


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 



 1  
 

 
SECRETARIAAT 
Correspondentie richten aan V.O.K.S., 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. 3 van september 2019 kan worden ingediend:  
per post:   redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert 
per email:  voks1951@gmail.com. Graag vóór 24 augustus 2019.    

 

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 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.C. Wessels, telefoon 06-11352600 
Citroenvlinder 7, 3723 RL Bilthoven 
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:  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 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Onze herdenking en reünie, gehouden op 28 mei 
jongstleden, is al weer voorbij. En dat ging niet zonder 
slag of stoot! De staking van het openbaar vervoer 
zorgde immers voor de nodige logistieke problemen. 
Voor deze bijeenkomst zouden meerdere veteranen en 
begeleiders met het openbaar vervoer komen, dat 
door deze staking dus niet meer mogelijk was.  

Gelukkig heeft uw bestuur, samen met het Regiment 
Van Heutsz, er zorg voor kunnen dragen dat de 

gedupeerde veteranen alsnog de herdenking en reünie konden bijwonen 
door te gaan carpoolen. Daar waar dat onmogelijk was, heeft het 
Regiment hulp geboden. Ik dank hen en u voor uw medewerking en het 
begrip om in deze situatie mee te helpen met deze oplossing.  

Een ander bijzonder punt was dat er dit jaar bij onze herdenking en reünie 
twee ambassadeurs aanwezig waren. Zijne Excellentie Ambassadeur Yun 
Young Lee van de Republiek van Zuid-Korea en Zijne Excellentie 
ambassadeur L. Embrechts van het Koninkrijk der Nederlanden in Zuid-
Korea met zijn echtgenote, die speciaal voor onze herdenking naar 
Arnhem waren gekomen. Ook was de nieuwe Militaire Attaché van Zuid-
Korea, namelijk Kolonel Young Sun Kim, aanwezig. 

Bij deze herdenking hebben de meesten onder u kennis kunnen maken 
met de regimentscommandant / bataljonscommandant, de luitenant- 
kolonel G. Dolmans. Hij heeft in juli 2018 het commando overgenomen van 
de overste P. Jansen.   

Een ander voor ons belangrijk persoon heeft inmiddels het bataljon 
verlaten: regimentsadjudant / bataljonsadjudant G. Brokken heeft op 7 juni 
zijn functie overgedragen aan adjudant D. Jansen. Wij hebben als 
geschenk de adjudant Brokken een VOKS-schild gegeven met de tekst: 
“uit waardering voor de steun en de respectvolle wijze waarop hij is 
omgegaan met de Korea Veteranen en daarmee heeft bijgedragen 
aan de erkenning van hun inzet tijdens de Korea-oorlog”. 
Dit vergezeld van een cadeaubon. Wij wensen hem veel succes in 
zijn nieuwe functie. 

Paul Gommers 
Voorzitter VOKS 



4 
 

EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 
 
Dankzij de inzet van onderstaande personen heeft onze vereniging de 
kans gekregen om zich 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) 
 
ERELIDEN VOKS 
H. Mulder 
F. Titalepta 

J.A. Bor  (overleden 1995) 
A.A. Herweijer    (overleden 2014) 
H. de Jong   (overleden 2015) 
A. Rietdijk   (overleden 2013) 
JW. Scholten   (overleden 2010) 
M. Smits   (overleden 2016) 
 
LEDEN VAN VERDIENSTE VOKS 
H.J. Bogaars 

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

 
Het bestuur van de VOKS maakt bekend  
dat in de periode maart 2019 – mei 2019 
bericht van overlijden is ontvangen van de 
Korea-veteranen: 
 
 
Nagekomen: 
 
Dhr. O. Wiggers, 87 jaar, op 10 januari 2019 te ’s Hertogenbosch 
(Marine, Hr.Ms. Van Galen) 
 
 
Op 7 januari 2019 was de heer Wiggers en zijn echtgenote 65 jaar getrouwd. 
Slechts drie dagen na dit heuglijke gebeuren overleed hij. 
Zie VOX-VOKS maart 2019 ‘Van het bestuur’ 
 
 
Dhr. J. van Gelderen, 87 jaar, op 1 februari 2019 te Kerkrade 
(Landmacht, 21-7-1951, Gen. J.H. Mc Rae en 8-6-1953, Felix Roussel) 
 
 

Dhr. H.M. Kamps, 95 jaar, op 3 maart 2019 te Veldhoven 
(Landmacht, 16-02-1954 La Marseillaise) 
 

Dhr. J. Weijters, 87 jaar, op 4 maart 2019 te Etten-Leur. 
(Landmacht, 03-09-1953 Gen. R.M. Blatchford) 
 

Dhr. W.H. Braam, 90 jaar, op 15 maart 2019 te Delfzijl 
(Landmacht, 31-03-1951 Gen. J.H. Mc Rae) 
 
 
Helaas waren niet veel belangstellenden aanwezig bij de uitvaart van VOKS-lid 
W.H. Braam in crematorium “Stilleweer” in Appingedam. 
Naast familie en buurtbewoners waren dhr. Veltkamp van BNMO en ik aanwezig, 
totaal zo’n 25 personen. 
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Verhaald werd de levensloop van dhr. Braam, het werken in de Limburgse mijnen 
en de aluminiumfabriek in Delfzijl. 
Zijn trots als Korea-veteraan en zijn VOKS-verenigingstenue werd uitgebreid 
besproken. Zijn betrokkenheid in het Delfzijls verenigingsleven was, zo bleek uit 
alles, groot.  
De eenvoudige uitvaartdienst was kort en opgeluisterd met Duitstalige schlagers. 
De liefde voor Limburg, zo zag ik dat, was de kersenvlaai bij de koffie. 
Met zijn dochter sprak ik uitgebreid en vertelde haar desgevraagd, de 
mogelijkheden die er waren geweest om de VOKS bij de uitvaart te betrekken. 
Zij zei: “Vader zou dat prachtig gevonden hebben”, maar ze was niet betrokken 
geweest bij de uitvaartorganisatie en het versturen van de rouwkaarten. 
Bij het afscheid nemen van de familie werd ik zeer bedankt voor mijn 
aanwezigheid; men stelde het zeer op prijs. 
In het condoleanceboek schreef ik: “De goede herinneringen blijven, moge dat een 
troost zijn”. 
Met een goed gevoel verliet ik Appingedam. 
 
DC Jaap Krikke 

 

Dhr. A. Wolters, 94 jaar, op 24 maart 2019 te Aduard 
(Landmacht, 26-10-1950 Zuiderkruis) 

 

Dhr. H.R. Oosterbaan, 88 jaar, op 31 maart 2019 te Turnhout (B) 
(Marine, Hr.Ms Van Zijll) 

 

Dhr. P. Blokker, 89 jaar, op 12 april 2019 te Den Helder 
(Landmacht, 16-02-1954 La Marseillaise) 
 
 
Op 12 april 2019 overleed in Den Helder de heer Piet Blokker op de leeftijd van 89 
jaar. De uitvaart vond plaats op 18 april, eveneens in Den Helder in Rouwcentrum 
Oleahof. Behalve de naaste familie, dochter, kleinkinderen, neven en nichten, was 
er een veteraan (oud-marinier) die samen met de overledene in een zorgcentrum 
woonde, als belangstellende aanwezig.  
De VOKS werd tijdens deze plechtigheid vertegenwoordigd door de  leden George 
Bosma, Dick Hermans en DC Kees Kortlever. Onder de bloemstukken waren ook 
die van de Koreaanse Ambassade en van de VOKS. 
Bij de aanvang stelden wij ons op ter weerszijden van de baar en na een inleidende 
toespraak van de uitvaartleidster brachten wij de groet en namen we plaats op de 
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voor ons gereserveerde zitplaatsen. Vervolgens hield een kleindochter een 
persoonlijke toespraak ter nagedachtenis van haar grootvader.  
Hierna werd  door DC Kortlever een toespraak gehouden waarbij hij de 
aanwezigen een beeld schetste van het ontstaan en verloop van de oorlog in Korea 
en het aandeel van de oorlogsbodems van de Koninklijke Marine en van het 
Nederlands Detachement Verenigde Naties bij de strijd  in de jaren 1950 - 1954. 
Piet Blokker behoorde tot het N.D.V.N. vanaf februari 1954 tot het vertrek uit Korea 
in het najaar van 1954. 
Na afloop van het eerste deel van de uitvaart was er gelegenheid voor een kopje 
koffie of thee, waarna de stoet naar het R.K. Kerkhof ‘Sint Jozef’ reed.  
De teraardebestelling werd geleid door een R.K.-priester.  
Na de gebruikelijke gebeden en de zegen was ook deze korte plechtigheid  ten 
einde. 
Op uitnodiging van de dochter reden de aanwezigen, waaronder Dick Hermans en 
Kees Kortlever, naar haar woning in Julianadorp. Daar was gelegenheid om met 
elkaar van gedachten te wisselen en waren er broodjes met koffie e.d.  
Van diverse zijden liet men merken dat onze aanwezigheid op hoge prijs werd 
gesteld. 
 
DC Kees Kortlever 
 
 

Dhr. S. Harkes, 87 jaar, op 20 april 2019 te Oudorp 
(Marine, Hr.Ms. Piet Hein) 
 
 
Sybrand (Siem) Harkes werd geboren op 16 april 1932 in Amsterdam. Hij overleed 
op 20 april 2019 te Oudorp, vier dagen na zijn 87e verjaardag.  
Op vrijdag 26 april 2019 vond het afscheid plaats in de aula van crematorium ‘De 
Waerdse Landen’ in Heerhugowaard. De plechtigheid voorafgaand aan de 
crematie werd bijgewoond door een groot aantal belangstellenden, waaronder 
twee leden van de V.O.K.S., te weten Dick Hermans en Kees Kortlever. 
Het was vooraf niet mogelijk geweest om met de familie te overleggen met 
betrekking tot een eventuele deelname aan de plechtigheid. Daarom lieten wij de 
dienstdoende uitvaartleidster vooraf weten dat de V.O.K.S.-delegatie aanwezig 
was en dat uw verslaggever bereid was als spreker op te treden als de familie dit 
op prijs stelde. Het laatste bleek het geval. 
In de aula werd door de belangstellenden plaatsgenomen. Op de kist van Siem 
lagen zijn baret en zijn modelonderscheidingen. Rond de baar lagen talrijke 
bloemstukken, waaronder die van de V.O.K.S. en van de Ambassade van de 
Republiek Korea. 
Als eerste werd door de uitvaartleidster een verklaring van Siems weduwe 
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voorgelezen waarin tot uiting kwam hoeveel liefde zij en haar man voor elkaar 
hadden tijdens hun langdurig huwelijk. Daarna werden woorden van herinnering 
gesproken door de zoon en door de kleinzoon van Siem. Als laatste kreeg uw 
verslaggever het woord en daarin schetste hij een beeld van het ontstaan en het 
verloop van de oorlog in Korea.  
Siem Harkes was een van de Nederlandse militairen die naar het strijdtoneel 
vertrokken. Hij was van begin 1952 tot januari 1953 opvarende van de 
torpedobootjager Hr.Ms. Piet Hein. Tot het eind van zijn leven mocht Siem zich 
Korea-veteraan noemen, een titel waar hij terecht trots op was. 
De toespraken werden afgewisseld door muziek waar Siem van hield, terwijl op 
een scherm opnamen uit zijn leven te zien waren. 
Aan het eind van de plechtigheid waren de aanwezige belangstellenden in de 
gelegenheid om een laatste groet te brengen, waarbij Dick en ondergetekende de 
militaire groet brachten. Vervolgens konden de aanwezigen in de ontvangstzaal 
onderling van gedachten wisselen met drankjes en hapjes. De gezinsleden van 
Siem lieten merken dat zij onze aanwezigheid op prijs stelden. Met name de 
weduwe kwam ons speciaal bedanken voor onze inbreng waar zij vooraf niet op 
had gerekend. 
 
DC Kees Kortlever 
 

Dhr. F. Schoute, 88 jaar, op 21 april 2019 te Middenbeemster. 
(Landmacht, 03-04-1953 Ms. Skaubryn) 

Dhr. C.P. van Tiggelen, 90 jaar, op 2 mei 2019 te Maasbracht 
(Landmacht, 02-12-1952 Gen. C.H. Muir en 27-07-1954 Ms. Laos) 

KTZ. b.d. mr. P. van Rees, 98 jaar, op 5 mei 2019 te ’s Gravenhage. 
(Marine, Hr.Ms. Evertsen) 

Dhr. W.G. Siebelhoff, 88 jaar, op 26 mei 2019 te Alphen aan den Rijn 
(Marine, Hr.Ms. Van Galen)  
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VAN HET BESTUUR 
 
Nieuwe Nederlandse ambassadeur voor Zuid-Korea 
Uw bestuur ontving informatie dat de Nederlandse 
ambassadeur in Zuid-Korea, Zijne Excellentie  
L. Embrechts, deze zomer zal worden 
overgeplaatst als ambassadeur in Verenigde 
Arabische Emiraten.  
Dat betekent dat er op korte termijn een nieuwe 
ambassadeur in Zuid-Korea zal worden benoemd. 
Daarvoor is er door de ministerraad Hare 
Excellentie mevrouw Joanne Doornewaard 
voorgedragen. 
De benoeming zal deze zomer ingaan. 
Wij danken Zijne Excellentie Lody Embrechts voor 
zijn jarenlange inzet voor de Korea veteranen 

tijdens de revisits in Zuid-
Korea. Tevens was zijn ondersteuning tijdens de 
bijzetting van drie overleden Nederlandse Korea 
veteranen in Busan van onschatbare waarde. 
Uw bestuur heeft er geen twijfels over, dat de 
nieuwe ambassadeur alles in staat zal stellen om 
ook de laatste revisit voor de Nederlandse 
Koreaveteranen in 2020 in goede banen te leiden. 
Wij wensen Hare Excellentie mevrouw Doornewaard 
dan ook het allerbeste toe in haar nieuwe functie en 
gaan er vanuit dat de positieve samenwerking zal 
worden gecontinueerd. 
 

 
Nieuwe Bataljons-adjudant regiment Van Heutsz 
Op 7 juni jl. heeft bataljonsadjudant G. Brokken van het Regiment van 
Heutsz, zijn taken overgedragen aan adjudant Jansen. 
Het ministerie van Defensie heeft adjudant Brokken een nieuwe uitdaging 
gegeven, hetgeen betekent dat hij afscheid moest nemen van ‘ons’ 
regiment. 
  

Foto: Rijksoverheid 

Foto: Rijksoverheid 
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Adjudant Brokken (aan de microfoon) neemt afscheid van het regiment Van Heutsz 

Namens uw bestuur was uw secretaris/vicevoorzitter Leo Schreuders 
aanwezig bij de overdracht. Adjudant Brokken ontving daarna uit handen 
van de secretaris tijdens de receptie, die in groten getale werd bezocht, 
een schild met de tekst: “uit waardering voor de steun en de respectvolle 
wijze waarop hij is omgegaan met de Korea Veteranen en daarmee heeft 
bijgedragen aan de erkenning van hun inzet tijdens de Korea-oorlog”,  
Dit schild werd vergezeld van een cadeaubon.  
Wij wensen adjudant Brokken veel succes in zijn nieuwe functie. 
 

 
 
 
 
Overlijdensberichten  
Helaas is het nu eenmaal zo dat Korea-veteranen overlijden vanwege hun 
hoge leeftijd. Wat nu echter te vaak gebeurt, is dat het overlijden totaal 
niet, of soms te laat, aan ons bekend wordt gemaakt. 
Bij een overlijden zal er altijd een delegatie van de VOKS tijdens de 
afscheidsdienst aanwezig zijn. Vaak wordt er dan naast de baar een 
erewacht opgesteld, deels bestaande uit Korea veteranen, deels uit een 
afvaardiging van het Regiment van Heutsz. 
Tevens wordt er namens de VOKS een bloemstuk met lint naast de baar 
geplaatst. 
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Daarnaast wordt door uw bestuur ook de Ambassadeur van de Republiek 
(Zuid-)Korea op de hoogte gebracht zodat bij de baar namens de 
ambassadeur ook een prachtig bloemstuk met lint wordt geplaatst. 
We hebben gemerkt dat familieleden van de overledene hiervan onder de 
indruk waren en aangaven dat de erewacht en de bloemstukken van de 
VOKS en de Zuid-Koreaanse ambassade het afscheid van hun 
echtgenoot, vader en/of opa bijzonder maakten. 

Maar helaas loopt het niet altijd zo. Te vaak ontvangen wij te laat een 
bericht van overlijden en soms helemaal geen bericht. 
Soms wordt de VOX-VOKS aan het secretariaat geretourneerd met de 
mededeling ‘overleden’ of ‘adres onbekend’. 

Om dit in de toekomst te voorkomen, volgt hieronder de richtlijn voor de 
familieleden hoe te handelen en doen wij een dringend beroep aan u om 
deze goed te lezen:  
 
1. Zodra uw man of vader is overleden geef dat dan direct telefonisch 

door aan onze bestuursleden. Hun gegevens vindt u op pagina 1 van 
de VOX-VOKS. Begin daarbij met de voorzitter, de heer Gommers. Is 
deze even niet bereikbaar, spreek dan wel uw bericht in op de 
voicemail. Geef daarbij ook een telefoonnummer door waar wij u op 
kunnen bereiken. Volg daarna stap 2 

 
2. Als de voorzitter niet bereikbaar is, probeer dan de secretaris, de heer 

Schreuders. Is deze ook even niet bereikbaar, spreek dan wel uw 
bericht in op de voicemail van de secretaris, alsmede een 
telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.  
Volg daarna stap 3 

 
3. Nog geen contact? Bel dan een ander bestuurslid, totdat u telefonisch 

contact heeft. Geef ook een telefoonnummer door waar wij u op 
kunnen bereiken voor het geval wij nog vragen willen stellen 

 
4. Stuur naar het bestuurslid waar u contact mee heeft gehad per e-mail 

z.s.m. een kopie van de rouwkaart en tevens een mail met deze kopie 
naar het secretariaat. Want ook al zijn wij op vakantie, de mailberichten 
worden, waar dan ook ter wereld, continu gelezen.  Stuur de kaart later 
per post naar zowel de voorzitter als de secretaris. 
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Als u hieraan meewerkt heeft uw bestuur voldoende tijd om een en ander 
te regelen. Wij kunnen dan uitvoering geven aan de wensen die uw man of 
vader ons heeft laten weten en zullen altijd aan u vragen of u daarmee 
instemt. Zo kunnen wij bijdragen aan een waardig afscheid van uw man of 
vader. 
 

 
 
Reünie stichting Recreatie Oorlogsveteranen Suriname (ROS) 
De stichting Recreatie Oorlogsveteranen Suriname (ROS) organiseert 
wederom een reünie voor Surinaamse Oorlogsveteranen uit de Tweede 
Wereldoorlog én Koreaanse oorlog. 

De reünie zal plaatsvinden op zaterdag 13 juli, tussen 14.00-18.00 uur. 
Locatie: Mijehof 305, 1106 HH Amsterdam Zuidoost.   
Dhr. Fred van Russel -  voorzitter van Oud-strijders en Ex-militairen 
Suriname, zal ook aanwezig zijn. 

Veteranen en/of hun kinderen kunnen zich telefonisch of per email 
opgeven bij: 

Mevr. Georgine Banel, tel. 06-50411911 of  
Dhr. Jules Rijssen, tel.06-41765745     
Email:  julesrijssen@kpnmail.nl. 
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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 
Dhr. P.P.G. Gommers (waarnemend DC) 
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 
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.  06-55930767   e-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com 
  

mailto:jaapvanale@veteranen.nl?subject=&body=
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District IV. UTRECHT District V. NOORD-HOLLAND en DEN HELDER 

Dodenherdenking 4 mei 2019 te Amsterdam 

Op zaterdag 4 mei 2019 vond de jaarlijkse 4-mei herdenking in de Nieuwe 
Kerk en op de Dam plaats. Tot de genodigden die in de Nieuwe Kerk 
plaatsnamen, behoorde een afvaardiging van de VOKS, te weten uw 
secretaris Leo Schreuders en DC Kees Kortlever.  
Wij zaten in vak E, vlak bij de plek waar later de Koning en Koningin 
alsmede de Minister-President en de beide voorzitters van de Eerste- en 
Tweede Kamer plaats namen. 

Alvorens de herdenking een aanvang nam, konden we luisteren naar 
orgelspel door Bernard Winsemius en dat klonk heel mooi. Nadat de 
Koning en de Koningin hun plaatsen hadden ingenomen nam de 
herdenking een aanvang. De omlijstende muziek werd verzorgd door een 
dubbelkwintet van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht en de 
harpiste Lavinia Meijer (geboren in Korea en geadopteerd door 
Nederlandse ouders).  

De 4 mei-voordracht werd dit jaar gehouden door cabaretier/musicus 
Diederik van Vleuten.  

 

 

Diederik van Vleuten.    Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei 
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Na een overdenking en het ‘Onze Vader’ door hoofdkrijgsmacht-
aalmoezenier Tom van Vilsteren, volgde het zingen van het zesde couplet 
van het Wilhelmus.  

Daarmee was de herdenking in de Nieuwe Kerk geëindigd en nadat het 
koninklijk gezelschap de kerk had verlaten werden de aanwezigen 
uitgenodigd zich naar de voor hen gereserveerde vakken nabij het 
Nationaal Monument te begeven.  

Daarbij liepen we door een couloir van actief dienende militairen van de 
vier krijgsmachtdelen en veteranen. Bij het voor ons aangewezen vak 
aangekomen kwamen Leo Schreuders en ik vrijwel vooraan te zitten, zodat 
we het gebeuren bij het monument goed konden volgen. 

De tijdens de herdenking gespeelde muziek werd verzorgd door de 
Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso’ onder leiding van chef-
dirigent Tijmen Botma. 

Nadat de eerste krans was gelegd door de Koning en Koningin klonk het 
signaal ‘Taptoe’ gevolgd door twee minuten stilte en het zingen van het 
eerste couplet van het Wilhelmus. 

Hierna las de 18-jarige Maureen de Witte het door haar geschreven 
gedicht 'dichter bij 4 mei 2019' voor.  

De prachtige en toepasselijke tekst van haar gedicht was als volgt: 

 

Eén keer vaker  

Eén keer vaker kijken, 
naar de foto aan de muur,  
van mijn opa in het uniform,  
strijdend voor mijn vrijheid,  
ging hij dwars door het vuur.  
 
Eén keer vaker strijden,  
dan dat je werkelijk kon,  
strijdend tot aan het einde,  
omdat je met opgeven 
de oorlog niet won. 
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Eén keer vaker liefhebben, 
hen die ons zijn ontgaan, 
opdat de herinnering blijft leven,  
opdat we niet vergeten  
wat zij voor ons hebben gedaan.  
 
Eén keer vaker denken,  
aan die verleden tijd, 
die zelfs in het heden, 
in de wereld om ons heen  
voor altijd zichtbaar blijft.  
 
Eén keer vaker... 
 
 
 

 

 
 
  

Maureen de Witte.    Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei 
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Vervolgens werden kransen gelegd door vertegenwoordigers van de vele 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hield de burgemeester van 
Amsterdam, mevrouw F. Halsema, een toespraak.  
 

 

 
 
Daarna werden kransen gelegd door de Voorzitters van Eerste- en Tweede 
Kamer, een delegatie van de Raad van Ministers, de Commandant der 
Strijdkrachten en de Operationele Commandanten en de burgemeester en 
locoburgemeester van Amsterdam.  

Na een bloemlegging door vijftig schoolkinderen volgde het Defilé langs 
het monument. Daarmee was de herdenking ten einde gekomen en 
konden de genodigden naar Hotel Krasnapolsky voor een kopje koffie, wat 
hapjes en om een beetje bij te komen van de lage temperaturen op deze 
dag. 

DC Kees Kortlever 

 
  

F. Halsema, burgemeester Amsterdam.    Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei 
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District VI. ZUID-HOLLAND  

Omdat districtscommissaris Hendrik Mulder aanwezig was bij de 4 mei 
herdenking in Goes, woonden uw voorzitter Paul Gommers, 
districtscommissaris Kees Kortlever en VOKS-lid Steef Boom de 
herdenking in Rotterdam Crooswijk bij. 

In de  jaren hiervoor werd de jaarlijkse door de gemeente Rotterdam 
georganiseerde herdenking in een tent gehouden. Deze keer had men 
ervoor gekozen om het podium en de stoelen voor de genodigden plus 
belangstellenden in de open lucht op te stellen. En dat viel niet mee want 
het was op 4 mei bar en bar koud. 

Voorafgaand aan de herdenking was er een ontvangst in de aula waar 
broodjes en koffie geserveerd werden. 

De herdenking werd omlijst met muziek door het Michiel Adriaenszoon de 
Ruyter Koperkwintet van de Marinierskapel der Koninklijke Marine onder 
leiding van sergeant-majoor Monique de Rooij. Door de burgemeester  
ing. A. Aboutaleb werd een woord van herdenking gesproken, gevolgd 
door een toespraak door marine-aalmoezenier P.F.A. Visschers, besloten 
met een gebed en twee minuten stilte. Na het zingen van het 1e couplet 
van het Wilhelmus volgde de stille tocht langs zes monumenten op de 
begraafplaats. Bij ieder monument werd stil gestaan en werd door 
burgemeester Aboutaleb een krans gelegd namens de gemeente 
Rotterdam.  
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Zo ook bij het Korea-monument waar de burgemeester geassisteerd werd 
door Paul Gommers en Kees Kortlever.  Bij ieder monument was een 
erewacht van gewapende mariniers opgesteld.  

Na een hoornsignaal volgde een minuut stilte en werd een krans gelegd. 
Bij het Koreamonument werd een bloemstuk neergelegd door de weduwe 
van Korea-veteraan Jan Vissenberg, die vorig jaar overleed en tot dan 
ieder jaar de herdenking op Crooswijk had bijgewoond.  

Tijdens de stille tocht viel er ook nog een regenbui, maar die duurde 
gelukkig niet al te lang. 

Na afloop van de stille tocht was er in de aula gelegenheid elkaar te 
ontmoeten onder het genot van warme koffie of thee en een broodje. 

 

Herdenking 4 mei in Goes 

Op 4 mei was ik op uitnodiging van de Gemeente Goes als 
vertegenwoordiger van de VOKS aanwezig tijdens de 4 mei herdenking. 
Ik werd persoonlijk ontvangen en naar mijn gereserveerde plaats in de  
Magdalenakerk gebracht. 

De burgermeester van Goes, Mevrouw Mulder, had het in haar toespraak 
over de Tweede Wereldoorlog, over de Jodenvervolging en het onder laten 
duiken. Met de vraag… ‘wat zou jij doen?’ 

Na de kerk gingen we naar de markt waar het monument voor de 
gesneuvelden staat. 
Nadat de burgermeester een krans had gelegd, werden door verschillende 
verenigingen van oud-militairen bloemen gelegd.  Ook namens de VOKS. 

Na afloop van de herdenking gingen we naar een restaurant voor een kop 
koffie. De burgemeester dankte mij dat ik namens de VOKS was gekomen.  

 

Herhaalde oproep Kerkdienst Yi Jun Memorial Church Leidschendam 
Voor de kerkdienst in de Yi Jun Memorial Church te Leidschendam, op 
zondag 7 juli 2019, hebben zich inmiddels meerdere veteranen en 
bestuursleden al aangemeld. Toch is er nog plaats voor nog meer Korea 
veteranen. 
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De dienst vindt plaats: 
 

                    
 
Het programma zal bestaan uit een kerkdienst onder leiding van Pastor 
Y.M. Choi en er wordt speciaal aandacht besteed aan de Oud Korea 
Strijders, hun inzet en opoffering. 
 
 

 

 
 
Na de dienst krijgt u een heerlijke Koreaanse maaltijd aangeboden. 
Daarna wordt het programma voortgezet met dans, demonstraties en 
muziek. U ontvangt tevens een leuk aandenken aan dit bijzondere 
gebeuren. 

Zondag 7 juli 2019 
Yi Jun Memorial Church 

Prinsenhof 8 
2263 EV Leidschendam 

aanvang 11.00 uur 
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Met een gezellig samenzijn wordt het programma omstreeks 15.00 uur 
afgesloten. 
 
Wilt u deze bijzondere dienst bijwonen en heeft u zich nog niet 
aangemeld? Dan graag uiterlijk 1 juli 2019 een berichtje per mail of 
telefoon naar de districtscommissaris van de VOKS: 
 
W.A.J.K.Roza  
telefoon:  010-4340970   (bij geen gehoor: 06-51903177) 
email:      w.roza3@kpnplanet.nl 
 
U kunt zich ook via de website van de VOKS aanmelden: 
https://vox-voks.nl   
Tabblad  ‘Nieuws’ 
‘Yi Jun Church’ 
   
Tot ziens op 7 juli 2019 in Leidschendam! 
W. Roza 
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VERSLAG HERDENKING EN REÜNIE VOKS 28 MEI 2019 
 
Op dinsdag 28 mei 2019 vond de jaarlijkse herdenking en reünie van de 
VOKS plaats in de Oranje Kazerne te Schaarsbergen. 
Voor zover ik mij herinner hadden we in voorgaande jaren mooi weer, maar 
deze keer wilden de weergoden niet meewerken. Het was het koud en nat.  
Niettemin werd het, ondanks de staking van het openbaar vervoer die 
aanvankelijk roet in het eten dreigde te gooien, toch een gedenkwaardige 
dag.  
Mede door de inspanningen van onze voorzitter Paul Gommers was een 
ieder die zich had aangemeld, in staat naar Schaarsbergen te komen hetzij 
met eigen auto, dan wel als passagier in de auto van een andere 
deelnemer en zelfs vanuit Den Helder met vervoer van Defensie. 

Op het exercitieterrein stonden drie compagnieën van het Regiment van 
Heutsz aangetreden onder commando van majoor Mustert. De regie van 
het geheel was ook dit jaar weer in de vakkundige handen van kapitein 
Streekstra. Hij verzorgde de inleiding, waarbij hij de aanwezigen namens 
de Regimentscommandant, de luitenant-kolonel G.F.G. Dolmans, van 
harte welkom heette en kondigde hij de sprekers en de onderdelen van het 
programma aan.  
Vervolgens namen de speciale genodigden plaats, te weten Zijne 
Excellentie ambassadeur Mr. Yun Young Lee, de Nederlandse 
Ambassadeur in Zuid Korea, Zijne Excellentie L. Embrechts en echtgenote, 
de Militair Attaché van de Republiek Korea, Kolonel Yong Sun Kim, en de 
plaatsvervanger van de Inspecteur Generaal, de plaatsvervanger van de 
Commandant van Bronbeek, de secretaris van het Veteranen Platform 
majoor b.d. F. Rondel, de directeur van het Veteranen Instituut, kolonel mr. 
L. Vos, majoor Doiron namens de Militair Attaché van de Verenigde Staten, 
alsmede luitenant-kolonel Dolmans met zijn staf.  

Onder de speciale genodigden zagen we ook de weduwe van erelid 
kolonel A. Bor, mevrouw W.N. Bor - Lageweg en erelid f. Titalepta.  
Ons erelid H. Mulder kon helaas niet bij de herdenking aanwezig zijn. Hij 
gaf telefonisch door vastgelopen te zijn in het door de staking zeer drukke 
verkeer. 
De muziek werd dit keer verzorgd door een koperkwintet van de fanfare 
Bereden Wapens, aangevuld met een tamboer voor de ereroffels. 
Vervolgens namen de militairen met de 'Korean Battle Flag', plaats bij het 
monument, gevolgd door de vaandelwacht van het Regiment Van Heutsz. 
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Bij zijn welkomstwoord gaf kapitein Streekstra een toelichting  over het 
'VOKS-vaandel', de Geus, de 'Korea-vlag'  en het Regimentsvaandel.  
Vervolgens was het woord aan de commandant van het Regiment Van 
Heutsz, de luitenant-kolonel Dolmans die de volgende woorden sprak: 
 
“Excellenties, kolonels, Oud Korea strijders, Dhr. Kool namens 
Commandant  Bronbeek, bewoners van Bronbeek, vertegenwoordigers 
van de Operationele Commando’s en de Inspecteur-Generaal der 
Krijgsmacht, geëerde  gasten, mannen en vrouwen van het 12e 
Infanteriebataljon.  
Ik heet u van harte welkom op de Oranjekazerne ter gelegenheid van de 
herdenking van de Nederlandse bijdrage aan de Koreaanse oorlog in de 
periode 1950 – 1954.  
A special welcome to His Excellency the Ambassador of the Republic of 
Korea, Mister Yun Young Lee. It is my pleasure to have you here. Your 
presence underlines our shared history.  
Six months ago, a group of Korean students visited the Netherlands.  
We all were impressed by their overwhelming gratitude and respect 
towards the Dutch veterans who fought in the Korean War. For us, they 
symbolized the great respect and thankfulness from the Republic of Korea 
towards our honorable veterans. 
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Also, a special welcome to our Ambassador to South Korea, his 
Excellency Mr. Embrechts. The fact you have found time in your busy 
schedule to be present here today underlines your commitment. 
Welcome Colonel Kim from the Military Office of the Republic of Korea and 
Major Doiron on behalf of the Military Office of the United States of 
America. Your presence symbolizes the fact that the Dutch contingent was 
not only part of an American unit, the 2nd Infantry Division Indianhead, but 
also fought alongside Korean soldiers. There is nothing stronger than 
fighting for a common goal and sharing combat experiences.  
You being here with us today exemplifies our strong bond.   
Please allow me to continue in Dutch. 

Dames en heren. Voor u staat het 12e Infanteriebataljon AASLT.  
De A-Javacompagnie is vandaag niet aanwezig. Zij zijn momenteel ingezet 
in het kader van de Capacity Building Mission Iraq.  
De B-Wonju compagnie is sterk vertegenwoordigd en maakt zich gereed 
voor een 4-maandse periode in de West ter ondersteuning van de civiele 
autoriteiten en politie. De C-Nudae compagnie staat in de rol van SOF 
Supporteenheid gedurende heel 2019 gereed voor NATO’s snelle 
reactiemacht; de VJTF. De D-Atjehcompagnie is recent teruggekeerd uit 
Mali en concentreert zich momenteel op de doorontwikkeling tot SOF 
Supporteenheid. U hoort het; de inzet van militairen van ons Regiment 
voor vrede en vrijheid is het afgelopen jaar onverminderd voortgezet en 
gaat gewoon door. 

Vandaag herdenken en eren we de inspanningen van het Nederlands 
Detachement Verenigde Naties en van de schepen van de Koninklijke 
Marine in Korea. Wij eren en herdenken de persoonlijke offers die daarbij 
zijn gebracht. Offers van hen die voor vrede en vrijheid in Korea het leven 
lieten en offers van hen die, al dan niet gewond, terugkeerden op 
vaderlandse bodem. 
Terwijl ons land nog natrilde van de gruwelen van de Tweede 
Wereldoorlog, die ons in Indië en op Nederlandse bodem zwaar op de 
proef hadden gesteld en van de Indonesische vrijheidsstrijd die daarop 
volgde, vroeg de internationale gemeenschap ons land om een bijdrage te 
leveren aan de strijdmacht van de Verenigde Naties in Korea. Dat land, ver 
van ons huis en haard, dreigde, met massale Chinese steun, te worden 
overlopen door een totalitair regime. De vrijheid van een volk leek opnieuw 
te worden verpletterd. Dat mocht niet nog een keer gebeuren.  
Nederland leverde, hoewel niet meteen met een overweldigend politiek 
enthousiasme, een bataljon (het Nederlandse Detachement Verenigde 



25 
 

Naties) aan de internationale strijdmacht, die het de Noord-Koreanen en 
Chinezen moest gaan beletten het hele Koreaanse schiereiland te 
veroveren. Uit alle uithoeken van ons land en later ook uit overzeese 
gebiedsdelen melden zich kerels om vrede te brengen in dat land, heel ver 
weg. 

Te licht uitgerust kwamen de mannen in Zuid-Korea terecht. Ondanks 
ontberingen van kou, honger, ziekte en angst beten ze door, bleven ze 
staan en deden, waar ze voor gekomen waren: vrede brengen. 
Nou ja, brengen? Er moest gevochten worden! De druk aan het front van 
Noord-Koreaanse en Chinese zijde was gigantisch. Doordat het 
Nederlandse Detachement veel gevechtservaring in huis had van kerels 
die in Indië of elders ervaring hadden opgedaan, had de regiments-
commandant een sterke eenheid onder bevel. Het Nederlandse 
Detachement maakte het motto van het 2nd US Infantery Division meer 
dan waar: ‘2nd to none’ (nooit geen tweede). Ze wisten keer op keer het 
hoofd te bieden aan een vijandelijke overmacht, die vaak het tienvoudige 
of meer bedroeg. Ogenschijnlijk kansloos hielden deze militairen stand. Ik 
citeer: ‘Het gevecht van man tegen man […] valt niet te beschrijven. Er 
werd geschoten, gestoken, men ging elkaar zelfs met pioschoppen te lijf.’. 
Opgeven was geen optie, de gedachte daaraan werd genegeerd. 
Doorgaan waar anderen stoppen. 

Naast anderhalf miljoen vijandelijke slachtoffers sneuvelden er 400.000 
Zuid-Koreanen voor de vrijheid van hun volk, waaronder 20 KATUSA’ s 
ingedeeld bij  het Nederlandse detachement. Onze Amerikaanse partner 
verliest 35.000 kameraden, terwijl overige geallieerden nog eens 3.000 
slachtoffers moeten incasseren. Van de 3400 vrijwillige Van Heutszers die 
in de periode 1950-1954 ten strijde trokken, sneuvelden er 123, en drie 
van hen werden nooit gevonden. Ongelofelijke aantallen, en niet passend 
bij het huidige beeld dat wij hebben van VN-operaties.   

Het is alweer bijna 65 jaar geleden dat de strijdende partijen de wapens 
neerlegden. De oorlog is echter formeel nooit beëindigd, er is nog steeds 
sprake van een wapenstilstand. De verhoudingen tussen Noord- en Zuid-
Korea, en tussen Noord-Korea en de wereldgemeenschap, laten zien hoe 
kwetsbaar die vrede en vrijheid zijn. Het Zuid-Koreaanse volk is zich nog 
dagelijks bewust van de prijs die voor haar vrijheid is betaald. Voor Zuid-
Koreanen is vrijheid niet vanzelfsprekend. 
Het Regiment Van Heutsz heeft in 1954 de eervolle taak gekregen de 
tradities van het Nederlands Detachement Verenigde Naties over te 
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nemen, deze uit te dragen en te borgen voor de toekomst. Dat doen we 
met trots en vastberadenheid. 
Het is ook goed om de aanwezigheid te zien van familie, kinderen en 
kleinkinderen van de Korea strijders. Mede door u blijft de herinnering 
levend. 

Mannen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties. Veteranen, 
het verhaal van jullie offer en jullie strijd mag niet vergeten worden. Jullie 
strijd in Korea is een verhaal over moed, kameraadschap en 
opofferingsgezindheid, maar ook over ontberingen, pijn en verlies. Samen 
herdenken en eren wij vandaag de gesneuvelden, de vermisten, eenieder 
die een bijdrage heeft geleverd aan de vrijheid van Zuid-Korea. Wij zullen 
het nooit vergeten.  
De kapitein Streekstra zal nu het telegram van de Koning voorlezen”. 
 
Door kapitein Streekstra werd een telegram namens Z.M. de Koning 
voorgelezen als antwoord op een aan hem gericht telegram: 
 
Zijne Majesteit de Koning heeft mij verzocht u allen hartelijk te danken voor 
uw uiting van gevoelens van aanhankelijkheid en eerbied jegens hem. 
Het vriendelijke bericht is zeer gewaardeerd. 
Graag wens ik u een geslaagde reünie en waardige herdenking toe. 
Drs. L.H.I. Brummelaar, Schout-bij-nacht,  
Adjudant-Generaal van Zijne Majesteit de Koning 
 
Daarna sprak de voorzitter VOKS, Paul Gommers, de volgende woorden:  
 
“Geachte aanwezigen,  

Fijn dat u, ondanks het gedoe rondom de stakingen van het  openbaar 
vervoer, er toch bent. 
Dear Mister Yun Young Lee, Ambassador of the Republic of Korea, 
Dear Colonel Kim from the Military Office of the Republic of Korea. 
Welcome to this year after year memorable moment, to remember the 
fallen and wounded soldiers who served in the Netherlands Detachment 
United Nations.  
Welcome Major Doiron on behalf of the Military Office of the United States 
of America. Please allow me to continue in Dutch. 

Welkom Korea-veteranen, bedankt dat u er weer bij bent.  
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Enerzijds om uw in de Korea oorlog omgekomen kameraden te herdenken, 
anderzijds om met uw VOKS-vrienden weer bij te praten op onze reünie. 
Een bijzonder woord van welkom aan onze Ambassadeur in Zuid-Korea, 
zijne excellentie de heer Lody Embrechts en echtgenote. Dat u speciaal uit 
Zuid-Korea bent overgekomen om vandaag hierbij aanwezig te zijn, in de 
laatste maanden van uw functie in Zuid-Korea, dwingt respect af en doet 
ons bijzonder goed. 
Tegelijkertijd zijn wij ook verdrietig. Verdrietig omdat het einde nadert van 
uw huidige functie  in de Republiek Korea  en u uw aandacht op zaken in 
een ander land moet gaan richten.  
Wij danken u voor uw inzet en respect dat u heeft getoond jegens onze 
Korea-veteranen.  U nam het initiatief om het boek “de Bloedigste Oorlog” 
van Robert Stiphout te laten vertalen in het Koreaans. Wij zullen u en uw 
echtgenote missen.  
De nieuwe Nederlandse ambassadeur in Zuid-Korea, Hare Excellentie 
mevrouw Doornewaard, zal uw taak daar gaan overnemen. Zij zal er een 
hele kluif aan hebben om in uw voetsporen te kunnen treden. Wij hebben 
daar vertrouwen in, mede door de brief die wij van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken hierover hebben ontvangen. 

Welkom de vertegenwoordiger van de Veteranen Vereniging Regiment van 
Heutsz, de Kapt b.d. Ceelen, en de vertegenwoordiger van het Veteranen 
Platform, de Majoor b.d. Rondel. 
Welkom onze gastheer Luitenant-kolonel Dolmans, Commandant van het 
12e Infanteriebataljon Lucht Mobiel Air-Assault, tevens Commandant van 
het Regiment van Heutsz, met uw staf. 

Welkom mannen van het 12-Infanteriebataljon-Lucht Mobiel Air-Assault.  
Welkom ons erelid Ferry Titalepta. En de districtscommissarissen waar we 
een enorme steun aan hebben, bestuursleden, mevr. Bor-Lageweg en 
partners, familie en belangstellenden. 
 
Dames en heren, 

Waren de afgelopen jaren zonder bijzonderheden? Kunnen we de 
komende tijd op onze lauweren gaan rusten?  
Nee, absoluut niet! 
Ik ga terug naar 2015. De Republiek Korea, voor ons het land Zuid-Korea, 
laat ons weten dat er op de internationale begraafplaats te Busan, waar 
117 in de Korea oorlog omgekomen NL-militairen  zijn begraven, ruimte is 
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om Korea veteranen, die in Nederland zijn gestorven, op deze bijzondere 
begraafplaats te begraven.  
Het is dan niet zo, dat wij met een urn even uit het vliegtuig stappen om 
deze daar te begraven. Integendeel: Zuid-Korea zorgt dat zo’n bijzetting 
met hoge militaire eer wordt uitgevoerd.  
Het vergt dan ook maandenlange voorbereiding voordat het zover is. 
Zowel de Zuid-Koreaanse Ambassadeur in Den Haag, de Nederlandse 
Ambassadeur in Seoul en het Zuid-Koreaanse ministerie van Patriot and 
Veterans Affairs, hebben daarin hun eigen aandeel en inzet. 
Inmiddels hebben daar acht bijzettingen van overleden Korea veteranen 
plaatsgevonden waaronder drie Nederlanders.  Namelijk Nico Wessels in 
mei 2016, Joop Aldewereld in september 2018 en Willem de Buijzer in 
maart 2019. 

Het onuitputtelijke respect van de Republiek Korea voor onze veteranen is 
hiermee opnieuw aangetoond.  
Wij kunnen het dan ook niet vaak genoeg herhalen: dank aan president 
Moon en zijn voorgangers, dank aan het MPVA, dank aan al die Zuid-
Koreaanse militairen die telkens tijdens de aankomst en de bijzetting hun 
laatste eer hebben bewezen, dank aan het peloton dat met militaire eer de 
saluutschoten liet horen en de vele belangstellenden die daarbij waren. 

Zuid-Korea toont ook op andere wijze respect voor de inzet van de Korea 
Strijders, namelijk door hen uit te nodigen voor een bezoek aan Zuid-
Korea. Van deze, wat wij noemen, revisits, hebben velen onder ons al 
gebruik gemaakt.  
Aan deze revisits zal echter ooit een einde komen. Steeds vaker en vaker 
zien wij dat de leeftijd van onze veteranen tot een punt is aanbeland, dat 
deze vermoeiende reis, met al datgene dat daarbij hoort, een 
uitputtingsslag wordt.  
In februari 2018 werd er postuum een waardering uitgereikt voor luitenant-
kolonel Den Ouden die was uitgeroepen tot “held van de maand”. 
Majoor Mustert mocht die oorkonde in ontvangst nemen als waarnemend 
commandant van het 12e bataljon. 
Ook wil ik de jaarlijkse receptie en lunch noemen van Ambassadeur YUN 
Young Lee, waar  de Korea-veteranen en het bestuur een uitnodiging voor 
krijgen. De financiële bijdrage voor en de onthulling van de plaquette bij 
het Vredes Operaties monument in Roermond in September 2017 was 
daar een voorbeeld van. 
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Uw bestuur spant zich in, opdat uw inzet in Korea niet wordt vergeten.  
In 2017 bezochten 22 kinderen en kleinkinderen van Korea veteranen 
onder leiding van onze secretaris Leo Schreuders een bezoek aan Zuid-
Korea.  

Een ander onderwerp dat onze aandacht kreeg, is de vermissing van vijf 
Nederlandse militairen tijdens de Korea oorlog. In 2018 schreven wij een 
brief aan premier Rutte, de minister-president van ons land. Wij verzochten 
hem zich in te zetten voor deze vermiste militairen, zodat de resten van 
hen, in het bijzijn van hun familie, kunnen worden begraven in de voor hun 
gereserveerde graven in Busan, bij hun kameraden. 
De Premier heeft hierop direct gereageerd en aan het ministerie van 
Defensie opdracht gegeven om hiermee aan de slag te gaan.  
Uw bestuur wordt van de resultaten nauwkeurig op de hoogte gehouden.  
Het zal niet eenvoudig zijn, maar we hebben er goede hoop op dat het 
mysterie van deze vijf vermiste militairen zal worden opgelost. 
Een positieve kanttekening wil ik bij dit onderwerp maken: de Nederlandse 
media pakten dit bericht in  grote getale op en besteedden er veel 
aandacht aan.  

Wat gaat er in 2020 gebeuren? In 2020 is het 70 jaar geleden, dat de 
oorlog in Korea begon. Daarom zal Zuid-Korea in 2020 een speciale revisit 
organiseren waarvoor Nederlandse Korea veteranen, samen met hun 
kinderen en kleinkinderen, zullen worden uitgenodigd. 
Datzelfde geldt voor het Regiment van Heutsz, dat tijdens de Korea oorlog 
zo’n belangrijke rol speelde. Als voorbeeld kijken we naar de herdenking in 
Zuid-Korea  zoals het in 2010 was. 

Is de Korea oorlog nog steeds de ‘vergeten Oorlog’? Nee, ik denk het niet, 
als ik zie hoe dit soort onderwerpen steeds vaker de publieke aandacht 
krijgen. En dat maakt dat wij het steeds drukker en drukker krijgen. Ons 
uitgangspunt was en is dat onze veteranen van de Korea oorlog de 
aandacht krijgen die zij verdienden en verdienen. Dit ziet het bestuur als 
haar taak.   
 
Ik kom tot het laatste onderwerp van mijn toespraak: de inzet van het 
Regiment van Heutsz, het 12e Infanterie Bataljon. 

Mijn voorgangers, te weten Generaal Tack, kolonel Schreuders en de heer 
Motshagen, hebben jarenlang hun erkentelijkheid uitgesproken richting het 
Regiment.  
Wijlen Kolonel Schreuders sprak daarbij vaker zelfs over ‘ons regiment’.  
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En zo voelt dat voor mij ook. Want als uw voorzitter kan ik deze 
erkentelijkheid alleen maar bevestigen en benadrukken. 
Ik noem wat voorbeelden: steun door het beschikbaar stellen van militairen 
bij uitvaarten van Korea-veteranen, vervoer als we een probleem hebben, 
zoals vandaag. En een ander goed voorbeeld daarvan: 
In februari 2019 werd voor de laatste keer de zogenaamde Hoengsong 
herdenking gehouden in de kazerne van de Commando’s te Roosendaal 
zonder de medewerking van het Korps Commando Troepen. 
Het KCT (de traditieraad) had besloten aan deze herdenking niet meer deel 
te nemen c.q. medewerking te verlenen 
Deze herdenking in Roosendaal kon op 12 februari jl. toch doorgaan 
dankzij de inzet van ons Regiment van Heutsz.  
Daardoor hebben wij voor de laatste keer onze gesneuvelde kameraden 
tijdens de slag bij Hoengsong op die plaats konden herdenken zoals wij 
dat vanaf 1982 deden. 

Het Regiment Van Heutsz staat onze vereniging voortdurend bij en toont 
onophoudelijk inzet en respect naar onze vereniging. Ik wil daarom, 
namens u allen, overste Dolmans, de commandant van ons Regiment, 
alsmede de Bataljonsadjudant Brokken en de hier opgestelde militairen 
van dit prachtige regiment, bedanken voor hun medewerking, inzet en 
respect. 

Ik wens u allen vandaag een mooi vervolg van deze herdenking en een 
gezellige reünie toe. Ik hoop vele van u volgend jaar bij onze jaarlijkse 
herdenking en wellicht tijdens de mooie reis naar de Republiek Korea weer 
te ontmoeten.” 
 
Tenslotte werd het woord gevoerd door Z.E. de Ambassadeur van de 
Republiek Korea, de heer Yun  Young Lee, die tot verrassing van veel 
aanwezigen zijn speech in het Nederlands hield: 
 
Beste veteranen, betrokkenen bij het Regiment van Heutsz dat deelnam 
aan de Koreaanse oorlog en geërde gasten, hartelijk welkom. 
Ter ere van de negenenzestigste herdenking van de deelname aan de 
Koreaanse oorlog, spreek ik vandaag in het Nederlands kort maar oprecht 
mijn dank uit. Om dichter bij elkaar te komen, heb ik veel geoefend. 
Daarom vraag ik, ondanks mijn moeizame uitspraak, om uw begrip. 
Als ambassadeur van Zuid-Korea spreek ik mijn hartelijke dank uit aan de 
veteranen en het Regiment van Heutsz die niet schroomden om offers te 
brengen en bijdragen te leveren voor Korea. Uw nobele offers hebben een 
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sterke basis geleverd voor de vrijheid, democratie en voorspoed die 
vandaag de dag in Zuid-Korea bereikt zijn. Ik dank u uit de grond van mijn 
hart. 
 

 
 
De Koreaanse overheid doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw 
offers en inzet zowel in Korea als in Nederland voor altijd herinnerd zullen 
worden. Dit met bloed bevlekte lot wordt als waardevol beschouwd en wij 
zullen ons best doen om de relatie van vriendschap en samenwerking 
tussen beide landen nog verder te ontwikkelen. Hierom hoop ik dat alle 
veteranen in goede gezondheid blijven en altijd bereid zijn om met ons 
samen te werken.  
Daarnaast kijk ik uit naar de samenwerking met de soldaten en officieren 
van het Regiment van Heutsz die hier aanwezig zijn, daar zij de moed van 
hun voorgangers hebben en uitstekende soldaten zijn.  
Nogmaals wil ik mijn hartelijke dank uitspreken voor de moed en offers die 
u allen getoond hebben. Wij zullen u voor altijd herinneren. Dank u wel. 
 
De herdenking op het exercitieterrein werd, zoals gebruikelijk, besloten 
met een gebed door krijgsmacht predikant De Bruin, gevolgd door het 
altijd weer indrukwekkende dodenappel. Daarbij wordt na het noemen van 
de naam van een in Korea omgekomen militair door een van de 
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aangetreden militairen 'present' geroepen. Aan het eind daarvan werden 
de namen van de vermisten genoemd en bleef het stil.  
Vervolgens na drie slagen op de ‘Korea-bel' een minuut stilte, met aan het 
eind daarvan opnieuw drie slagen op de bel.  
Daarna werden het Wilhelmus en het Koreaanse volkslied ten gehore 
gebracht terwijl de vlaggen van halfstok geheel omhoog gehesen werden. 
Hierna kon de kranslegging een aanvang nemen.  
Kransen werden gelegd door Ambassadeur Lee, Kolonel Kim, de 
commandant van het Regiment Van Heutsz, de Regiments-adjudant, en 
de voorzitter VOKS samen met uw verslaggever. 
Daarna volgde Major Doiron namens de Verenigde Staten, alsmede door 
vertegenwoordigers van het comité 'De Vergeten Oorlog'.  

Nadat de vaandelwacht zich bij het monument had opgesteld werden de 
aanwezigen in de gelegenheid gesteld langs het monument te defileren. 
Hiermee was de plechtigheid voorbij en kon ieder naar de toch wel wat 
warmere 'Fly In' voor een kop koffie of een ander drankje.  
Het gezellig samenzijn werd even onderbroken voor de uitreiking van de 
onderscheiding 'Korean War Ambassador for Peace Medal' door 
Ambassadeur Lee aan twee kinderen van overleden Korea-veteranen. 
Deze postume onderscheiding werd vandaag uitgereikt aan de heer  
J.J.K.-ridder van Rappard en mevrouw M. Aschmoneit.  
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Na het nemen van de gebruikelijke foto's werd de reünie voortgezet. 
Vervolgens was het tijd voor de prima verzorgde rijstmaaltijd die door de 
aanwezigen zichtbaar op prijs werd gesteld. 
En na een gezellig samenzijn, begunstigd door het feit dat er nog redelijk 
veel VOKS-leden acte de présence gaven, was het tijd om op weg naar 
huis te gaan. 
Het bestuur van de VOKS dankt het Regiment Van Heutsz voor de 
deskundige organisatie en kan terugzien op een waardige herdenking en 
een geslaagde reünie. 
 
Kees Kortlever 
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VERSLAG DEFILÉ WAGENINGEN OP 5 MEI 2019 
 
Zondagmorgen 5 mei, onze nationale Bevrijdingsdag, begon thuis met het 
uithangen van de vlag. Bij ons in de buurt en in onze straat hingen er veel. 
Ede herdenkt dit jaar in september voor de 75e keer de Airborn landing op 
de Ginkelse Heide. Met de voorbereidingen is men druk bezig. Leerlingen 
van bijna alle scholen hebben les gekregen over Market Garden in en 
rondom de gerenoveerde gebouwen van de kazernes van het voormalige 
garnizoen Ede. 

Die morgen op onze nationale Bevrijdingsdag regende het met bakken uit 
de hemel. Rond het middaguur zaten wij in de grote tent op het Arboretum 
in Wageningen terwijl dikke regendruppels naar beneden bleven komen. 
Gelukkig lazen wij op onze smartphones dat de regen zou stoppen rond  
1 uur en dat het de rest van de dag droog en mooi weer zou zijn.   
Dat was ook zo. In afwachting op het opstellen vereerde Inspecteur-
generaal, H. van Griensven, ons met zijn bezoek en nam ruim de tijd voor 
onze veteranen. 
Wij hebben ook aan het defilé meegedaan. Met z’n zessen hebben wij 
gelopen en een aantal van ons zat in twee voertuigen. Rob Meeuwse en 
een vriend van hem waren onze chauffeurs. Zo presenteerden wij ons aan 
het publiek aan het begin van cluster 2.   
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Hoe dichter wij bij het centrum kwamen, bij het bevrijdingsvuur en hotel 
‘De Wereld’, des te meer groeiden de rijen van toeschouwers. Net voorbij 
de hoofdtribune met onze minister van defensie, mevrouw A. Bijleveld, 
telde ik 12 rijen dik. In ons detachement liepen achter ons zes leden van 
de Korea re-enactmentgroep. Keurig en in stijl liepen zij met ons mee.    
Het publiek verwelkomde en begroette ons met veel applaus en het 
nemen van foto’s.   
Wij hebben bij elkaar vijf kwartier gelopen over een afstand van ruim drie 
kilometer. Zoals het bij een defilé gaat, konden wij zo nu en dan stilstaan 
en direct contact hebben met de mensen aan de kant. 

Teruggekomen bij het Arboretum hebben wij afscheid van elkaar genomen 
en van de leden van de re-enactmentgroep in hun nagebouwd UN-
kampement met waarnemingspost.  
Op het Arboretum was het vooraf aan het defilé druk met bezoekers, 
veteranen en actief dienende militairen en allemaal door elkaar. Bands 
speelden en de voertuigen van de twee wereldoorlogen waren ruim 
opgesteld. De verschillende re-enactment groepen trokken veel bekijks.  
Onder het publiek ontmoette ik bekenden waaronder families met 
kinderen.  

Het was opnieuw bijzonder om de families en vrienden van onze 
Koreaveteranen te ontmoeten. Ook zij genoten van alle activiteiten en van 
het defilé op de voor hen gereserveerde tribunes.  
Het verkorte verslag van TV-Gelderland kunt u zelf bekijken evenals dat 
van 2018. 
Mijn thuisfront leefde mee via TV-Gelderland. Onze zoon Chris met zijn 
Amerikaanse echtgenote heeft het defilé aanschouwd. Onze jongste zoon 
Marcel zorgde voor de kleintjes. Zij genoten op de achtergrond van het 
bevrijdingsfeest voor kinderen. Deze keer waren er meer bezoekers dan 
vorig jaar; 100.000 en verspreid over heel Wageningen. 

Ons Korea detachement bestond uit de veteranen Titalepta, ten Seldam, 
Kleine, Flisijn en Lambertus. Zij reden mee. De lopers waren veteranen 
Ghelen, Walthie, Nagelkerken, Hermans, Boom en ondergetekende.  

De leden van ons Korea re-enactmentgroep waren: 
Glenn Kraal, Mike Struik, Silvano Theunissen, Stephan Ros, Jelle van Duin 
en Leonard van Oord. Dit zestal liep achter ons en met ons mee.  Op het 
Arboretum bleven achter bij het UN-kampement: Bas van Dam, Daan 
Monnickendam, Samuel Williams, Oskar Baricz en Koen Monnickendam. 

Peter ’t Hoen 
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KINDEREN VAN LEGERPREDIKANTEN KOREA OORLOG 
 
Onze geestelijk verzorger, Ds. P. ’t Hoen, had een gesprek met  
kinderen van legerpredikanten, die de Korea oorlog hebben 
meegemaakt. 
Hun indringende verhaal en ervaringen met hun vader, zijn hierbij in 
onderstaand verhaal, gedocumenteerd 
 
Op uitnodiging van krijgsmacht- en predikant Jan Tom Schneider, 
ontmoetten Hans Koppert, Peet Meerburg en Petra Overbeek elkaar op 
het Veteranen Instituut in Doorn op dinsdagmiddag 12 april. Zij hebben 
met elkaar kennis gemaakt en belevenissen, als kinderen van de 
legerpredikanten Koppert, Meerburg en Willigen van der Veen, gedeeld. 
Hun vaders zijn bekend bij u.  
De veteranen, die hen hebben meegemaakt. Een paar zelfs als schrijver 
van de doom of aal of als hun chauffeurs. Over de alen en domen hebben 
velen van u mij door de jaren verteld en dat was één van de redenen om 
deze drie mensen te leren kennen. Zij zijn meer op afstand betrokken in 
vergelijking met de kinderen van ons bestuur. 
 

 

 
 

Hans Koppert, Petra Overbeek, Peet Meerburg met krijgsmachtpredikant  
Jan Tom Schneider van het Veteranen Instituut.  
Foto: P. ‘t Hoen 
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Wat weten de kinderen over deze drie legerpredikanten te vertellen? Heel 
veel. Alle drie vertelden zij ook over de aalmoezeniers met wie hun vaders 
tijdens de Korea oorlog van 1950 tot 1954 optrokken.  
Thuisgekomen moesten ook zij net als alle andere veteranen zich weer 
aanpassen. Zij dienden weer voor te gaan in de verkondiging en het 
ontmoeten van mensen in en buiten hun kerkelijke gemeentes. Hans, Peet 
en Petra konden vertellen, terwijl de anderen aandachtig luisterden. Zij 
hadden oor voor elkaar en open harten. Hier ging het die middag 
uiteindelijk om. Tijd en gelegenheid om over vader te kunnen praten. Hun 
vaders spraken niet veel over hun ervaringen in en na de oorlog aan tafel. 
Niet ongewoon wanneer je het vergelijkt met de veteranen in algemene zin. 
Het viel mij op dat deze Korea predikanten andere veteranen jarenlang 
bleven opzoeken en bijstaan. Zij waren ook welkom aan huis, de pastorie 
met moeder en kinderen. 
Alle drie kinderen hebben afzonderlijk in het verleden ons Korea museum 
bezocht en Peet nog met zijn vader, schrijver van het boek ‘Legerpredikant 
in Korea’.  Vooral de ontmoetingen in Schaarsbergen waren voor hen 
belevenissen waar zij onbewust of bewust op uit waren. Jullie Korea 
veteranen te kunnen spreken die hun vaders als legerpredikanten met hun 
collegae aalmoezeniers hebben meegemaakt. Voor het eerst zelf 
verbinding kunnen leggen met jullie. Hun vaders waren uitgezonden in 
dienst van het Evangelie, maar waren altijd en overal beschikbaar en 
dienstbaar onder jullie als UN Korea soldaten in de loopgraven en achter 
het front of tijdens R&R in Japan. 
De dinsdagmiddag hebben wij afgesloten met een diner en werden er 
leuke anekdotes aan elkaar verteld terwijl mijn collega Jan Tom en ik 
mochten meeluisteren. Wij hebben gehoord en ons ter harte genomen. Of 
er ooit nog een vervolg komt? Dat zal de toekomst leren. Petra heeft het 
Korea fotoboek van haar vader achtergelaten. De brieven van haar vader 
heb ik vorig jaar zomer mogen lezen. De foto’s en filmpjes van de vader 
van de familie Koppert zijn al langer in bezit van ons museum. 
Wat ik opgemerkt heb is, dat alle drie hebben geërfd uit het geestelijk 
leven van hun vaders en hun moeders. 
Dominee Peter ‘t Hoen 
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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. 
 
 
C.P.M. van Maurik 
De zoon van Korea veteraan C.P.M. van Maurik, wil graag meer informatie 
over de tijd die zijn vader in Korea tijdens de oorlog doorbracht. 

C.P.M. van Maurik ging twee keer 
naar Korea. De eerste keer op  
03-01-1053 met het schip 
'Waterman', de tweede keer op 
16-02-1954 met het schip  
'La Marseillaise' 
Hij was een beroepsmilitair, 
soldaat bij het Garderegiment 
Grenadiers en Jagers en het 
Bewakingskorps Koninklijke 
Landmacht. (Zie foto links) 
Hij overleed op 27 februari 1994. 
 
Heeft u informatie over C.P.M. van 
Maurik? Neemt u dan contact op 
met uw secretaris, L.C. 
Schreuders. 
 
 
 
 

 
W.F. ridder van Rappard 
De zoon van W.F. ridder van Rappard heeft onlangs bij de herdenking en 
reünie van de VOKS, op 28 mei jl., namens zijn inmiddels overleden vader 
postuum uit handen van de Ambassadeur van de republiek Korea de 
‘Korean War Ambassador for Peace Medal’ ontvangen. 
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Graag zou hij wat meer over zijn vader willen weten gedurende zijn tijd in 
Korea. 
W.F. ridder van Rappard ging als 1e luitenant op 2 december 1952 met het 
schip de ‘Generaal C.H. Muir’ naar Korea. Hij was commandant van de  
C-compagnie. 
Heeft u informatie over W.F. ridder van Rappard? Neem dan contact op 
met uw secretaris, L.C. Schreuders 
 
De Marine in de Korea oorlog. 
Het Museum van het Regiment van Heutsz op de Oranjekazerne in 
Schaarsbergen heeft relatief weinig foto's van de missies naar de Korea-
oorlog van de zes marineschepen. 
Daarom willen wij de marinemensen langs deze weg vragen of zij marine 
foto’s hebben voor het museum. 
 
U hoeft de foto's niet af te staan. Het is al mooi als u de foto's een paar 
weken wilt uitlenen aan het museum. Wij kunnen ze dan scannen. Daarna 
krijgt u de foto's - en desgewenst ook scans van uw foto's - weer terug. 
Wij hopen op uw medewerking. 
 
Neemt u dan s.v.p. contact op met uw secretaris Leo Schreuders of met 
uw voorzitter Paul Gommers 
 
 
Park Bok Sool, bijnaam ‘Dick’ 
Op de foto op de volgende pagina van zeer matige kwaliteit staat de 
gesneuvelde Park Bok Sool, bijnaam 'Dick'.  
In de nacht van 23 op 24 december 1952 kwam hij op de voorpost Uncle 
om het leven. Hij diende toen bij het NDVN. Park verliet zijn gezin toen zijn 
dochter een baby was. Zijn dochter heeft geen foto's van haar vader. Zij 
wil dolgraag een goede afdruk van deze foto krijgen. 
 
Wie heeft deze foto wel eens gezien en weet waar het origineel is? 
Reacties graag naar uw voorzitter Paul Gommers of uw secretaris Leo 
Schreuders 
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KOREAOORLOG, ‘BITTER LIJDEN EN ATOOMDREIGING’ 
 
Over de oorlog in Korea zijn - ook in Nederland - meerdere boeken 
verschenen. Daar is nu een nieuw boek aan toegevoegd. Bij de 
Walburg Pers te Zutphen verscheen ‘Koreaoorlog’, met als ondertitel 
‘Bitter lijden en atoomdreiging, 1950-1953.’ 
 
De schrijvers zijn de heren Dr. Anne Doedens en Liek Mulder. Beiden zijn 
oud-docent geschiedenis en hebben reeds talloze publicaties over allerlei 
onderwerpen op hun naam staan. 
De presentatie van dit boek vond plaats op woensdag 5 juni 2019 in 
museum ‘Het Hamel Huis’ te Gorinchem. Zoals bekend was de uit 
Gorinchem afkomstige Hendrik Hamel in 1630 na een schipbreuk beland 
op het Koreaanse eiland Jeju en werd daar gedurende dertien jaar 
gevangen gehouden. Daarna wist hij met zeven anderen te ontsnappen en 
via Japan naar Nederland te reizen. 
 
De presentatie werd bijgewoond door een groot aantal genodigden onder 
wie de beide auteurs, de burgemeester van Gorinchem, mevrouw  
Mr. R.W.J. Melissant - Briene, Hare Excellentie minister Jae Soon Hahn 
namens de Ambassade van de Republiek Korea en de directeur van het 
Marine Museum in Den Helder, commandeur b.d. C. Boelema Robertus. 
De VOKS mocht bij dit gebeuren natuurlijk niet ontbreken en werd 
vertegenwoordigd door voorzitter Paul Gommers en DC Kees Kortlever. 
Door de heer Doedens werd - nadat hij de aanwezigen had begroet, een 
inleiding gehouden waarbij hij inging op de inhoud van het boek en op de 
geschiedenis van Korea. Vervolgens liet ook mede-auteur Mulder zijn licht 
schijnen op het pas verschenen boek. 
De Koreaoorlog was de enige oorlog die onder de vlag van de Verenigde 
Naties werd gevoerd, zij het met een hoofdrol voor de Amerikanen. Een 
oorlog in een land met een geschiedenis van duizenden jaren, maar tot 
diep in de twintigste eeuw nauwelijks bekend in de Westerse wereld. 
Daarna was het woord aan de minister mevrouw Jae Soon Hahn die haar 
erkentelijkheid betuigde met het verschijnen van dit boek. En tenslotte 
heette burgemeester mevrouw Melissant - Briene namens de gemeente 
Gorinchem de aanwezigen welkom. Zij was met name zeer ingenomen 
met de presentatie van het boek in het in 2015 geopende museum, het 
Hendrik Hamelhuis, een aanwinst voor de stad Gorinchem. 
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De presentatie werd afgesloten met de uitreiking van het boek aan 
mevrouw Jae Soon Hahn, aan mevrouw Melissant - Briene en aan 
commandeur b.d. Boelema. 
Daarna was er voor alle genodigden gelegenheid om onder het genot van 
hapjes en drankjes nog na te praten en even door het aan Hamel gewijde 
museum te lopen. En voor wie dat wilde was er exemplaar van het 
gepresenteerde boek ‘Koreaoorlog’ te koop voor het alleszins 
aanvaardbare bedrag van € 19,95. 
Alle lezers van dit artikel, in het bijzonder de Korea-veteranen, beveel ik de 
lezing van dit boek ten zeerste aan. Iedere boekhandel in Nederland kan 
het u zeker leveren. 
Natuurlijk gaat het over de oorlog die in de jaren 1950-1953 op het 
Koreaans schiereiland woedde en vanzelfsprekend het Nederlandse 
aandeel daarin, maar de auteurs hebben een uitgebreide kijk gegeven op 
de geschiedenis van Korea. Uw verslaggever is er nog in aan het lezen en  
heeft bewondering voor deze uitvoerige geschiedenis. Zo wist hij niet dat 
ruim tweehonderd jaar voordat de boekdrukkunst in Europa werd 
uitgevonden de Koreanen reeds de kunst van het boekdrukken machtig 
waren. En mocht u ooit in de gelegenheid zijn om de mooie stad 
Gorinchem te bezoeken, vergeet dan beslist niet naar het Hendrik 
Hamelhuis te gaan. 
DC Kees Kortlever 
 

 
        Van links naar rechts : Liek Mulder, mevr. Jae Soon Hahn, burgemeester  
            Melissant - Briene, Anne Doedens, commandeur b.d. Boelema. 
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STICHTING NU-OF-NOOIT BOOTTOCHT 2019 
 
De Stichting NU of NOOIT organiseert ook dit jaar voor medewerkers 
en veteranen uit de kringen van defensie en politie, brandweer, 
ambulance en andere reddingsteams wederom een speciale 
riviercruise.  
 

 
 
Wanneer en waar? 
Deze cruise zal plaatsvinden op zondag 8 september 2019. 
Inschepen vanaf de Uilenkade te 3336 LP Zwijndrecht vanaf 09.30 uur, 
vertrek 10.30 uur. Terugkomst circa 17.00 uur 
 
Voor wie? 
Ouderen en jongeren afkomstig uit (veelal) geüniformeerde kringen (zoals 
militairen, politie, brandweer en ambulancediensten e.d.), meestal niet 
meer actief dienend (incl. voormalig dienstplichtigen), en die: 
1. Mentaal en/of lichamelijk gehandicapt zijn. 
2. Partner zijn van tijdens de dienst overledenen 
3. Partner zijn van (1) met thuiswonende kinderen (ook welkom!) 
 
Uw eventuele partner en/of begeleider is ook welkom. 
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Kosten? 
De kosten voor deze cruise bedragen 25 euro per persoon inclusief 
catering. (2x koffie met gebak, uitgebreide lunch en 2 hapjes). 
 
Aanmelden 
Meldt u zich dan aan voor deelname via de website van de Stichting  
Nu-of-nooit:  https://www.nu-of-nooit.com. 
Inschrijving is op volgorde van betaling (tot 20 augustus 2019) 
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TENTOONSTELLINGEN EN EVENEMENTEN IN BRONBEEK 
 

 
 
Bronbeek is een museum en hét kenniscentrum van Nederlands 
koloniale geschiedenis. Het bevindt zich op een historisch landgoed. 
Bronbeek is ook een tehuis voor veteranen van de Nederlandse 
krijgsmacht en het voormalige Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL). Op het landgoed wordt een groot aantal herdenkingen 
gehouden. 
 
De militaire ‘avonturen’ van Aaldert Wachtmeester 
De tentoonstelling ‘Tabeh Sobat. De militaire ’avonturen’ van Aaldert 
Wachtmeester op Java en Sumatra 1946-1948’ van kunstschilder Gerrie 
en journalist Melle Wachtmeester bestaat uit 12 schilderijen en briefcitaten 
en is gemaakt op basis van authentieke foto’s en brieven uit het archief 
van hun vader Aaldert.  

De tentoonstelling, die nu nog loopt tot en met 17 augustus 2019, is 
aangevuld met een selectie van originele emblemen, documenten, foto’s 
en realia uit de tijd van Aaldert Wachtmeester, die als oorlogsvrijwilliger 
diende bij 1-1 R.I., ‘het Drents bataljon’ in Indonesië. 
De Drentse jongeman Aaldert (Ale) Wachtmeester (1922-2007) vertrok in 
januari 1946 als oorlogsvrijwilliger naar Nederlands-Indië. Hij keerde terug 
in september 1948. Vlak voor vertrek was hij getrouwd en gedurende zijn 
verblijf in Indië werd de eerste van 4 zonen geboren. Hij schreef 
honderden brieven naar zijn vrouw in Nederland. 
 
Voor zijn zoons Melle (1950) en Gerrie (1957) had de uitzending van Ale 
naar Indonesië een creatieve impact op hun leven: Melle, oud-journalist, 
vatte ruim 360 brieven van vader Ale uit de Indiëperiode samen in een 
boek. De jongste zoon en kunstschilder Gerrie schilderde twaalf grote 
doeken op basis van de kleine zwart-wit fotootjes die Ale in de oorlog in 
Indië maakte. 
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Het zijn realistische schilderijen geworden, die door hun kleur en formaat 
de gebeurtenissen van destijds veel indringender weergeven dan de kleine 
zwartwit fotootjes. 
 
Museum Bronbeek wil met deze tentoonstelling bijdragen aan de 
bewustwording dat foto’s en spullen in nalatenschappen van ouders en 
grootouders mogelijk interessante en waardevolle informatie bevatten. 
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Als u nog niet de contributie voor 2019 heeft 
betaald, is het misschien nu een goed moment om 

dit alsnog te doen? 
 
 
 

 



  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

      € 20.-- 
      € 11,-- 
      € 6,-- 

€ 3,-- 
€ 3,-- 
€ 3,-- 
€ 3.-- 
€ 3.-- 
€ 3.-- 

VOKS schild op hout 
Stropdas met Indian Head 
VOKS vereniging badge 
Stropdasschuif VN embleem / VOKS 
Stropdasklem  50 jaar Korea 
Reversspeld vlag Nederland / Korea 
Reverspeld VN embleem / VOKS 
Christanspeldjes 
Revers Draaginsigne gewonden  klein model  

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


 


	KOPIJ
	Het bestuur van de VOKS maakt bekend
	dat in de periode maart 2019 – mei 2019
	bericht van overlijden is ontvangen van de Korea-veteranen:
	Verkoop VOKS artikelen
	Als artikelen uitverkocht zijn, worden er geen nieuwe meer aangeschaft.
	Kopen of bestellen
	Verzendkosten

