


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

VERENIGING VAN OUD KOREA STRIJDERS 
door middel waarvan het bestuur de leden op de hoogte houdt van 
gebeurtenissen en evenementen, die van belang kunnen zijn voor de leden 
van de VO.K.S. De VOX - VO.K.S. verschijnt viermaal per jaar. 

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING 
De vereniging heeft ten doel: 

- het behartigen van de belangen van de leden en van de
nabestaanden in de eerste graad van die Nederlanders, die direct
betrokken waren bij de oorlog in Korea;

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

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

-  
ADVERTENTIES 
Helpt uw V.O.K.S. door het plaatsen van een advertentie in de VOX en 
stimuleer daarmede uw eigen omzet. 
Advertentie van bladgrootte  € 90,- per jaar 
Advertentie van ½ bladgrootte € 55,- per jaar 
Advertentie van ¼ bladgrootte € 30,- per jaar 
Stuur ook uw advertentie naar de secretaris. 
CONTRIBUTIE 
De contributie bedraagt (minimaal) € 20,- per jaar. 

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

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

Lay-out en eindredactie: L.C. Schreuders te Weert 
Druk: Verloop Drukkerij te Alblasserdam
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SECRETARIAAT 
Correspondentie richten aan VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert  
Tel.: 06-51903177 Website: https://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 2022 kan worden ingediend:  
per post:   redactie VOX-V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK Weert 
per email:  voks1951@gmail.com. Graag vóór 27 februari 2022.    

VOKS-BESTUUR 

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

Vice-voorzitter en L.C. Schreuders, telefoon 06-51903177
Secretaris: Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert

e-mail: voks1951@gmail.com

Penningmeester: P.C. Wessels, telefoon 06-11352600
e-mail: penningmeester.voks@ziggo.nl

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

Marine vertegenwoordiger: H.P Repping, telefoon: 038-4534862
Bosplaat 56, 8032 DN  Zwolle
e-mail: h.p.rep30@gmail.com

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

VOX-V.O.K.S.

45e jaargang  Nr. 4 – december 2021 
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VAN DE VOORZITTER

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Tijd om nog 
eens terug te blikken. Want wat was 2021 een 
bizar jaar!  
Nadat het coronavirus even op de terugweg 
was, konden we voorzichtig weer eens wat 
inplannen. Zoals het  plaatsen van het 
herdenkingsschild van overste Den Ouden door 
ambassadeur Yeondoo Jeong in het Nationaal 
Militair Museum te Soesterberg. En de Reünie 
en Herdenking van de VOKS in mei alsmede het 
afscheid van kolonel Kim in juli. En eindelijk was 
er ook weer eens een revisit naar Zuid-Korea, 

waar drie Korea Strijders met hun begeleiders een warm welkom kregen. 
Daar staat tegenover dat de Jaarvergadering twee keer moest worden 
geannuleerd, de Veteranen Receptie in Den Haag, waar een ieder naar had 
uitgekeken, ook dit jaar door corona niet doorging en de Nationale 
Veteranendag zonder de veteranen moest worden gehouden. 
Naast de problemen en moeilijkheden die dit alles met zich meebracht, 
eiste het virus ook een tol. Niet alleen werden meerdere Korea-veteranen 
door deze ziekte getroffen, maar zijn helaas ook enkelen daardoor 
overleden. Vooral voor hun familie zal de decembermaand daardoor 
anders zijn.  
Zuid-Korea was de Korea Strijders ook in 2021 niet vergeten. Zij ontvingen 
een prachtig herdenkingsschild van POSCO, mooie brieven van Zuid-
Koreaanse studenten, mondkapjes van het Ministerie van Patriots and 
Veterans Affairs (MPVA) en een bijzondere dankbrief van kolonel Kim.  
Zoals gebruikelijk in december, spreek ik mijn dank uit aan ambassadeur  
Yeondoo Jeong en zijn medewerkers en de commandant en 
manschappen van het Regiment Van Heutsz voor hun medewerking, mijn 
medebestuursleden en Dc’s voor hun inzet en de vrijwilligers van het 
Museum in Schaarsbergen voor het vele en dankbare werk dat zij daar 
mogen doen. 
Ik wens u allen gezegende Kerstdagen en een gelukkig, voorspoedig en 
vooral gezond 2022. 

Paul P.G. Gommers 
Voorzitter 
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De bestuursleden en Dc’s van de 

Vereniging van Oud Korea Strijders 

wensen de leden, donateurs en vrienden 

Fijne Kerstdagen 

en een 

Gelukkig en Gezond 2022 
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(advertentie)
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EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 

Dankzij de inzet van deze mensen heeft onze vereniging de kans gekregen 
om een positie te verwerven in onze samenleving. De VOKS is zeer 
erkentelijk voor hun inzet om op te komen voor onze vereniging en hun 
loyaliteit ten aanzien van de Oud Korea Strijders.  
Wij zijn deze bijzondere mensen erkentelijk voor datgene dat zij voor ons 
hebben gedaan en bereikt. 

EREVOORZITTERS VOKS 
C.P.G.J. Motshagen  (overleden 2018) 
L.C. Schreuders  (overleden 2017) 
N. Tack (overleden 2007) 

ERELEDEN VOKS 
F. Titalepta 

H. Mulder (overleden 2020)
M. Smits  (overleden 2016) 
H. de Jong   (overleden 2015) 
A.A. Herweijer    (overleden 2014) 
A. Rietdijk  (overleden 2013) 
J.W. Scholten   (overleden 2010) 
J.A. Bor (overleden 1995) 

LEDEN VAN VERDIENSTE VOKS 
C.J. Kortlever 

H.J. Bogaars (overleden 2020) 
K. Piëst (overleden 2018) 
C.J. Graaf van Limburg Stirum (overleden 2018) 
A.J. Leyenaar  (overleden 2018) 
W. Meinen  (overleden 2014) 
Ch. Mark (overleden 2006)  
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IN MEMORIAM 

Het bestuur van de VOKS maakt bekend  
dat in de periode september 2021 – december 2021 
bericht van overlijden is ontvangen van de 
Korea-veteranen: 

Dhr. H.J.C. de la Combé, 94 jaar, op 27 september 2021 te Losser 
(Landmacht, 26-02-1952 USS Gen. J.H. Mc Rae) 

Dhr. L.M. van de Zwan, 93 jaar, op 8 oktober 2021 te Scheveningen 
(Landmacht, 27-05-1952 vliegtuig) 

Dhr. E.S. Borgelt, 95 jaar, op  08 november 2021 te Weert 
(Landmacht, 26-10-1950 SS Zuiderkruis) 

Dhr. H. Dalhuisen, 87 jaar, op 11 november 2021 te Apeldoorn 
(Landmacht, 11-03-1953 USS Gen. R.M. Blatchford) 

Dhr. Th. van de Loo, 94 jaar, op 13 november 2021 te Eindhoven 
(Landmacht, 21-07-1951 USS Gen. J.H. Mc Rae) 

Dhr. J.H.S. Bosman, 91 jaar, op 24 november 2021 te Alkmaar 
(Landmacht, 03-01-1953 SS Waterman) 

Dhr. P. Koelewijn, 88 jaar, op 27 november 2021 te Spakenburg 
(Marine, 1952-1953 Hr. Ms. Piet Hein) 

Dhr. T. Gouwswaard, 92 jaar, op 04 december 2021 te Hilversum 
(Landmacht, 08-06-1953 MS Felix Roussel)

Dhr. L. Otten, 88 jaar, op 2 december 2021 te Huizen,  
(Landmacht, 27-07-1954 MS. Laos) 



8 

KERSTBOODSCHAP VAN DS. P. ‘T HOEN 

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

Advent is Jesaja 9 : 1 
Zondag 28 november jl. vierden wij de eerste zondag van Advent en 
tevens het begin van het kerkelijk jaar. 
Licht in de duisternis is ook weer dit jaar het thema met aandacht voor het 
Joodse lichtfeest Chanoeka. Dit Joodse feest verwijst naar het licht van de 
zevenarmige kandelaar, de Menora.

Een uitleg is dat het licht vanuit de tempel alle mensen binnen de stad 
Jeruzalem bereikte. Het was dus toen nooit helemaal donker, duister, in de 
stad. Een oproep vanuit de kerken en synagogen is om zelf een of 
meerdere kaarsen aan te steken vooral wanneer je in het bezit bent van 
een Menora om bij het oude verhaal stil te staan. 
Licht in de duisternis is Gods aanwezigheid; God is Licht. ‘Ik ben het Licht’
zegt ook Jezus als zoon van God.  
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Wij mogen in dat licht liefhebben, hopen en geloven.  
Ik lees bij de profeet Jesaja 9 : 1: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet 
een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder 
licht beschenen.’ 

Het volk Israël leefde 500 jaar voor de geboorte van Jezus zeventig jaren in 
Babylonische ballingschap en ver weg verwijderd van de verwoeste 
tempel en Jeruzalem. Oorlog en geweld had het licht gedoofd.  
Hoe het voor vele volken nu donker en duister kan zijn leert ons de corona 
pandemie. Zij leven zonder voldoende medische zorg en vaccins. Daarom 
mogen wij niet vergeten de vluchtelingen en vreemdelingen die op weg zijn 
naar waar het licht en warm is.  

Het volgende lied, uit het Liedboek van 2013, lied 447, van hoop en 
rechtvaardigheid, wil ik met u delen. Het komt op luisteren aan; luisteren 
naar elkaar en naar de aanwijzingen in de bijbel. Daarvoor hebben wij toch 
de Verenigde Naties opgericht! 

Het zal zijn in het laatste der tijden  
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 

dat wegen er heen zullen leiden 
en de volken der aarde op weg zullen gaan 

om de rechten des Heren te leren, 
zich tot God en elkaar te bekeren. 

(Lied 447 uit het Liedboek van 2013) 

Ik wens u gezegende kerstdagen en vervolgens een rustige oudejaars 
avond met aansluitend een hoopgevend begin van het nieuwe jaar 2022. 

Dominee Peter ‘t Hoen 
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VAN HET BESTUUR 

Contributie 2022 
Zoals gebruikelijk wordt in het 
decembernummer van ieder jaar aan u de 
oproep gedaan om de contributie voor 
het komende jaar te voldoen. U ontvangt 
hiervoor geen acceptgiroformulier, maar u 
moet zelf een betaalformulier uitschrijven 
of elektronisch bankieren of het bedrag 
per post aan het secretariaat te versturen. 

De betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2022 kunt u doen 
door een bedrag van  20,-  (het mag ook meer zijn) over te maken op het 
volgende rekeningnummer:

RABO:    NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v.  V.O.K.S. te Nunspeet 
Graag met de vermelding: ‘contributie 2022’ en daarbij de naam van de 
persoon van wie de contributie afkomstig is. 

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

RABONL2U   NL58RABO 0103 2098 24  V.O.K.S. te Nunspeet 
Het adres van de Rabobank is Eperweg 22a, 8071 PA  Nunspeet. 

WILT U AUB GEEN CHEQUE OPSTUREN (inwisselen kost meer dan de 
contributie) 
U kunt uw contributie ook per post betalen. Doe (minimaal) 20 euro in een 
wit vel papier, vouw dit papier er dan overheen, schrijf uw naam er op en 
doe het geheel in een envelop. Adresseer dit naar Secretariaat VOKS, 
Standaardmolen 88, 6003 CK Weert. Zet wel op de achterkant van de 
envelop uw adres, postcode en woonplaats.  
U ontvangt bericht als het geld per post is ontvangen.  
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Lukt dit niet, neemt u dan eens contact met ons secretariaat op, om te 
bespreken hoe wij u kunnen helpen. 

Andere betalingen aan de VOKS
Het komt regelmatig voor dat de penningmeester betalingen ontvangt 
waarbij niet altijd te traceren is van wie de betaling is en waarvoor. 
Bij een betaling van de contributie ontbreekt bijvoorbeeld het jaar waarop 
dat betrekking heeft en de persoon voor wie de contributie geldt. 
Schrijft u dat er a.u.b. dan ook bij. Een aantal goede voorbeelden: 

- Contributie 2022 van dhr ………. 
- Donatie aan de VOKS van dhr. …………. 
- Aanmelding herdenking en reünie VOKS 2022 dhr. ……….. 

Nieuw Lid van Verdienste benoemd 
Het bestuur heeft op 24 november jl. 
Districtscommissaris Kees Kortlever 
benoemd tot Lid van Verdienste. 
In 2020 werd de heer Kortlever door het 
Veteranen Platform al genomineerd voor 
‘De Witte Anjer Prijs’. 
Nu is de eervolle benoeming tot ‘Lid van 
Verdienste’ erbij gekomen. 

In de tekst van het bijbehorend 
certificaat staat vermeld:  

‘Als districtscommissaris van de 
districten 4, 5 en 10 stijgt de heer 
Kortlever boven de taken uit die 
normalerwijze bij de functie van een DC 
horen. Hij brengt bezoeken aan Korea-
veteranen die ziek zijn en biedt deze een 

luisterend oor. Hij maakt regelmatig deel uit van een erewacht, zorgt voor 
een bloemstuk bij herdenkingen en overlijden van Korea-veteranen, houdt 
vaak een mooie toespraak tijdens de afscheidsdiensten en schrijft teksten 
voor ons verenigingsblad VOX-V.O.K.S. Voor zijn getoonde respect voor 
zijn mede-Korea veteranen, waarin niets hem te veel is, zijn wij hem zeer 
erkentelijk.’ 
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Hoengseong Herdenking Roosendaal  
Op 12 februari 1982 werd in de Engelbrecht van Nassaukazerne te 
Roosendaal het ‘Monument ter nagedachtenis aan de gevallenen van het 
Nederlands Detachement Verenigde Naties’geplaatst. In 2022 is dit dus 40 
jaar geleden!  
Uw bestuur heeft daarom in overleg met de commandant van het Korps 
Commandotroepen besloten nog één keer een herdenking te houden en 
wel op vrijdag 11 februari 2022. De uitnodiging treft u in deze VOKS-
V.O.K.S. aan. 

Museum Regiment Van Heutsz open op afspraak 
De Historische Collectie van het Regiment Van Heutsz, waarin ook het 
Korea-gedeelte in is opgenomen, is geopend op iedere donderdag. 
Mondkapjes zijn verplicht in het museum voor iedereen van 13 jaar en 
ouder. Houd in het gehele museum 1,5 meter afstand tot andere 
bezoekers. 
U dient uw bezoek wel aan te melden. Dat kunt u doen door te bellen naar 
telefoonnummer 026-353 27 72 of per email: museum.rvh@mindef.nl 
Het museum is gevestigd in de Oranjekazerne Schaarsbergen, gebouw 31, 
Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW Arnhem 

Revisit 2021 
Uw bestuur is verheugd dat eindelijk een revisit naar Zuid-Korea kon 
doorgaan. Op zondag 7 november vertrokken drie Korea-veteranen met 
zoon of dochter als begeleider voor een vijfdaagse revisit naar Korea.  
In deze VOX-V.O.K.S. treft u een uitgebreid verslag van deze revisit aan. 

Verhuizingen of overlijdensberichten
Het gebeurt helaas te vaak dat 
post die door het secretariaat aan 
u wordt verstuurd, retour komt 
met het bericht ‘is verhuisd’ of ‘is 
overleden’. 
Daarom graag nogmaals het 
verzoek verhuisberichten tijdig aan 
ons door te geven. Laat ook uw 
familie weten dat uw overlijden 

z.s.m. zowel telefonisch als met een rouwkaart aan het VOKS-secretariaat 
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wordt doorgegeven zodat wij kunnen zorgen voor een eventuele erewacht, 
trompettist en bloemen van de VOKS en de Zuid-Koreaanse ambassade. 

Overblijfselen Koreaanse oorlogssoldaat geïdentificeerd  
De Stafofficier IMS Azië en Oceanië, de kapitein-luitenant-ter-zee  
Ir. G. Klein, heeft ons laten weten dat de stoffelijke resten van een Zuid-
Koreaanse soldaat die in de Koreaanse Oorlog van 1950-53 is 
omgekomen, zijn geïdentificeerd door middel van DNA-analyse, meer dan 
tien jaar nadat ze waren teruggevonden op een voormalig slagveld. 
De identificatie van soldaat 1e klas Lim Ho-dae had resultaat toen zijn 
dochter haar DNA-monster registreerde bij de overheid. Ze was nog geen 
maand oud toen haar vader meedeed aan de oorlog. 
De stoffelijke resten van Lim werden in 2010 opgegraven in Hwacheon, 
118 kilometer ten oosten van Seoul. Hij werd samen met andere stoffelijke 
resten gevonden, waaronder die van soldaat 1e klas Jung Chang-soo, 
wiens identiteit in september werd vastgesteld. 

Lim stierf tijdens een veldslag in oktober 1950, toen Zuid-Koreaanse 
troepen zich een weg naar het noorden vochten vanaf de Nakdong-rivier, 
die diende als de laatste verdedigingslinie van het land tegen 
binnenvallende Noord-Koreaanse troepen. 
Het markeert de 180e  identificatie van stoffelijke resten sinds het land in 
2000 met het opgravingsproject begon. Het leger identificeerde dit jaar 
een recordaantal van 23 gesneuvelde militairen. 

Bijzetting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen 
N.a.v. een brief van het Veteranen Platform (VP) aan de VOKS en de 
melding van de familie van een overleden Korea-veteraan aan onze 
voorzitter dat een bijzetting van hun vader op de Nationale 
Veteranenbegraafplaats Loenen niet doorging vanwege de hoge kosten 
daarvan, heeft uw bestuur aan het VP de suggestie gedaan om aan het 
vfonds te vragen of een financiële bijdrage mogelijk is voor een begrafenis 
of bijzetting van een veteraan in Loenen.   
Het VP heeft ons laten weten pas begin volgend jaar met een formeel 
antwoord over dit onderwerp te komen. Verder meldde penningmeester 
van het VP dat het op individuele basis altijd mogelijk is om bij een van de 
militaire fondsen een verzoek in te dienen voor een financiële bijdrage. In 
dit geval voor een begrafenis van een veteraan.  
Het vfonds zelf geeft geen subsidie aan individuen; het financiert alleen 
activiteiten die door ‘groepen’ worden georganiseerd.  
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DE DISTRICTEN 

Hierbij treft u het overzicht aan van de districtscommissarissen.  
Neemt u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw district contact 
op met uw DC. 

District I Noord-Nederland  
Dhr. J. Krikke,  
Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen     
Tel. 0592-357140     e-mail: jaapvanale@veteranen.nl 

District II Noord-Gelderland en III Zuid-Gelderland
Dhr. P.P.G. Gommers  
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ  Nunspeet 
Tel.: 06-13134870    e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl 

District IV. Utrecht en District V. Noord-Holland en Den Helder 
C.J. Kortlever 
Laan van de Helende Meesters 510, 1186 DJ  Amstelveen 
Tel. 020-6410872  e-mail: cko2730@hotmail.com 

District VI. Zuid-Holland  
W.A.J.K. Roza 
Heemraadstraat 9,  3131 VG  Vlaardingen 
Tel.: 010-4340970   e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl 

District VII. West-Brabant/Zeeland 
W.A.J.K. Roza 
Heemraadstraat 9,  3131 VG  Vlaardingen 
Tel.: 010-4340970   e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl 

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

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

Suffolkherdenking Weert 
Op 22 september 1944 werd de stad Weert door militairen van het Britse 
Suffolk Regiment bevrijd. Ieder jaar wordt op 22 september deze 
bevrijding gevierd en de gesneuvelde militairen herdacht. 

Rekening houdende met de nodige coronamaatregelen waren o.a. 
aanwezig vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk, de gemeente 
Weert, Defensie, de Bond van Wapenbroeders, de VOKS en kinderen van 
de Montessorischool Weert. 
De heer Leo Schreuders trad op als ceremoniemeester en de heer Henk 
Vogels van de Bond van Wapenbroeders als paradecommandant. 
Het fluit-ensemble Mei Li zorgde voor de muzikale ondersteuning. 
Er werden diverse kransen en bloemstukken gelegd. Namens de VOKS 
werd een bloemstuk gelegd door de voorzitter, de heer Paul Gommers. 
Met het spelen van het Britse Volkslied en het Wilhelmus werd de 
herdenking afgesloten en werd een ieder uitgenodigd voor een drankje in 
het Munttheater van Weert. 

Namens de ambassade van het Verenigd Koninkrijk legt kolonel Large  
Een ‘poppy-krans’     (Foto: Weert de Gekste) 
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UITNODIGING HOENGSEONG HERDENKING ROOSENDAAL 

Dinsdag 12 februari 2022 wordt een bijzondere datum: het is dan  
40 jaar geleden dat in de Engelbrecht van Nassaukazerne te 
Roosendaal het monument ter nagedachtenis aan de gevallenen van 
het Nederlands Detachement Verenigde Naties werd geplaatst.  

Jarenlang werd omstreeks 12 februari bij dit monument de ‘Hoengseong 
Herdenking’ gehouden, in aanwezigheid van Korea-veteranen, de 
burgemeesters van Roosendaal en Halderberge, vertegenwoordigers van 
Defensie, militairen van het Korps Commandotroepen en familie van de in 
de Korea-Oorlog gesneuvelde Nederlandse militairen, onder wie de 
luitenant-kolonel Den Ouden.  

Om verschillende redenen vond op 12 februari 2019 de laatste herdenking 
in Roosendaal plaats en werd besloten deze voortaan niet meer te 
organiseren. 
Uw bestuur wil echter niet voorbijgaan aan 12 februari 2022, gezien het feit 
dat 40 jaar geleden het Korea-monument in Roosendaal werd geplaatst. 
Bij hoge uitzondering zal er eenmalig een herdenking plaatsvinden waarbij 
de commandant van het korps Commandotroepen, de kolonel Janssen, 
medewerking heeft toegezegd.  
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Kolonel Janssen was van oktober 2015 tot juli 2018 de commandant van 
‘ons’ 12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz en heeft alle begrip voor ons 
verzoek getoond. 
Alle VOKS-leden en hun partners/begeleiders worden hierbij uitgenodigd 
deze plechtigheid bij te wonen.  

Datum en adres 
De herdenking zal plaatsvinden, op vrijdag 11 februari 2022 in de 
Engelbrecht van Nassaukazerne, Parabaan 10, 4706 CN te Roosendaal.  

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). De auto's kunnen geparkeerd worden op de 
parkeerplaats van de kazerne.  

Programma 
De ontvangst is tussen 10.00 en 10.30 uur in de benedenverdieping van 
het kantinegebouw waar een kopje koffie met worstenbroodje zal 
klaarstaan.De plechtigheid vangt aan om 10.45 uur.  

Vanwege de te verwachten lage weerstemperatuur zal buiten een tent 
worden geplaatst en worden warme dekens ter beschikking gesteld.  
Na afloop van de herdenking wordt naar de kantine teruggekeerd. 
Rond 12.30 uur wordt daar ook de lunch geserveerd waarna er nog tot 
15.00 uur de gelegenheid is nog wat na te praten. 
Vanaf 14.30 uur staat een bus 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 2022 bij uw secretaris Leo Schreuders aan te 
melden op één van de volgende manieren: 
- per post: Secretariaat VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
- per email: voks1951@gmail.com 
- telefonisch: 06-51903177  
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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 2022’ 

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. 

(Ingang Engelbrecht van Nassaukazerne aan de Parabaan) 
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REMEMBRANCE DAY IN AMSTERDAM 

11 november 1918, de dag dat de Eerste Wereldoorlog eindigde, wordt 
met name bij de Britten jaarlijks herdacht onder de naam 
‘Remembrance Day’. Dit jaar organiseerde de Royal Air Force 
Association, afdeling Amsterdam, de herdenking  op zaterdag  
13 november 2021 op de Nieuwe Ooster Begraafplaats te Amsterdam, 
onder leiding van de heer Malcolm Mason, member of the British 
Empire. 

Ondanks de beperkingen die nog steeds van kracht zijn, waren er veel 
deelnemers aan de herdenking onder wie uw voorzitter Paul Gommers, 
Districtscommissaris Kees Kortlever en het VOKS-lid Dick Hermans.  
Het was droog weer en zelfs de zon brak door de wolken toen het 
gezelschap zich, voorafgegaan door een doedelzakspeler, op weg begaf 
naar het monument en de graven van de 323 gesneuvelde militairen, uit 
Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Polen en Canada, 
die zijn omgekomen tijdens WOII.  
De erewacht werd dit jaar gevormd door leden van de Bond van 
Wapenbroeders en voormalige militairen van het Regiment Van Heutsz. 
Het geheel onder leiding van adjudant b.d. H.R. Lode. 
Om 11.00 uur klonk het trompetsignaal 'The Last Post' en werd een 
minuut stilte in acht genomen en de eregroet gebracht.  Een groep 
scholieren van de British School zong het lied “Let it be” . 
Na de toespraak en het slotgebed door reverend Barr werd het bekende 
gezang “Abide with me” gezongen. Vervolgens werden kransen en 
bloemstukken gelegd o.a. door de locoburgemeester van Amsterdam, 
Victor Everhardt, de vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk, 
Australië, Canada, Nieuw Zeeland, Polen, de Bondsrepubliek Duitsland en 
de Nederlandse strijdkrachten, alsmede door de vele deelnemende 
organisaties. Het bloemstuk van de VOKS werd gelegd door Paul 
Gommers en Kees Kortlever. 
Tenslotte werd onder begeleiding van de trompettist het volkslied van 
Groot-Brittannië en van Nederland gezongen, waarna een klas Poolse 
schoolkinderen het Poolse volkslied ten gehore bracht. 
Hiermee kwam de plechtigheid ten einde en begaf het gezelschap zich 
naar het Aulagebouw voor een kopje koffie met gebak. 

DC Kees Kortlever 
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HUMOR – EEN KERSTVERHAAL VAN DEZE TIJD 

Een jong gezin maakte de voorbereidingen voor de kerst en versierde de 
kamer en de verlichting in en rondom het huis. 
Vader had al een kerstboom gehaald  bij een grote winkel in de stad. 
Moeder bekeek de kerstballen en piek of deze nog in goede staat waren.   
Vader zette de boom neer, en moeder begon de boom te versieren. 
Vader zag dat er te weinig mos was om de kerstgroep er in te zetten en 
ging nog even naar de winkel. 
Toen hij weer thuis was plaatste hij de kerstgroep Maria, Jozef en het 
kerstkindje. Wat zag dat er mooi uit. 
Toen hij de volgende dag weer naar huis kwam zag hij dat Maria weg was; 
vergeten neer te zetten ? 
“Vader, eten staat klaar”, riep zijn  vrouw, en dacht “ik kijk straks wel even 
waar Maria is”, maar daar kwam niets van. 
De dag erna keek hij weer naar de boom en zag dat Jozef óók weg was, 
maar er lag een briefje in de kribbe. 
Daar stond op gekrabbeld, “als ik kerstmorgen geen Game boy en een 
boek van Harry Potter krijg, dan zie je vader Jozef en moeder Maria niet 
meer terug!” 

Een fijne Kerst en gelukkig Nieuwjaar! 
Herman Repping 



(advertentie)
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In 1907 vond in Den Haag de Tweede Wereld Conferentie voor de Vrede 
plaats. Gedurende de conferentie verbleef Yi Jun in Den Haag met zijn 
twee landgenoten in hotel ‘De Jong’. Yi Jun was door de Koreaanse Keizer 
benoemd als zijn afgevaardigde om de conferentie bij te wonen.  
Ten gevolge van Japanse tegenwerking kreeg hij geen toestemming om 
aan de conferentie te mogen deelnemen. 
Op mysterieuze wijze overleed Yi Jun plotseling in zijn hotel.  
Ter nagedachtenis aan hem is dit hotel een historisch monument 
geworden met de naam Yi Jun Peace Museum. 
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100 JAAR GEESTELIJKE VERZORGING KONINKLIJKE MARINE 

Op vrijdag 15 oktober 2021 werd in Den Helder 100 jaar geestelijke 
verzorging bij de Koninklijke Marine herdacht. 
Het thema was: ‘Eeuwig’ met mensen in zee, zoals vermeld op het 
eeuwschrift 1921 – 2021. De geestelijk verzorger VOKS, ds. P. ’t Hoen, 
was ook aanwezig en schreef hierover onderstaand verslag. 

Met de vele sprekers waaronder Klaas Henk Ubels, hoofd Protestantse 
Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, werd stilgestaan bij dit 
eeuwfeest en de geschiedenis ervan. Er werden bekende liederen 
gezongen, geluisterd naar de Bijbelse tekst uit Johannes 27: 1-44 uit een 
scheepsbijbel en er was een bezinningsmoment.  
De viering werd geleid door een VLOP (Vlootpredikant), een VLAM 
(Vlootaalmoezenier) en een Humanistisch Raadsvrouw. 

Twee liederen die met hart en ziel door de meeste aanwezigen werden 
meegezongen waren ‘O, reinste der schepselen', een hymne van de 
Limburgse schrijfster Marie Koenen. Het lied wordt naar de hoofdzin van 
het refrein ook wel 'O, Sterre der Zee' genoemd.  

‘O eeuwige Vader, sterk in macht  
‘O reinste der schepselen’ 
‚O reinste der scheps'len,  
‚O Moeder en Maagd,         
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt, 
Maria, aanhoor onze vurige beê, 
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee. 
O Sterre der zee, o Sterre der zee,  
geleid ons door 't leven, o Sterre der zee. 
Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan, 
Is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan, 
Bedaar, o Maria, de storm op uw beê, 
Stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee; 
O Sterre der zee, o Sterre der zee, 
stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee. 
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De Korea-periode 
De opeenvolgende VLOP en VLAM geestelijke verzorgers die zijn mee 
geweest naar de Koreaanse wateren in de periode 1950 – 1954 zijn 
respectievelijk: 

- Hr.Ms. Evertsen: vlootpredikant ds. J. Coenraad 
- Hr.Ms. Van Galen: vlootpredikanten ds. O. Veening en ds. J. van 

den Blink 
- Hr.Ms. Piet Hein:  (bij schrijven van dit artikel nog niet bekend) 
- Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau: vlootaalmoezenier Roozendaal 
- Hr.Ms. Dubois: vlootpredikant ds. J. Veen 
- Hr.Ms. Van Zijll: vlootpredikant ds. H. van Beek 

Kerkdienst op de bak HR.MS. Evertsen door VLOP J. Coenraad 
in de Koreaanse wateren, 1950 (Foto: Nationaal Archief ) 



24 

HET VOKS-SECRETARIAAT

Wekelijks stuurt onze VOKS-secretaris Leo Schreuders berichten via de 
e-mail of via de post wanneer het officiële uitnodigingen zijn. Berichten 
van overlijden ontvangen wij meestal via Leo en dat is soms wel één 
keer per week. Verder maakt hij ons verenigingsblad VOX-V.O.K.S. en 
handelt talloze e-mails en telefoontjes met Korea-veteranen, 
organisaties, ambassades, enz. af. 
Tijd voor dominee ‘t Hoen om hem eens met een bezoek te vereren. 

Het is nu iets meer dan 70 jaar geleden (oktober 1951) dat zijn vader 
thuiskwam van zijn uitzending met het eerste Nederlandse Detachement 
van de Verenigde Naties. Voor mij reden om Leo in Weert op te zoeken. 
Samen met Marie-José Eberson heb ik geluisterd naar de verhalen over 
zijn vader, die begonnen bij zijn verzet tegen de Duitsers tijdens WOII in 
Ede, zijn uitzending naar Nederlands Indië en vervolgens naar de Korea-
Oorlog.  
Na terugkeer in het vaderland bleef de luitenant Schreuders in het leger en 
eindigde zijn loopbaan als kolonel, commandant van de Koninklijke 
Militaire School (KMS), toen die nog in Weert was gevestigd. 
Gezien zijn militaire (oorlogs)ervaring als infanterist kreeg zijn vader 
bekendheid door zijn vele lezingen voor militairen in opleiding en hun 
thuisfront.  
Kolonel Schreuders heeft na zijn deelname aan het Korea bataljon blijvend 
aandacht gehad voor het wel en wee van de Korea veteranen en met en 
voor hen, op voorzet van kolonel Bor en samen met generaal Tack, in 
1977 de Vereniging van Oud Korea Strijders (VOKS) opgericht. Zoals 
algemeen bekend was de kolonel ook betrokken bij de voorbereiding van 
de oprichting van het Veteranen Platform in Doorn.  
Volgend jaar bestaat onze VOKS 45 jaar en daar zullen wij ruime aandacht 
voor hebben.  

Bij een volgende gelegenheid zal ik schrijven over wat de vader van Leo 
heeft achtergelaten over zijn betrokkenheid en zorg te dragen voor 
waardering voor de Korea veteranen binnen- en buiten Defensie.  
Zo komt het nog steeds voor dat de inzet van het NDVN niet wordt 
genoemd bij gebeurtenissen, herdenkingen of feestelijkheden die al onze 
veteranen betreffen. Zijn vader was er fel op dat dit werd gecorrigeerd en 
Leo heeft deze felheid van hem overgenomen. 



25 

Leo en zijn vijf broers en zusters hebben hun vader jarenlang bezig gezien 
met het samenstellen en verzenden van ons VOKS blad. Zijn vader typte 
aangeleverde kopij over op zijn typemachine, vouwde de – toen nog – 
1200 boekjes samen met zijn vrouw Eileen, adresseerde de enveloppen en 
stuurde deze per post over het hele land en soms erbuiten met honderden 
tegelijk. “De huiskamer van zijn ouders lag dan vol met dozen”, vertelde 
Leo.  
Langzamerhand ging Leo zijn vader, gezien diens toenemende hoge 
leeftijd, helpen en met de komst van een scanner en de computer werd 
het meer zijn taak als die van zijn vader.  

Om secretaris van de VOKS te zijn moet je toch wel van vele markten thuis 
zijn en dat is Leo ook. Ik som er een aantal op: wat de krijgsmacht betreft 
heeft hij als adelborst op het KIM in Den Helder gezeten. Omdat dit 
uiteindelijk toch niet bracht wat hij had verwacht, heeft hij aan de opleiding 
tot vlieger van de Luchtmacht mogen snuffelen in Canada  en uiteindelijk 
bij de afdeling Intell van de Luchtmacht op vliegbasis Eindhoven zijn 
dienstplicht vervuld.  
Na deze ervaringen heeft hij een studie op de Pedagogische Academie in 
Eindhoven gevolgd en na het behalen van zijn diploma in het onderwijs 
gewerkt.  
Omdat hij Nederland een beetje ‘moe’ werd, besloot hij in 1979 ons land 
vaarwel te zeggen en werd hij reisleider in Griekenland, Tunesië, Spanje en 
op een cruiseschip. In Griekenland leerde hij zijn toekomstige vrouw 
Marianne kennen. In 1981 trouwde hij met haar en dat betekent dat hij in 
december van dit jaar zijn 40-jarig huwelijksjubileum met haar mag vieren. 
In 1987 startte hij samen met Marianne en een broer een succesvolle 
rijschool, werd in 2001 afdelingsmanager bij de afdeling Rijscholen van de 
BOVAG in Bunnik en stapte in 2007 over naar het CBR als rij-examinator. 

Het verenigingsleven is hem overigens niet onbekend; in zijn studententijd 
was hij voorzitter van de studentenvereniging, richtte hij een studentenblad 
op en tijdens zijn werkzaamheden als rijinstructeur een vereniging van 
rijschoolhouders in Weert. Daarnaast is hij lid van het comité Bevrijding en 
Herdenkingen Weert en treedt hij namens de gemeente Weert op als 
ceremoniemeester tijdens de 4 mei herdenking en de jaarlijkse zgn. 
Suffolkherdenking, de bevrijding van Weert op 22 september 1944. 
Nu hij met pensioen is heeft hij (nog meer) gelegenheid om zich in te zetten 
voor onze vereniging.  
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Leo is twee keer naar Zuid-Korea geweest. In 2016 met de bijzetting van 
Korea-veteraan Wessels en in 2017, toen hij een reis organiseerde voor 
kinderen en kleinkinderen van Korea Strijders. Hij heeft niet alleen de grote 
waardering van de Zuid-Koreaanse bevolking voor hun bevrijders daarbij 
leren kennen, maar ook voor de kinderen en kleinkinderen daarvan. Bij dit 
alles blijft hij zichtbaar, maar wel op de achtergrond. 

Kort geleden zijn onze veteranen Henk Bos, Jac Faassen en George 
Bosma met begeleiding voor een revisit in Zuid-Korea geweest. Achteraf 
vertelden zij mij dat Leo tot op de dag van vertrek en aankomst heeft 
gebeld met de Koreaanse ambassade in Den Haag, de Nederlandse 
ambassade in Korea en het ministerie (MPVA) aldaar, zodat zij vrij en 
zonder corona restricties toegelaten werden.  
Leo is een secretaris en ervaringsdeskundige, maar meer nog een 
professional. Zijn hele loopbaan komt hem dus goed van pas.  
Hoe ziet hij verder de toekomst van onze vereniging? Daarover vertelt hij: 
“het aantal Korea-veteranen neemt helaas af, maar de werkzaamheden als 
secretaris nemen juist toe. Want het zijn nu niet alleen onze veteranen die 
aandacht krijgen, maar in toenemende mate na hun overlijden de 
familieleden daarvan. Ik zie onze vereniging daarom nog voorlopig de 
komende jaren bestaan.” Waarvan akte. 

Ds. Peter ‘t Hoen 
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DE REVISIT NAAR ZUID-KOREA 

Op 7 november 2021 vertrokken drie Korea-veteranen, te weten de 
heer Bos, Faassen en Bosma, vergezeld door ieder een zoon of 
dochter, naar Zuid-Korea.  
Van ons VOKS-lid en deelnemer de heer Bosma, ontving de redactie 
het volgende uitvoerige verslag van deze bijzondere reis. 

Op 7 november stapte ik, samen met mijn zoon Tjebbe, met een versnelde 
hartslag (vliegangst…) in het vliegtuig om naar Korea te gaan. 
De vlucht zou 11 uur duren dus we probeerden het ons zo gerieflijk 
mogelijk te maken. Onze plaatsen bevonden zich aan het raam, maar het 
raam mocht niet open… 
Ik had mijn iPad met boeken en puzzels bij me, maar daar heb ik geen 
gebruik van gemaakt. Op de monitor, op de achterkant van de rugleuning 
van mijn voorbuurman, waren allerlei interessante dingen te zien 
waaronder de snelheid en de hoogte van het vliegtuig en gegevens over 
de landen waar we overheen vlogen. Elf uur lang heb ik die gegevens 
aandachtig gevolgd. 
De noordelijke landen gleden traag onder ons weg, maar boven de Oeral 
hadden we toch wel wat turbulentie vanwege de opstijgende bergwind, 
zodat ik met samengeknepen billen de toekomst of mijn einde afwachtte. 
De verzorging aan boord was prima. Drinken en snacks tussendoor en de 
maaltijden (diner en ontbijt) waren ook in orde, we konden kiezen tussen 
Europees en Koreaans voedsel. 
Het slapen lukte niet bepaald want wat dat betreft waren de stoelen niet 
comfortabel genoeg. Vliegend boven Siberië ontdekte ik nog wat plaatsen 
van de aardrijkskundelessen op school, te weten Tomsk en Irkoetsk en 
ook het grootste zoetwatermeer ter wereld, het Baikalmeer, kwam in 
beeld. Toevallig had ik daar laatst nog een Tv-uitzending over gezien. 

Maandag kwamen we om 15.30 uur in Korea aan op het vliegveld van 
Incheon. (In 1952 werd ik daar met een landingsvaartuig aan land gezet…) 
Per bus werden we naar Seoel gebracht, waar we eerst een PCR test 
moesten ondergaan. Helaas kwamen we in de avondspits terecht 
waardoor de busrit gevoelsmatig bijna net zolang duurde als de vliegreis. 
Daarna werden we ondergebracht in het 5-sterren Hilton Hotel waar we in 
zelf-quarantaine moesten totdat de uitslag van de PCR test bekend was. 
Dat was geen ramp want we waren bekaf;  bovendien staat Hilton voor 
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luxe en dat was goed te zien. Een prachtige kamer met een heel groot 
“Kingsize” bed waar we samen in moesten slapen, later bleek dat dit een 
grote fout was. Gelukkig werd dat, toen we later in de week weer in dit 
hotel neerstreken, rechtgezet en kregen we een nog grotere kamer met 
twee “Queensize” bedden.  
Het toilet in de enorme badkamer viel het meeste op. Er zat een bediening 
met knopjes aan de zijkant waar je warm water en warme lucht kon 
regelen, zodat je geen toiletpapier nodig had. Natuurlijk moesten we dat 
uitgebreid proberen … 
Seoel was in de oorlog totaal verwoest. Toen stond alleen de kathedraal 
nog overeind. Nu is het een wereldstad met prachtige wegen, torenhoge 
wolkenkrabbers en bijna 10 miljoen inwoners. 
We kregen een gids toegewezen die ons de hele week zou begeleiden. 
Een aandoenlijk klein Koreaans vrouwtje, Flora Lee geheten, die Engels 
sprak met een Koreaans accent. Soms zelfs voor de geletterden onder ons 
moeilijk te begrijpen. 
Het is ondoenlijk om alle activiteiten op te noemen, daarom een globaal 
overzicht. 
We hebben in elk geval Seoel met onze bus urenlang doorkruist. Op de 
zijkant van de bus werd vermeld dat er Korea-veteranen in de bus zaten. 
De burgers die dat lazen maakten halt en front en zwaaiden naar ons. Niet 
alleen ouderen, maar ook jonge mensen. Hier in Nederland wordt dan bij 
wijze van spreken de middelvinger opgestoken. 

Dinsdag begonnen we in het hotel met een welkomstwoord en een nadere 
uitleg over het programma. Daarna werden we aangekleed in traditioneel 
Koreaanse klederdracht. Dat leverde een grappig intermezzo op met 
hilarische foto’s. Eén van ons, een rijzige grote man, leek in zijn lange 
tenue precies op de Paus!  
’s Middags hebben we het oorlogsmuseum bezocht. Interessant, maar we 
waren gauw op de Engelse, Amerikaanse en Chinese wapens uitgekeken.  
’s Avonds brachten we een bezoek aan de residentie van de Nederlandse 
ambassadeur in Zuid-Korea. We waren daar uitgenodigd voor een etentje. 
Ik had een stijf etentje verwacht waarbij de tafelmanieren in acht werden 
genomen, maar dat liep anders. Er werd een gezellig feestje van gemaakt. 
Ook de ambassadeur, mevr. Doornewaard, trok zich niets aan van de 
gebruikelijke manieren, en kon hartelijk lachen om onze flauwe soldaten 
moppen. 
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Na afloop werden er nog wat cadeautjes uitgewisseld, en foto’s gemaakt. 
Tot onze verrassing was ook de voormalige militaire attaché in Nederland, 
de Koreaanse Kolonel Yongsun Kim, hierbij aanwezig.  

Links naar rechts: G. Bosma, J. Faassen, J. Doornewaard, H. Bos en kolonel Kim 

Woensdag gingen we per trein naar Busan, (Poesan in onze tijd). 
Hemelsbreed een afstand van 330 Km die door de trein in 2:45 uur werd 
overbrugd. Een reis met de bus zou ruim vier keer zo lang hebben 
geduurd.  
We werden daar ondergebracht in het enige 6 sterrenhotel in Korea. Dus 
nog veel luxer dan het Hilton met twee toiletten, een gigantische 
badkamer, een grote woonkamer met een 65-inch televisie, een 
slaapkamer die bijna net zo groot was als onze woonkamer (ook weer met 
een grote TV) en een balkon met zeezicht van ruim 11 meter lang.  
Kortom: Tjebbe en ik betrokken dus een kamer en suite waar je 
gemakkelijk met zijn tweeën permanent zou kunnen wonen.  
Het uitzicht op de Japanse zee was fenomenaal. Ik had nooit gedacht dat 
ik die zee nog een keer zou zien. In 1953 vertrok ik uit Poesan, met een 
kustvaarder, over de Japanse zee naar Japan, om daar op de boot naar 
huis te stappen. 
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 ’s Avonds werden we vergast op een geweldige muziekuitvoering, met 
prachtige muziek, zang en dans.  

Toen het donker werd koelde het enorm af en daarom werden er dikke 
gewatteerde jassen en dekens uitgereikt. Die mochten we houden maar 
we werden die week met zoveel cadeaus overladen dat we die hebben 
weggeven. We hadden er eenvoudigweg geen ruimte meer voor in de 
koffer. Gelukkig hebben we er een Koreaanse jongeman die ons de hele 
week met van alles heeft geholpen en de Koreaanse echtgenote van Bart, 
een in Seoel wonende Nederlander die een filmreportage van ons bezoek 
aan Korea maakte, blij mee kunnen maken. Dus dat geeft een goed 
gevoel.  
Na de uitvoering zijn we snel naar het hotel gegaan en dook ieder van ons 
al snel in zijn eigen 6-sterrenbed want de jetlag kwam binnen als een 
hamerslag. 

Donderdag: uitgebreid ontbeten met Tjeb, met uitzicht op een 
spiegelgladde Japanse zee. Ik heb nu nog steeds heimwee, zo mooi! 
Vervolgens met de bus naar Tanggok, het ereveld, waar ook 120 militairen 
van ons bataljon liggen. Onder leiding van Tjebbe en de Koreaanse 
Kolonel Kim (ja ja, weer die bekende uit Holland) liepen we de graven van 
onze gesneuvelden af. Dat was heftig!!  
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Een hoop jongens heb ik persoonlijk gekend van de commando training in 
Roosendaal en van mijn tijd in Korea. Op het graf van mijn maatje, 
waarmee ik de mitrailleurgroep vormde, heb ik een witte bloem mogen 

leggen. 
Daarna volgde op het kerkhof nog een uitgebreide bijeenkomst met 
toespraken van o.a. de Minister of Veterans and Patriots Affairs, de 
burgemeester van Busan en de hoogste defensie bevelhebber in Zuid-
Korea, een Amerikaanse 4-sterren generaal.  
De saluutschoten, overvliegende straaljagers en muziek en zang werden 
vastgelegd door 10-tallen fotografen en filmcamera’s van de Nationale 
televisie; de ceremonie werd live uitgezonden op televisie. 
Na afloop kreeg ik, als enige, van een jonge Koreaanse vrouw (bleek een 
soort ambassadrice te zijn) een attribuut uitgereikt wat herinnerde aan de 
slag bij Hoengseong. Dat staat nu thuis op de kast. 
Later in de middag gingen we met de trein terug naar Seoel, waar ons een 
uitgebreid diner wachtte met alle veteranen van deze revisit. En natuurlijk 
waren er ook hier weer een hoop kopstukken aanwezig. 
Tijdens het diner werd ik met wat andere veteranen op het podium 
geroepen, Daar kregen we uit handen van de minister van Veteranenzaken 
een bijzondere versie van de Ambassador For Peace Medal’ uitgereikt. 
Eigenlijk had ik deze al maar deze nieuwe is echt een prachtige en veel 
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grotere medaille. Wel is hij daarom te zwaar om bij mijn andere 
onderscheidingen te hangen dus hij ligt nu in een bijbehorende mooie 
blauwe doos. 

Vrijdag gingen we naar de demarcatielijn, de scheiding tussen Noord- en 
Zuid-Korea. Niet op het officiële punt waar je dicht bij de Noord-Koreanen 
staat. Dat bleek helaas niet mogelijk vanwege de aangescherpte corona 
maatregelen. Wat dat betreft hadden we echt geluk, want als de revisit een 
week later gepland was geweest, was hij hoogstwaarschijnlijk niet 
doorgegaan.  
Als alternatief gingen we daarom vanaf Seoel recht omhoog naar het 
noorden, ik schat zo’n 60 km. Dat kwam mij goed uit want in die regio heb 
ik in één van mijn frontperiodes 71 dagen aan het front gezeten. In die tijd 
was het een omgeploegde puinhoop, sneeuw en ijs en na de dooi een 
modderpoel.  
Nu was alles prachtig mooi onderhouden, de grasveldjes waren keurig 
gemaaid en bijgeknipt en overal waren er prachtige moderne wegen. 
Eigenlijk was niets van vroeger nog te herkennen, hooguit de rivier de Han 
en wat zijrivieren. 
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De scheidslijn was wel afgegrendeld met hekken en prikkeldraad, maar 
geen Noord-Koreaan gezien. Maar het is toch leuk dat ik er nog een keer 
ben geweest. 

Zaterdag in de ochtend hebben we eerst nog vorstelijk ontbeten, daarna 
gingen we richting vliegveld. Daar aangekomen ondergingen we eerst 
weer een coronatest en verder heeft Tjebbe zo ongeveer een gros aan 
formulieren moeten invullen voor ons en voor Riekie, de dochter van 
veteraan Faassen. Dit om te kunnen aantonen dat wij Korea coronavrij 
zouden verlaten, anders hadden we namelijk eerst weer in quarantaine 
gemoeten.  
Na eindeloos wachten op het vliegveld konden we eindelijk embarkeren en 
vlogen we westwaarts, richting Holland. De terugreis zou een uur langer 
duren dan de heenreis, 12 uur dus. Dit heeft te maken met de rotatie van 
de aarde die de zogenaamde jet stream veroorzaakt. Als je in Nieuwediep 
woont ken je het effect van tegenwind dus voor mij appeltje-eitje … 
Na een voorspoedige landing kon ik eindelijk Janny even knuffelen, want ik 
had haar toch erg gemist. Janneke, de vrouw van Tjebbe, was er ook 
evenals onze vrienden die voor het vervoer zorgden. 
Uitgevloerd kwam ik in de Bremstraat aan waarna Janny en ik heerlijk 
samen op de bank hebben gezeten en ik mijn verhaal kon doen. En 
natuurlijk ging ik daarna wel redelijk vroeg naar bed want het was me het 
weekje wel. 

Deze revisit, samen met mijn zoon, is één van de meest mooie 
gebeurtenissen van mijn leven en hoewel ik er behoorlijk tegenop zag, had 
ik het voor geen goud willen missen. 
Korea is in 1 woord een prachtig, gedisciplineerd en welvarend land en de 
bevolking is uitermate dankbaar dat wij in het begin van de jaren ’50 naar 
Korea kwamen om de strijd op te nemen tegen de agressors, de Noord-
Koreanen en de Chinezen. Om die reden ben ik heel blij dat ik alle 
onplezierige herinneringen uit mijn eerste bezoek aan Korea kan aanvullen 
met deze nieuwe, mooie en positieve herinneringen.   
Wel is het zo dat ik, nu ik zoveel dankbaarheid en waardering heb 
ontvangen van de inwoners in Zuid-Korea, me nog meer realiseer dat er in 
Nederland erg weinig is gedaan om voor de inzet van jonge Nederlandse 
militairen in vroeger tijden meer erkenning en waardering te krijgen. Dat 
betreft niet alleen de inzet in Korea, maar ook die in Nederlands-Indië en 
Nieuw-Guinea…  
George Bosma 
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Nawoord: 

Van Riekie Faassen, de dochter van Korea-veteraan Jac Faassen, ontving 
de VOKS de volgende reactie: 

“Ik, Riekie de Rooij – Faassen, ben als begeleider van mijn vader naar 
Korea geweest van 7 tot 13 november.  Het was een heel speciale reis, 
maar vooral voor mijn vader een heel emotionele reis. 
Wat vooral heel veel indruk op ons heeft gemaakt, is de dankbaarheid van 
het Koreaanse volk, van jong tot oud, voor de vrijheid die zoals zij zeggen 
te danken is aan de inzet van deze veteranen. 
Het heeft mijn vader goed gedaan, om met eigen ogen te kunnen zien dat 
zijn gesneuvelde vrienden van toen daar een waardige rustplaats hebben 
gekregen. 
Het was een bijzonder emotionele en zeer vermoeiende reis, echter we zijn 
samen heel blij dat we het mee hebben mogen maken.” 

Korea-veteraan Jac Faassen loopt samen met zijn dochter Riekie 
en kolonel Kim door de erehaag, op weg naar de Luncheon. 
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ONTBREKENDE BOEKJES VOX-V.O.K.S. 

In het VOKS-secretariaat ontbreken een aantal boekjes VOX-V.O.K.S. 
De eerste VOX-V.O.K.S. werd geschreven in 1977. Het was toen nog geen 
boekje maar op A4-formaat gestencilde informatie. 

Dit gebeurde ook zo in 1978. Daarna is over een aantal jaargangen (1978 
tot 1982) onduidelijk hoe de VOX-V.O.K.S. verder werd gepubliceerd.  
In 1983 doken er wel boekjes op, maar over een aantal jaargangen daarna 
ontbreken diverse exemplaren. 
Volgens een index, die ooit door VOKS-secretaris kolonel Schreuders 
werd gemaakt, moeten er over de jaren na 1978 ook edities zijn geweest. 
Uw secretaris heeft geïnventariseerd welke jaargangen of welke maanden 
ontbreken. Deze staan hieronder vermeld. 

Wat wordt van u gevraagd? Heeft u exemplaren in uw bezit die op de lijst 
van het secretariaat ontbreken, bent u dan bereid deze aan het 
secretariaat af te staan? Als alles daarna weer compleet is, gaat het geheel 
naar het museum in Schaarsbergen. 

Bij voorbaat dank voor uw reactie. 
Leo Schreuders 
Secretaris VOKS 

Ontbrekende exemplaren VOX-V.O.K.S. 

1979 ontbreekt geheel 2003 juli 
1980 ontbreekt geheel 2003 oktober 
1981 ontbreekt geheel 2004 ontbreekt geheel 
1982 ontbreekt geheel 2005 ontbreekt geheel 
1985 ontbreekt geheel 2006 februari 
1986 februari 2006 mei 
1990 februari 2006 juli 
1990 mei 2006 oktober 
1995 februari 2007 maart 
1997 ontbreekt geheel 2007 mei 
2000 februari 2007 december 
2000 mei 2008 mei 
2000 juli 2008 juni 
2000 december 2008 september 
2003 februari 
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Verkoop VOKS artikelen 

NDVN Herdenkingsboek € 49,95 
VOKS schild op hout € 20,-- 
Stropdas met Indian Head € 11,-- 
VOKS vereniging badge € 6,-- 
Mouwembleem Indianhead € 6,-- 
Stropdasschuif VN embleem / VOKS € 3,-- 
Stropdasklem 50 jaar Korea € 3,-- 
Reversspeld vlag Nederland / Korea € 3,-- 
Reverspeld VN embleem / VOKS € 3,-- 
Christanspeldjes € 3,--

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

Kopen of bestellen 
Deze artikelen zijn te koop in het museum van het Regiment Van 
Heutsz, Oranjekazerne te Schaarsbergen.
Betaling kan alleen contant; pinnen is niet mogelijk

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

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

Verzendkosten 
Als u een bestelling heeft gedaan wordt er contact met u 
opgenomen om aan te geven hoe hoog de verzendkosten zijn. 
Zodra de betaling inclusief verzendkosten binnen is, worden de 
bestelde artikelen naar u verstuurd. 

mailto:museum.rvh@mindef.nl
mailto:ppg.gommers@kpnmail.nl
Leo
Doorhalen
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