwoorden eventuele vragen over dit jaarverslag. 
 9.  Eventueel nagekomen stukken. 
10.  Financieel verslag 2017. 
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. L.C. Schreuders, secretaris en vicevoorzitter, is aftredend 
wegens beëindiging van de vierjaarlijkse termijn en herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor dhr. Schreuders voor een nieuwe termijn te 
herbenoemen als bestuurslid. 

- Dhr. R. Rehmann, ledensecretaris van de VOKS, is aftredend 
wegens beëindiging van de vierjaarlijkse termijn en herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor dhr. Rehmann voor een nieuwe termijn te 
herbenoemen als bestuurslid. 

Tegenkandidaten voor een functie als secretaris en/of ledensecretaris 
kunnen zich aanmelden door vóór 1 februari 2018 een schriftelijk 
voorstel hiertoe ter kennis te brengen aan het secretariaat van de 
VOKS. 

16.  Lopende zaken 2018 en plannen voor 2019 
17.  Behandeling van de door de leden ingediende vragen en voorstellen. 
     U wordt verzocht uw vragen/voorstellen uiterlijk 1 week voorafgaande 

aan de vergadering 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 10 minuten vóór en 20 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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UITNODIGING HERDENKING/REÜNIE VOKS  
 
Uw bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende: 
In gezamenlijk overleg met de Commandant 12 Bat Regiment van Heutsz 
is besloten dat de jaarlijkse VOKS- herdenking en reünie dit jaar zal 
plaatsvinden op:  
 

 
Dinsdag 17 april 2018 

Ontvangst 09.00- 10.30 uur in de Fly-Inn 
Oranjekazerne 

Clement van Maasdijklaan 
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 april 2018 

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

 
 
 

1)  via de website van de VOKS: 
www.vox-voks.nl/nieuws/herdenking en reünie 2018 
 

 

of 

 
 
 

2)  middels het bij deze VOX-V.O.K.S. ingesloten deelname- en 
vrijvervoer aanvraagformulier (zie laatste pagina) 
 

 Indien u gebruik maakt van het schriftelijke aanmeldformulier dan 
dient u dit vóór 1 april 2018 te hebben ingevuld en verstuurd per 
post of per e-mail aan de penningmeester:  

 
P.R. Wijnands  
Cattepoelseweg 301 

 6815 CG Arnhem  
e-mail: wijnandsengel@hotmail.com 
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Verder wordt u verzocht vóór 1 april 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 17 april 2018’ 
 
 - 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 april het bij deze VOX-V.O.K.S. ingesloten 
deelname- en vrijvervoer aanvraagformulier (laatste pagina van deze 
VOX-VOKS) 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 bussen 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 Oranjekazerne in Schaarsbergen is vanaf het station ook per 
lijnbus te bereiken, bus 9 richting Schaarsbergen die 10 minuten vóór 
en 20 minuten ná het hele uur van het busstation vertrekt. Uitstappen 
Clement van Maasdijklaan. De reistijd per lijnbus is zo'n 25 minuten. 

 
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 binnenkomst in de kazerne kunnen aan zowel de dames als de 

heren gevraagd worden de veteranenpas, c.q. uw identiteitskaart (die 
iedereen immers heeft) 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 penningen, 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, L.C. Schreuders jr.) 
   
8.  De Dodenherdenking 

- Tegen 10.45 uur zal de regelingsofficier u verzoeken uw 
plaatsen op de appelplaats in te nemen. U wordt beleefd maar 
dringend verzocht hieraan direct gehoor te geven. 

- Indien u de dodenherdenking niet kunt of wilt bijwonen en in de 
reünieruimte wilt blijven wordt u verzocht zich te onthouden van 
luidruchtige gesprekken, die de herdenkingsplechtigheid 
zouden kunnen verstoren. 

- Op de appelplaats staan voldoende stoelen opgesteld t.b.v. 
hen die de plechtigheid moeilijk staande kunnen bijwonen. 

- Voor invaliden in een rolstoel wordt een apart vak gereserveerd. 
- Vriendelijk verzoek tijdens de herdenkingsplechtigheid, die toch 

voornamelijk gehouden wordt ter nagedachtenis van uw 
gevallen kameraden, STILTE TE BEWAREN. Heen en weer 
lopen en het voeren van gesprekken getuigt van weinig respect 
voor de gevallenen en is elk jaar weer een bron van ergernis 
voor hen, die zich wél bewust zijn van de waarde van deze 
herdenking. 

- Nadat tegen het einde van de plechtigheid de Korea ‘Battle-
flag’ en de ‘Geus’ hun plaatsen bij de monumenten hebben 
ingenomen begint het Defilé langs de monumenten, dat 
geopend wordt door de Ambassadeur 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 hier zal de Ambassadeur van de 
Republiek Korea aanwezig zijn  

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

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

deze in te leveren. 
 
11.   De maaltijden 

- De uitgebreide rijstmaaltijd wordt vanaf 13.30 uur uitsluitend 
geserveerd in de Fly-Inn (reünieruimte) van Groot Heidekamp; 

- Mocht u een dieet volgen wilt u dat tijdig doorgeven aan onze 
penningmeester. 

 
12. Einde bijeenkomst 
 Vijf minuten voor sluitingstijd van de bar (15.00 uur) wordt de sluiting 

aangekondigd. De bus 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. 
Ontvangst met koffie, cake/koek 
 

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 

12.00-13.30 Reünie in aanwezigheid van Z.E. de 
Ambassadeur van de Rep. Korea en 
de voorzitter V.O.K.S.     
 

Reünieruimte 

13.30-14.15 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  
-  A12 volgen richting Oberhausen  
-  Afslag Arnhem-Noord  
-  Bij verkeerslichten linksaf  
-  Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderloo  
-  U rijdt op de Koningsweg  
-  Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne 
 1e weg links, aan overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn   
 
Vanaf Nijmegen 
- A 50 volgen tot afslag A12 
-  A12 volgen richting Oberhausen 
-  Afslag Arnhem-Noord 
-  Bij verkeerslichten rechtsaf  
-  Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderloo  
-  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   
  
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, aan de overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn   
 
Vanaf Zevenaar  
-  A12 volgen tot afslag Apeldoorn/Zwolle  
-  Direct afslag Arnhem-Noord  
-  bij verkeerslichten rechtsaf  
-  Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderloo  
-  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   
 
Openbaar vervoer  
Schaarsbergen is vanaf het station ook per lijnbus te bereiken, bus 9 richting 
Schaarsbergen die 10 minuten vóór en 20 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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OPROEP WAGENINGEN 2018 
 

Op 5 mei 2018 zal wederom het 
bevrijdingsdefilé in Wageningen 
plaatsvinden. Wij als uw bestuur, 
vinden dat de VOKS vanzelfsprekend 
‘acte de presente’ 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 2018 in 
Wageningen. U kunt zich opgeven om mee te lopen in het defilé of om als 
defilant op een militair voertuig mee te rijden en ook kunt zich opgeven 
voor een tribuneplaats. 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.  
 
Vriendelijk doch dringend verzoek: wilt u, indien u uw vrij vervoer bewijzen 
heeft ontvangen en deze niet gebruikt, deze graag opsturen/inleveren bij 
uw penningmeester de heer P. Wijnands? 
Dit scheelt onze vereniging weer een hoop geld. 
 
Tot uiterlijk 25 januari 2018 kunt u zich opgeven. 
Geef daarbij duidelijk aan of u (één mogelijkheid aangeven): 
-       Mee wilt lopen in het defilé 
-       Wilt meerijden op een militair voertuig 
-       Een plaats op de tribune wilt 
-       Een vrij vervoer  
 
U kunt u zich alleen aanmelden: 
• per post:  

De heer P.P.G. Gommers, Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet  

• per e-mail: 
ppg.gommers@kpnmail.nl 

• per contactformulier: 
op de website: www.vox-voks.nl/oproep-wageningen-2018 
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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. 
 
Johan Kommers 
Geachte Korea Veteranen, 
Ik ben bezig met een onderzoek aangaande onze familie. Dit alles om een 
boek te schrijven.  
Mijn oom, Johan Kommers, roepnaam Hans, was een broer van mijn 
moeder. Hij was beroepsmilitair en ik weet dat hij gediend heeft bij NDVN 
in Korea. 
Ik zou graag wat meer willen weten over de periode dat mijn oom daar 
was. Hij is inmiddels overleden en tijdens zijn leven sprak hij er niet over.  
 
Johan (Hans) was afkomstig uit Oosterhout en ingedeeld bij de 
Landmacht. Hij vertrok op 26 oktober 1950 met het 'ss Zuiderkruis'  
(1e Detachement) naar Korea en kwam op 8 januari 1952 terug. 
Hij behoorde van oorsprong bij het regiment Stoottroepen; in Korea werd 
hij ingedeeld bij het regiment 'Van Heutsz'. 
Hans was mijn lievelingsoom. Zijn leven was verre van gelukkig en ik weet 
dat de oorzaak hiervan ligt bij het feit dat hij als jonge jongen, hij was 17 
jaar, na dolle dinsdag, terecht kwam bij de Wehrmacht. Niet vrijwillig, maar 
gedwongen. 
 
Ik ben toch wel benieuwd of er kameraden van Hans uit die Koreatijd nog 
in leven zijn. Misschien zijn er nog foto's e.d. uit die tijd.  
Misschien is het mogelijk dat er nog iemand is die bereid is hierover met 
mij in gesprek te gaan. 
Het boek dat ik wil gaan schrijven, gaat hierover. Kinderen, die zonder dat 
zij daarover konden beslissen, hierin terecht zijn gekomen. En wat hiervan 
de gevolgen waren in hun verdere leven. 
Met vriendelijke groet, 
Ella van Kappel 
 
Graag reageren naar het secretariaat van de VOKS, Leo Schreuders. 
T: 06-51903177 
E: voks1951@gmail.com 
P: secretariaat VOKS – Standaardmolen 88 – 6003 CK  Weert 
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HOENGSONG HERDENKING 15 FEBRUARI 2018 
 
Op donderdag 15 februari 2018 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. 
 

 
 
Alle VOKS-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 
U dient zich voor deze herdenking en reünie aan te melden. U kunt dat 
doen door u, in verband met de controle bij binnenkomst en opgave voor 
de lunch, vóór 1 februari 2018 bij uw districtscommissaris aan te melden 
op één van de volgende manieren: 
- per post: Dhr. H. Mulder – Johan de Wittstraat 139 - 3135 RH Vlaardingen 
- per email: mulder.h1@hotmail.com 
- via het inschrijfformulier op onze website bij de nieuwspagina over de 

herdenking Roosendaal (www.vox-voks.nl/nieuws) 
 

Geef daarbij duidelijk aan met hoeveel personen u komt en 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? 
 
Kosten 
Uw inschrijving is pas definitief als u een bedrag van 10 euro p.p. heeft 
overgemaakt naar rekeningnummer NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. 
V.O.K.S. Vermeld daarbij ‘Herdenking Roosendaal 2018’ 
 
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 
 

mailto:mulder.h1@hotmail.com
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REVISIT ZUID-KOREA FEBRUARI 2018 

In februari 2018 vindt weer een revisit voor Korea Veteranen plaats. 
U kunt zich daarvoor aanmelden. 

Vertrek en retour 
Het vertrek vanaf Schiphol is woensdag 7 februari 2018 
De retourvlucht vanaf Seoul (Incheon) dinsdag 13 februari 2018 

Programma 

Dag 1  Aankomst en hotel check-in. 
Dag 2  Herdenkingsceremonie op de Koreaanse Nationale Begraafplaats, 

aansluitend bezoek aan het Koreaans militair museum. 
Dag 3  Bezoek Panmunjom, DMZ, Joint Security Area, Camp Bonifas en 

kranslegging. 
Dag 4  Ceremonie voor Koreaanse oorlogsveteranen & Display / Show. 
Dag 5  Bezoek aan ‘Korean Folk Village’ en winkelgelegenheid. 

Banket op uitnodiging van het MPVA en de KVA. 
Dag 6  Vertrek 



33 

De kosten 
Inbegrepen: 
De hotelaccommodaties alsmede maaltijden, excursies, enz. worden door 
de MPVA betaald. 
Let op: de hotelaccommodatie is gebaseerd op twee personen per kamer. 
Niet inbegrepen: 
De retourvlucht vanaf Schiphol. Voor deze vlucht krijgen de veteranen 
50% korting en hun eventuele partner/begeleider 30% korting. 

Aanmelden uiterlijk 31 december 2017 
Omdat wij de datum van deze revisit vrij laat doorkregen, is er haast 
geboden met uw aanmelding. Daarom ontvangen wij uw aanmelding 
graag uiterlijk 31 december 2017 bij uw voorzitter, de heer Gommers. 

U kunt hem op één van de volgende manieren bereiken: 
- Telefonisch: 06-13134870
- Per e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
- Per post: Alb. Neuheyslaan 23 – 8072 HJ  Nunspeet
- Via het inschrijfformulier op de website van de VOKS:

www.vox-voks.nl/Nieuws/Korea Revisit 2018

Geef bij uw aanmelding het volgende aan: 
1) Uw naam en uw adresgegevens
2) De naam en het adres van uw partner of begeleider (zoon/dochter)
3) Wanneer voor het laatst op een revisit bent geweest.
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VETERANENRECEPTIE CROWNE PLAZA DEN HAAG 
 
Op woensdag 6 december 2017 vond opnieuw de Veteranenreceptie 
plaats in Hotel Crowne Plaza te Den haag. 
Hoewel het aantal Nederlands Korea Strijders met de jaren minder wordt, 
was het opmerkelijk dat ruim 65 veteranen gebruik maakten van de 
uitnodiging van de nieuwe ambassadeur van de Republiek Korea om hier 
gehoor aan te geven. In totaal waren inclusief begeleiders en bijzondere 
gasten ruim 175 personen aanwezig. 
 

 
 
De Ambassadeur verwelkomde de aanwezigen met de volgende speech: 
 
“Goedemiddag allemaal.  
Ik ben de Koreaanse Ambassadeur Lee Yun Young. Ik ben zeer blij dat ik u 
hier mag ontmoeten.  
Mr. Gommers en Mr. Motshagen, de huidige en voormalige voorzitter van 
de Vereniging Oud Korea Strijders, Majoor Mustert, plaatsvervangend 
commandant van het Van Heutsz Regiment, Z.E. Hamilton, Griffier van de 
Senaat, Z.E. Philippe Couvreur, Griffier van het Internationaal Hof van 
Justitie, Mr. Van den Berg, adjunct-directeur Ministerie van Buitenlandse , 
Zaken, voorzitter de heer Mullers en leden van het comité ‘De Vergeten 
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Oorlog’ en professor Breuker van de Leider Universiteit, 
 
Veel vrienden zijn vandaag bijeengekomen. Als speciale gast van vandaag 
uit Korea, Z.E. Kim Young Woo, Voorzitter van het Nationale Defensie 
Committee van de Koreaanse centrale overheid, 
 
Gewaardeerde veteranen, 
dames en heren, en beste 
Koreaanse kameraden, 
goedendag, goedemiddag! 
Ten eerste heet ik ieder van 
u welkom die vandaag 
helemaal hierheen is 
gekomen om bijeen te 
komen ter ere van de Oud 
Korea strijders. Met name 
ben ik erg blij en vereerd om 
veel veteranen en hun 
families hier te ontmoeten 
vandaag ondanks het koude 
weer. 
Zoals u goed weet, toen de 
Koreaanse Oorlog uitbrak in 
1950, kwamen duizenden 
jonge Nederlandse soldaten 
naar Zuid-Korea om onder 
de vlag van de Verenigde 
Naties vrijheid en democratie 
te verdedigen tegen de 
invasie door Noord-Korea. 
Gedurende de oorlog 
werden welgeteld 768 Nederlandse soldaten vermoord of raakten gewond, 
waaronder ook commandant Den Ouden. 
Hun nobel offer, samen met de andere VN strijdkrachten, hebben de 
grondslag gelegd voor vrijheid, democratie en welvaart in de Republiek 
Korea. Ik wil ten zeerste mijn respect betuigen aan die moedige soldaten. 
 
Gewaardeerde gasten, 
Dit jaar hielden we veel evenementen en ceremonies om onze helden te 
herdenken, ik zou graag een speciale vermelding maken van een aantal 
hiervan: 
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Allereerst de begrafenisceremonie voor Johan Theodoor Aldewereld op 
het VN Ereveld in Busan in Korea. Deze veteraan had als wens om na zijn 
overlijden begraven te willen worden in Zuid-Korea bij zijn kameraden.  
De Koreaanse overheid voelde zich vereerd om zijn wens te respecteren 
en de hoogste eer te bewijzen voor zijn dappere inzet. 
 
Ten tweede de onthullingsceremonie van de speciale gedenkplaat voor de 
Oud Korea strijders in het Nationaal Herdenkingspark in Roermond.  
Als Ambassadeur van de Republiek Korea, had ik het voorrecht om een 
kleine bijdrage te leveren aan deze onthulling en samen te werken met de 
Stichting Nationaal Indië Monument. 
 
Ten derde, en niet ten minste, de permanente tentoonstelling van de 
Nederlandse bijdrage aan de Korea Oorlog in het Nationaal Militair 
Museum in Soesterberg. Ik ben blij dat de toekomstige generaties het 
verleden niet zullen vergeten en meer zullen begrijpen van de Korea 
Oorlog en de Nederlandse bijdrage hieraan doormiddel van deze prachtige 
tentoonstelling. 
De Koreaanse overheid zal haar best blijven doen om te verzekeren dat 
het ultieme offer van de Nederlandse veteranen voor altijd zal worden 
herinnerd in beide landen. 
 
Dames en heren, 
Ondanks Noord Korea’s recente, roekeloze provocaties met nucleaire 
testen en raketlanceringen, sparen de Koreaanse overheid en de 
internationale gemeenschap geen enkele moeite om met volle overtuiging 
de Noord-Koreaanse nucleaire zaak vredig op te lossen. Ik wil Nederland 
bedanken voor diens onwankelbare steun aan de Republiek Korea. 
Krachtige steun van Nederland heeft bijgedragen aan de vrede en 
stabiliteit op het Koreaanse schiereiland. 
 
Ik wil deze kans aangrijpen om u eraan te herinneren dat in 2018 de 
Winterspelen gehouden zullen worden in Pyeongchang, Korea. 
Pyeongchang ligt vlak naast ‘Hoengseong’ waar veel Nederlandse 
soldaten in de Korea Oorlog vochten.  
Ik hoop dat Nederland, een van de sterkste landen wat betreft de 
wintersporten, groot succes zal behalen in Pyeongchang.  
Ik geloof dat de Olympische Spelen van 2018 een goed momentum zal 
hebben om onze boodschap van vrede en eenheid uit te dragen aan de 
wereld. 
 



 
37 

 

Geëerde veteranen, 
 
Nogmaals wil ik mijn diepste dankbaarheid aan elk en ieder van u betuigen 
voor uw nobele toewijding en opoffering. We zullen u nooit vergeten. 
Geniet alstublieft van de bijeenkomst van vandaag.  
Dank u wel” 
 
Daarna was het de beurt aan de voorzitter VOKS, de heer Gommers die 
zijn speech in het Engels voortzette: 
(De Nederlandse vertaling is hieronder geplaatst) 
 
“Geachte Ambassador Lee, mr. Young-woo Kim, voorzitter van het 
National Defense Committee, Majoor Mustert, plaatsvervangend 
commandant van het regiment Van Heutsz, onze ereleden de heer 
Motshagen en de heer Titalepta, onze bestuursleden en ‘last but not least’, 
de ruim 65 veteranen die vandaag met hun familieleden hier aanwezig zijn.  
 
Dames en heren, 
Ik vind het bijzonder dat er zo veel veteranen vandaag aanwezig zijn om 
deze traditionele Veteranendag te vieren.  
Om eerlijk te zijn, ben ik er van onder de indruk dat onze veteranen, die 
inmiddels toch een leeftijd hebben bereikt tussen 85 en 95 jaar, toch 
hebben besloten hier vandaag te zijn. 
 
Geachte Excellentie, mr. Lee, 
Dit is als ambassadeur uw eerste jaar in Nederland. Ik weet dat uw werk 
niet alleen betrekking heeft op de veteranen van de Koreaanse oorlog. 
Maar om eerlijk te zijn, we hebben allemaal het gevoel dat uw toewijding 
en respect voor deze veteranen nu al indrukwekkend is. 
Allereerst met uw aanwezigheid en bijdrage bij de onthulling van de 
plaquette van de gevallen Nederlandse soldaten aan het vredesmonument 
in Roermond. 
En uw aanwezigheid op onze herdenkingsdag op 15 mei en vooral niet te 
vergeten uw inspanningen om ons te ondersteunen bij de opening van de 
Koreaanse vitrine in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. 
We hopen dat u ook aanwezig zult zijn op de herdenkingsceremonie in 
Roosendaal op 15 februari en onze herdenking en reünie op 17 april in de 
Oranjekazerne in Schaarsbergen. 
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Geachte heer Ambassadeur, 
U heeft wellicht het verhaal gehoord van Sinterklaas en zijn assistent 
Zwarte Piet, een Nederlandse traditie speciaal voor onze kinderen en 
kleinkinderen. Nou, om u te verrassen ... Gisteravond kwam Sinterklaas bij 
mij op bezoek en liet een geschenk voor u achter. 
Laat me dit speciale geschenk voor zowel u als de medewerkers van uw 
Ambassade aan u geven en u bedanken voor uw uitnodiging voor 
vandaag. 
 
Meneer de ambassadeur, 
Vandaag wordt een heel speciale dag voor een van onze veteranen, hier 
aanwezig. Ik zou graag willen vragen aan dhr. Hendrik Mulder om hier op 
het podium te komen” 
 
Vervolgens werd aan districtscommissaris Hendrik Mulder de oorkonde, 
behorend bij het erelidmaatschap van de VOKS overhandigd. 

 
 
Daarna kreeg Z.E. Kim Young Woo, Voorzitter van het Nationale Defensie 
Committee van de Koreaanse centrale overheid het woord. Hij was 
speciaal voor deze gelegenheid vanuit Zuid-Korea naar Den Haag 
gekomen. 
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In zijn speech memoreerde hij naar de dappere inzet van de Nederlandse 
Korea Strijders en de dankbaarheid die van de Koreaanse overheid nu nog 
steeds uitgaat. Hij ontving van de aanwezigen een hartelijk applaus. 
 
Daarna werden de ‘Korean Ambassador for Peace’ medailles uitgereikt. 
Daarvan drie medailles postuum aan twee dochters en een zoon van een 
reeds overleden Korea veteraan en vier medailles aan aanwezige Korea 
Veteranen. 
 

 
 
Na de voortreffelijke lunch, vergezeld van prachtige muziek, konden de 
veteranen met elkaar praten en herinneringen ophalen. 
Om 14.30 uur werd de receptie beëindigd, zodat een ieder voor aanvang 
van de spits weer huiswaarts kon keren. 
 
Met dank voor de vriendelijke uitnodiging van de ambassadeur en  
de voortreffelijke organisatie. 
Michelle Krens en Marlous Scholten van de ambassade, ook jullie hartelijk 
dank. 
 
Leo Schreuders 
Secretaris en vice-voorzitter VOKS 
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OUD KOREA STRIJDER IN BUSAN BIJGEZET   
 
                     

 
 
Een wens gaat in vervulling 
Het ging met de gezondheid van Oud Korea Veteraan Joop Aldewereld de 
laatste jaren bergaf. Toch vond hij de kracht om in mei 2016 gehoor te 
geven aan een uitnodiging om naar Zuid-Korea te reizen om de bijzetting 
van de as van Oud Korea Strijder Nico Wessels bij te wonen. Zijn beste 
vriend Ron van Vliet begeleidde Joop daarbij. 
De begrafenis van Nico Wessels maakt veel indruk. “De eerbied, het 
respect dat de Zuid-Koreanen tonen, de speeches. Ik vond dat al 
bijzonder”, zegt Ron. “Bij Joop was dat driedubbel zo sterk. Hij bleef maar 
herhalen dat Nederland hieraan een voorbeeld kon nemen. “Van 
Nederland hoor je nooit wat”, zei hij dan.” 
De respectvolle en eervolle wijze waarmee de Zuid-Koreaanse regering de 
urn van strijdmakker Nico Wessels op de Internationale Begraafplaats van 
de Verenigde Naties in Busan, Zuid-Korea, ter aarde bestelde, was voor 
Joop zo indrukwekkend, dat hij vanaf dat moment nog maar één wens 
had: dat zijn as na zijn overlijden ook een plaats kreeg naast het graf van 
Nico Wessels. Op 27 september 2017 ging deze wens in vervulling. 
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Overlijden en voorbereiding 
Joop overleed op 4 februari 2017. Kort daarna begon de voorbereiding 
voor de bijzetting in Busan. In goed overleg met zijn beste vriend, Ron van 
Vliet, het bestuur van de VOKS, de Nederlandse Ambassade en het 
Ministerie van Veteranenzaken in Zuid-Korea en de Zuid-Koreaanse 
Ambassade in Den Haag, werd de ceremonie in details voorbereid. 
Op zondag 24 september vertrok Ronald van Vliet met een delegatie van 
het VOKS-bestuur en enkele Oud Korea Strijders vanaf Schiphol naar het 
vliegveld Incheon in Zuid-Korea 
 
Aankomst in Zuid-Korea 
Op maandag 25 september kwam de delegatie uit Nederland met de urn 
van Joop in Zuid-Korea op het vliegveld Incheon aan. 
Tijdens de ceremoniële ontvangst op het vliegveld werd de delegatie 
verwelkomd door de Zuid-Koreaanse minister van Veteranenzaken Pee 
Woo-Jin, die met een diepe buiging haar respect betuigde voor de urn met 
de as van de overleden Oud Korea Strijder. 

 
Een erewacht hield daarbij het portret van Joop Aldewereld vast, een foto 
uit de tijd dat hij als soldaat in Korea vocht. 
Deze indrukwekkende ontvangstplechtigheid is het gebruikelijke eerbetoon 
van de Zuid-Koreaanse autoriteiten voor oud-strijders die hebben 
meegevochten tijdens de Koreaanse Oorlog (1950-1953). 
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Bijzetting in Busan 
De urn met de as van Joop Aldewereld werd op woensdag 27 september 
2017 door de voorzitter VOKS Paul Gommers en Ron van Vliet bijgezet op 
de Internationale begraafplaats van de Verenigde Naties in Busan. 
Joop is daarmee de tweede Nederlandse oud-strijder die de Korea oorlog 
overleefde, maar jaren later na diens overlijden op de militaire 
begraafplaats wordt bijgezet. De eerste Nederlandse oorlogsveteraan die 
in mei 2016 deze eer te beurt viel, was Nico Wessels (85). 
 
De voorzitter VOKS, Paul Gommers, vertelde het volgende mooie en 
emotionele verhaal: 
 
“Ladies and Gentlemen, 
Your excellence, the Minister van Veterans Affairs, mrs Pee Woo-Jin, 
Ambassador of the Netherlands, mr Embrechts, and not to forget, the 
Korean Veterans of The Netherlands. 
 
Two years ago, I stood here as president of the Korean War Veterans 
Association of The Netherlands, at this beautiful and impressive location, 
to bury the urn with the remains of the Dutch Korean veteran Mr. Nico 
Wessels.  
One of the veterans that was present at this memorial occasion, was  
Mr. Joop Aldewereld.  
Who was Mr. Aldewereld? He was a Dutch Korean veteran, who fought in 
the Korean War to free this country form the intruders, the North-Koreans 
and the Chinese. 
Mr Aldewereld came with the first Detachment of volunteers to Korea in 
1951 to fight in the war. 
After the war he joined the armed forces in The Netherlands, but never 
forgot his experiences in your country. 
We might say, that his time in the Korean War never got out of his mind. 
So when he attended the burial ceremony of his comrade in war, Dutch 
Korean veteran Nico Wessels in May 2016, he was emotionally impressed. 
Impressed by the reception at the arrival at the airport, on May 2016, 
impressed by the presence of the press, the Korean television, the minister 
of Patriot and Veterans affairs, the Dutch Embassy and the large amount 
of Korean people that were present at the arrival at the airport and 
applauded at his arrival. 
He recognised in this emotional moment the problem that existed and still 
exists in The Netherlands, which is the lack of respect for the deeds of the 
Dutch young soldiers in the Korean war. 
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Besides all this, Joop Aldewereld had hardly any connections with his 
family. They did not understand him, he did not understand them.  
The burial of the ashes of Mr Nico Wessels in May 2016,  was the turning 
point for Mr. Aldewereld. He decided there and then that he would like to 
be buried near his comrades in a country that respected him for the 
actions he had done for Korea. 
And for this reason, ladies and gentlemen, we are here today. To order the 
ashes of Joop Aldewereld to the earth, the earth of the country he loved 
until the day he died. 
On this beautiful day, I thank you for the fulfilling of the wish of Joop 
Aldewereld. His greatest wish, to be buried among his fallen comrades, 
has been fulfilled as promised. 
Thank you for this special moment, we will treasure it for the rest of our 
life”. 
 
Ron van Vliet 
De ceremonie op het ereveld in Busan werd bijgewoond door de 51-jarige 
Ron van Vliet, cafébaas in Monnickendam. Hij leerde Joop Aldewereld 
kennen via zijn vrouw die werkzaam is in de thuiszorg. 
In 2016 gingen Joop en Ron samen naar Korea en zagen ze onder meer 
hoe de urn met de as van een Nederlandse veteraan met militaire eer en 
groot respect werd bijgezet. 
Nu vloog Ron van Vliet opnieuw naar Zuid-Korea, maar nu met de urn van 
Joop Aldewereld in een speciale ruimte van het toestel. In Korea 
aangekomen kreeg hij de eer in de urn van Joop naar zijn laatste 
rustplaats te brengen en daar bij te zetten. Zoals Joop het had gewild. 
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VERSLAG REVISIT ZUID-KOREA VAN 23 – 29 JULI 2017 
 
Op 23 juli 2017 vertrok Jan Nagelkerken met dochter Yvonne op 
uitnodiging van de Republiek Korea voor een Revisit Program naar Zuid-
Korea. In het vliegtuig ontmoetten zij hun reisgenoten: vader en zoon Van 
der Leelie. Het werd een hele mooie, indrukwekkende reis en op diverse 
momenten ook zeer emotioneel. Het is een heel mooi gebaar dat Zuid-
Korea dankbaarheid en waardering toont met het Revisit Program om de 
veteranen te laten zien hoe welvarend Zuid-Korea nu is geworden. Als 

soldaten verlieten zij destijds 
een arm Korea dat in puin lag. 
Mijn vader vond het prachtig 
om te zien hoe Korea nu is 
geworden. Hij is zeer onder de 
indruk daarvan. 
 
Het was een week met veel 
plechtigheden, waarbij keer op 
keer dankbaarheid en 
waardering werd uitgesproken 
voor de veteranen. Alles was 
perfect geregeld, de 
ceremonies, het vervoer.  
We zaten in een 5-sterren 
hotel, we hebben heerlijk 
gegeten. Het ontbrak ons aan 
niets en werden op onze 
wenken bediend. Deze week 
voelde heel ontspannen aan. 
De manier waarop de Zuid-
Koreanen de veteranen en hun 

begeleiders met alle égards behandelen, het politie-escorte naar de 
ceremonies, de erehaag in het hotel en door de scholieren, de lunch bij de 
ambassadeur. We voelden ons bijna koninklijk. We willen dan ook een 
ieder die deze reis mogelijk heeft gemaakt hiervoor hartelijk danken.  
Wij zouden de reis zo weer overdoen, waarbij mijn vader dan graag een 
bezoek aan Busan zou brengen. Het was onvergetelijk en heel bijzonder 
om dit met mijn vader te ervaren. 
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Bij aankomst op maandag 24 juli op de luchthaven van Incheon werden 
we bij de gate al opgewacht door een medewerker van de MPVA 
(Ministery of Patriots and Veterans Affairs), zij begeleidde ons naar de 
aankomsthal waar wij een mapje kregen met informatie en een naambatch 
met busnummer. In totaal zouden er 127 deelnemers met 14 
nationaliteiten komen. Met een busrit van anderhalf uur voor de boeg 
gingen we op weg naar Seoul naar het Grand Ambassador Hotel. 

Onderweg keek mijn vader 
zijn ogen uit, omdat er niets 
maar dan ook niets 
herinnerde aan wat hij 64 jaar 
geleden had achtergelaten. In 
het hotel aangekomen 
werden we verwelkomd door 
een haag van medewerkers 
van het hotel. Na een heerlijke 
maaltijd zijn we gaan slapen.  
 
De volgende dag, dinsdag 25 
juli, moesten we namelijk al 
weer vroeg present zijn voor 
de bijeenkomst, waar we 
uitleg kregen over de 
Koreaanse cultuur en 
tradities. Hierna mochten we 
ons ook verkleden in de 
traditionele kleding: de 
hanbok.  
 
Middags gingen we met vier 
bussen onder begeleiding van 
twee motoragenten naar de 
DMZ. Tijdens elke busrit naar 

een ceremonie of excursie vertelde Flora, onze vaste begeleidster dan 
over Korea. Flora werd altijd vergezeld door een staff van een aantal 
medewerkers die de veteranen behulpzaam waren. En in iedere bus was 
steeds een verpleegster aanwezig.  
 
Woensdag 26 juli bezochten we de nationale begraafplaats voor de 
kranslegging en een wierookoffer-ceremonie. Mijn vader vond het jammer 
dat er niet meer tijd was om hier te zijn. Maar de volgende ceremonie bij 
het War Memorial of Korea wachtte op ons. Hierbij mocht mijn vader een 
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speciale rol vervullen. Wat voelde ik mij trots toen hij voorop door de 
eregalerij liep. 
 

 
 
 
Na een korte ceremonie legde mijn vader samen met een Turkse veteraan 
een krans bij de plaquettes met de namen van de gesneuvelde militairen. 
Hierna legden de veteranen en hun begeleiders een witte bloem bij de 
plaquettes, wat voor velen een emotioneel moment was. Het was een 
bijzonder serene ceremonie.  
 
Samen met de heren Van der Leelie waren we uitgenodigd voor een 
heerlijke lunch bij de Nederlandse ambassadeur Lody Embrechts en zijn 
vrouw. De heer Kwak, directeur van POSCO, de staalfabriek, reikte aan 
mijn vader, de heer Leelie en de Koreaanse veteranen Kwak (zelfde naam 
als de directeur) en Choi een medaille uit die gemaakt is van het 
prikkeldraad van destijds uit de DMZ.  
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De heer Kwak sprak zijn waardering en respect uit voor de veteranen en 
dankte hen voor hun opofferingen. Na een groepsfoto in de tuin van de 
residentie werden we door de chauffeur van de ambassadeur naar het 
hotel gebracht  
Met de rest van de groep veteranen zijn we meteen daarna in Insadong 
gaan winkelen.  
 

 



49 
 

Alvorens het hotel te verlaten zonder staff-begeleiding, werden we geacht 
een formulier in te vullen en te ondertekenen, zodat de organisatie wist 
waar iedereen was. Er werd niets aan het toeval overgelaten. Na dit 
gedaan te hebben zijn mijn vader en ik 's avonds met de superschone 
metro op weg gegaan. Drie kwartier met overstap duurde de reis naar een 
heel ander deel van Seoul. Een hele belevenis. We kwamen terecht in een 
heel groot winkelcentrum, genaamd Lotte World. Insadong was er niets 
bij.  
 
Donderdag 27 juli vond de 64e herdenking plaats van de wapenstilstand 
van de Koreaanse Oorlog. Bij aankomst bij het SK Olympic Handball 
Stadium werden de veteranen verwelkomd door een erehaag van 
applaudisserende scholieren, waarbij zij spandoeken vasthielden met 
teksten als: "We will remember your sacrifice" en "You will always be our 
heroes". Vele hooggeplaatste personen waren aanwezig bij deze 
herdenking. Er waren diverse toespraken en mooie optredens met zang en 
dans. Na deze optredens werden de veteranen uitgenodigd op het podium 
om te worden geëerd. Hierbij  werden zij begeleid door schoolmeisjes in 
traditionele kleding. Ook deze ceremonie was weer emotioneel.  
 

 
 
’s Avonds namen we deel aan het Thank You Banquet in het Shilla hotel. 
Ook hier weer mooie optredens, toespraken o.a. van de minister van 
veteranenzaken, mevrouw Pi Woo-jin. De Nederlandse en Belgische 
veteranen zaten aan tafel met de ambassadeurs van Nederland en België. 
Tijdens het heerlijke diner werden er foto's en filmpjes op een groot 
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scherm getoond die de voorgaande dagen door de meereizende 
fotografen waren gemaakt.  
 
Terug in het hotel werd er een statiefoto gemaakt van de veteranen en hun 
begeleider. Op de dag van vertrek kregen we die aangeboden. 
 
Omdat het op vrijdag 28 juli regende bezochten we het National Folk 
Museum of Korea in plaats van het Changdeokgung paleis. 
Het was natuurlijk het regenseizoen, maar we hadden ontzettend geboft 
met het weer de afgelopen dagen, het was droog en gemiddeld 34 graden. 
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Speciaal voor de komst van de veteranen vertelde Flora, onze begeleidster 
met een knipoog. Voor een Koreaanse lunch 
vertrokken we naar het Bulgogi Brothers restaurant. Hierna gingen we naar 
het Nationaal Museum, waar we een moeder en dochter ontmoetten. Zij 
hadden wenskaarten bij zich die ze speciaal hadden gekocht om aan de 
veteranen te geven. Ook zij toonden enorm respect en dankbaarheid. 
 
Zaterdag 29 juli: de dag van vertrek. Bij het ontbijt was er nog een leuke 
verrassing voor mijn vader, hij was namelijk jarig en een aantal van de 
medewerkers ging voor hem zingen en kreeg hij een lekkere 
verjaardagstaart. Dat was echt heel leuk. Na het inchecken van de koffers 
kregen we weer een speciale behandeling, we mochten door de fast check 
in zodat we niet zo lang in de rij hoefden te staan bij de douane. Daarna 
vertrokken we voor onze 11 uur durende terugreis. 
 

 
 
Gegroet, of zoals ze in Korea zeggen: Annyeonghaseyo! 
 
Jan en Yvonne Nagelkerken 
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BEZOEK AAN HET KOREA MUSEUM SCHAARSBERGEN 
 
Op donderdag 5 oktober jl. bezocht onze geestelijk verzorger,  
Ds. P. ’t Hoen, het Korea Museum in Schaarsbergen. 
Hieronder zijn verhaal. 
 
Het Archief 
Op donderdag 5 oktober bezocht ik het van Heutsz - en Korea museum in 
Schaarsbergen. Wat mij opviel is dat het archief er nog meer geordend 
uitzag dan voorheen.  
Wat is er veel te lezen en te bekijken! Er is ook voortgang wat de kennis 
van de geschiedenis betreft als vervolg op het naslagwerk ‘Het Nederlands 
Detachement Verenigde Naties in de Koreaanse oorlog 195- 1954’,  
samengesteld en uitgegeven door Françoise Appels.  
Twee gepensioneerde zonen van vaders die deel hebben genomen aan 
het detachement zetten zich sinds kort, samen met de ons vertrouwde 
vrijwilligers, in voor het museum. Willem Brouwer, archivaris van beroep, 
inventariseert wat wij hebben aan inschepinglijsten en korpsorders om 
deze vervolgens als database digitaal te verwerken.  
Ik zag hem foto’s beschrijven en registreren om over te zetten in de 
computer. Alles bij elkaar een hele klus. 
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Roald Rozendaal, voormalig directeur van het BAAC cultuurhistorisch 
bureau, verdiept zich in de achtergrond van een gesneuvelde Koreaganger 
van wie tot nu toe weinig bekend is. Hij verzamelt tevens foto’s en 
materiaal van veteranen en spoort kinderen op die mogelijk fotoboeken 
hebben van oud Korea veteranen.  
Soms bezoekt hij mensen aan huis en luistert naar hun verhalen over de 
oorlog en de jaren daarna tot aan vandaag de dag. Dit onderneemt Roald 
om te voorkomen dat historisch materiaal dat veteranen en/of hun 
erfgenamen in bezit hebben, verloren raakt.  
 
Tekeningen van Cees van Trommelen, genaamd ‘Wimpie’. 
Aan de grote regimentstafel ontmoette ik Arie Treffers met Nick 
Trommelen, kleinzoon van Cees Trommelen C-cie/14.A.D.  
Deze kleinzoon bekeek potloodtekeningen van zijn opa, toen bekend als 
‘Wimpie’, in exemplaren van het NL Korea frontblad ‘de van Heutsz 
Gazette’. Zijn grootvader was tekenaar / cartoonist voordat hij in dienst 
trad.  
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Nick liet mij weten dat hij via PiaMedia, veteraan Arie Treffers, Françoise 
Appels en majoor George van de Most bij deze tekeningen was 
uitgekomen en dat is nog niet zo lang geleden.  
Zijn opa had net als Arie Treffers deelgenomen aan ‘De laatste patrouille’ 
die op een Chinese hinderlaag is gestoten.  
Samen met Arie heeft zijn overleden opa meegewerkt aan de 
documentaire ‘de Laatste Patrouille’ daags voor het bestand op 25 juli 
1953.  
Nick en wij bekeken tekeningen van zijn opa. Hij vertelde dat hij bij toeval 
op de website Ebay originele tekeningen uit 1953 tegenkwam die in 
Zwitserland waren terechtgekomen. Hij heeft die tekeningen kunnen 
kopen, vervolgens laten kopiëren en de kopieën aan het museum 
geschonken.  
 
Bijplaatsing te Busan 6 oktober 2017 

Op de regimentstafel lagen die 
middag door ons meegebrachte 
krantenknipsels voor het archief 
over de 88-jarige en op 4 
februari 2017 overleden 
veteraan Joop Aldewereld die 
op 6 oktober 2017 bijgeplaatst is 
op de erebegraafplaats van de 
VN in Busan.  
 
Meegereisd en aanwezig waren 
op dat moment onder andere 
onze voorzitter Paul Gommers 
en bestuurslid Pim Wijnands, 
vergezeld door enkele Oud 
Korea Strijders. 
 
 
 

Ds. P. ‘t Hoen 
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CARLTON NVK MET EEN ECHTE VETERAAN 
 

 
 
BC Amersfoort en Badminton Nederland organiseerden de jaarlijkse 
Nederlandse Veteranen Kampioenschappen. 
 
Het aantal deelnemers lag lager dan vorig jaar, o.a. door het samenvallen 
met de voorjaarsvakantie in een deel van het land en enige onduidelijkheid 
over de datum van het evenement. Daar stond gelukkig ook een heugelijk 
feit tegenover: voor het eerst in de geschiedenis kon een onderdeel in het 
70+ Menu worden gespeeld. 
 
In het mannen-enkelspel in deze leeftijdsklasse viel in het bijzonder Oud 
Korea Veteraan Ben Lambertus op. Hij betrad het strijdperk als 86-jarige.  
Na z'n partijen trok hij z'n uniform aan om deel te nemen aan een dag voor 
veteranen in de letterlijkste zin van het woord! 
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HET NATIONAAL MILITAIR MUSEUM SOESTERBERG 
 
(Tekst: de Soester Courant) 
Bijna was 'de vergeten oorlog', de Koreaanse oorlog die woedde van 
1950 tot 1953, in Nederland inderdaad vergeten. Op enkele 
begraafplaatsen, zoals in Apeldoorn en Utrecht, herinnert een klein 
monument aan omgekomen militairen uit die plaats, maar een 
nationaal monument is er niet. Wel in Korea, waar in 1975 in 
Hoengsong voor de gesneuvelde Nederlanders een monument werd 
onthuld in de vorm van een molen. 
 
Het Nationaal Militair Museum heeft nu een bescheiden, permanente 
expositie ingericht als herinnering aan dit onderdeel van de Koude Oorlog. 
Het is vooral aan de volharding van oud-Koreastrijders, De vereniging 
VOKS, het comité ‘De vergeten Oorlog’ en generaal Middendorp te 
danken dat het museum heeft besloten de oorlog waarvoor zo weinig 
aandacht was uit de vergetelheid te halen. Dat is nodig, vinden zij, omdat 
bij deze bloedige oorlog - die begon toen Noord-Korea een aanval had 
uitgevoerd op Zuid-Korea - 4.748 Nederlanders betrokken waren van de 
drie strijdkrachten. Er sneuvelden veel Nederlanders, meer dan in latere 
vredesmissies. Op een VN-begraafplaats in Busan liggen 117 Nederlandse 
slachtoffers. 
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Erkenning 
Korea-veteranen zien in de expositie een erkenning die ze in eigen land 
nauwelijks hebben gehad. In Korea daarentegen worden ze bij 
herdenkingen en andere speciale gelegenheden nog steeds als helden 
ontvangen. Op alle mogelijke manieren tonen de Koreanen, ook de jongere 
generatie die de oorlog niet heeft meegemaakt, hun dankbaarheid, 
bijvoorbeeld door letterlijk de rode loper voor hen uit te leggen. 
 
Vergissing 
Gebrek aan ruimte door de aandacht in het museum aan acht oorlogen 
was er de oorzaak van dat destijds werd besloten de Korea-oorlog niet te 
behandelen. Dat is een vergissing geweest, geeft conservator Alfred 
Staarman toe, al heeft hij er wel begrip voor dat die gemaakt is. Immers, 
Nederland was in die jaren zelf nog bezig met het herstel van de gevolgen 
van de Tweede Wereldoorlog en had weinig tot geen aandacht voor 
hetgeen zich aan de andere kant van de wereld afspeelde, ook al waren 
daar Nederlandse mannen bij betrokken. 
 
Te laat 
Hoewel er nu in het museum toch ruimte is vrijgemaakt voor een blijvende 
herinnering komt de expositie voor veel oud-strijders te laat. Voor Korea 
veteraan Joop Schaap bijvoorbeeld, die op 4 december vorig jaar 
overleed. Hij was nog dagelijks met de oorlog bezig en kon er boeiend, 
maar vooral emotioneel over vertellen. In de jaren vijftig woonden veel 
Koreanen nog in plaggenhutten, maar Schaap heeft met eigen ogen 
gezien dat het land enorm is vooruitgegaan en economisch een belangrijke 
rol is gaan spelen. 
 
Zijn weduwe vindt het jammer dat hij de expositie niet meer kan zien. Maar 
ze bewaart de beste herinneringen aan hun reizen naar Korea, de altijd 
grootse ontvangsten. Bij het overlijden van Schaap, drager van de 
Koreaanse Oorlogsmedaille en de Korea Medaille van de Verenigde 
Naties, was er 65 jaar na zijn deelname aan de strijd in Korea, een groot 
bloemstuk van de Koreaanse ambassadeur in Nederland. Ook een bewijs 
dat de Koreanen de bijdrage van de Nederlandse militairen bijna 65 jaar na 
het beëindigen van de oorlog met een ‘staakt het vuren’ niet zijn vergeten. 
Ook de bezoekers van het museum kunnen voortaan kennis nemen van de 
belangrijke rol die Nederland heeft gespeeld. 
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VERSLAG EXCURSIE BELGISCHE KOREA VETERANEN 
 
Op donderdag 5 oktober 2017 organiseerde uw bestuur een excursie 
voor de Vereniging van Belgische Korea Veteranen veteranen en hun 
familieleden. 
 
Onder leiding van bestuurslid Leo Schreuders, die in het verleden het 
beroep van reisleider heeft uitgeoefend, startte de excursie vanaf 
restaurant ‘De Wildenberg’ in Weert met een kopje koffie en een echte 
Limburgse vlaai. 

 
Daarna ging de reis rechtstreeks naar de Oranjekazerne te Schaarsbergen, 
waar het Koreamuseum werd bezocht. De Belgische veteranen waren zeer 
geïnteresseerd en onder de indruk van de grote collectie, waarin de inzet 
van de Nederlandse Korea Strijders in de Korea Oorlog goed werd 
gedocumenteerd. 
Tijdens dit bezoek werd door de voorzitter van de Belgische 
veteranengroep Leopoldsburg samen met de vicevoorzitter VOKS een 
bloemstuk gelegd bij het Koreamonument, gevolgd door een korte 
herdenking. 
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Na de voortreffelijke lunch in het restaurant van de kazerne, ging de tocht 
verder naar het Oorlogsmuseum in Overloon. 
De Belgische veteranen keken hun ogen uit in de uitvoerige collectie van 
materiaal uit de 1e en 2e Wereldoorlog, alsmede een enkele bijdrage uit de 
Korea-Oorlog. 
 

 
 
Om 18.30 uur arriveerde de groep wederom in restaurant ‘De Wildenberg’ 
in Weert waar men kon genieten van een prima diner. Om 20.30 uur ging 
de terugreis richting Leopoldsburg, waarmee een indrukwekkende dag ten 
einde kwam. 
 
Ter info: 3171 Belgische en 78 Luxemburgse militairen vertrokken naar 
Korea om te vechten voor de bevrijding van Zuid-Korea. 
Het Belgisch Luxemburgs bataljon waarin ook verschillende Zuid-
Koreaanse soldaten waren ingelijfd, heeft de volgende verliezen gekend : 
Gesneuveld:    101 Belgen, 2 Luxemburgers en 9 Koreaanse soldaten  
Vermist:              5 Belgen 
Gewond :         478 Belgen 
 
Leo Schreuders 
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NIEUWS EN LEZINGEN MUSEUM BRONBEEK 

Determinatiemiddag foto’s uit Nederlands-Indië 
Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdag 10 maart 2018 de 
fotodeterminatiemiddag. 

‘Mijn opa was een…’ 
Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een team van experts terecht met 
vragen over (familie)foto’s, die men zelf meebrengt en 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 van de zolder of kast vinden ze 
soms foto’s en documenten waarop hun familieleden in Indië staan. Het 
belang en de betekenis ervan is vaak niet direct duidelijk. Maar met hulp 
van specialisten kan dergelijk materiaal veel vertellen over het leven van 
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deze familieleden. Om mensen gelegenheid te geven een antwoord op hun 
vragen te vinden organiseert museum Bronbeek deze middag. 
 
 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. 
 

 
 
 

 
 
De fotomiddag wordt gehouden in museum Bronbeek. Voor deelname 
geldt het toegangstarief van het museum.  
 
Reserveren is noodzakelijk, 
Belangstellenden kunnen zich opgeven via nb.ravensbergen@mindef.nl.  
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AANMELDING HERDENKING EN REÜNIE VOKS 17 APRIL 2018 
 
Hierbij meld ik me aan voor de reünie en herdenking op 17 april 2018. 
(s.v.p. leesbaar invullen in blokletters) 
 
Mijn naam………………………………………………………………………..... 
 
Hieronder graag het/de juiste hokje(s) aankruisen: 

O    Ik kom alleen 

O    Ik kom met één partner/begeleider 

O    Ik ben aangewezen op een rolstoel 

O    Ik kom met de auto naar Schaarsbergen 

O   Ik wil graag een vrij vervoer bewijs met de spoorwegen 
       (dan onderstaand formulier invullen) 
 
 
Aanvraag vrij vervoer Spoorwegen 
 

Naam: ……………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer: ……………………………………………….................. 

Postcode en woonplaats:  …………..       ……………………………………… 

Registratienummer veteranenpas: ……………………………………………… 

Aantal deelnemers (max 2):   ……… 
 
Noot: het gratis NS bewijs wordt u circa 1 week voorafgaande aan de reünie 
toegezonden, mits de toegangsprijs van de herdenking/reünie door de 
penningmeester ontvangen is 
 
 
Dit formulier invullen en uiterlijk 1 april 2018 in een gefrankeerde envelop 
of per e-mail toesturen aan:  Dhr. P.R. Wijnands 
  Cattepoelseweg 301 
  6815 CG  Arnhem 
  E-mail: wijnandsengel@hotmail.com 
 
(Na 1 april 2018 worden er geen vrij vervoer aanvragen meer behandeld) 
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  Verkoop VOKS artikelen 

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 voorzitter 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 

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 
(de laatste dvd’s van dit spectaculaire optreden) 

€ 8.-- 

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