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).
-
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Helpt uw V.O.K.S. door het plaatsen van een advertentie in de VOX en
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F. Titalepta, telefoon 026-4427417
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Marine vertegenwoordiger:
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Geestelijk verzorger:
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VAN DE VOORZITTER
Door het coronavirus konden wij diverse geplande
bijeenkomsten niet laten doorgaan. Nog net op tijd
kon op 12 februari de herdenking en reünie in
Roosendaal plaatsvinden, maar daarna zijn er
diverse evenementen afgelast. Zoals onze jaarlijkse
herdenking en reünie op 9 juni. Op die dag is er nog
wel bij het Korea-monument een krans gelegd door
de commandant en adjudant van het Regiment Van
Heutsz en uw voorzitter en secretaris. Hopelijk
kunnen we volgend jaar onze herdenking weer
houden op de wijze waarop we dat gewend zijn.
Jammer genoeg zijn er een aantal van onze kameraden door dit
verraderlijke virus overleden. Vaak in eenzaamheid door de beperkingen.
Op 10 mei jl. overleed helaas ook onze oud-marine vertegenwoordiger
Wim Kramer. Zijn functie was inmiddels al overgenomen door bestuurslid
Herman Repping.
Van onze DC Jaap Krikke ontving ik een artikel uit 1991 met de tekst:

‘Koning Willem I Kazerne ontving voor de laatste maal Korea-veteranen’.
Tijdens die bijeenkomst werd door mevrouw Klink aan de voorzitter VOKS,
generaal-majoor N. Tack, een clubvlag aangeboden. Die clubvlag doet
vandaag, 29 jaar later, nog steeds dienst.
Onder de aanwezigen destijds was de Koreaanse Ambassadeur Sang-sup
Choi, die in zijn toespraak o.a. vertelde: ”zij aan zij met de Zuid-Koreanen

vocht het Nederlandse Detachement tegen het communisme. Ik dank u
allen voor uw inzet en gedenk hen die hun leven hebben gegeven en bid
voor hun zielen”. En inmiddels kan ik u aansluitend hierop ook melden dat
drie omgekomen militairen van het NDVN alsnog worden meegenomen in
het project: ‘Helden op bruggen en viaducten’.
Om af te sluiten: er wordt dit jaar door Zuid-Korea aan een vereniging of
organisatie die zich inzet voor Korea-veteranen, een ‘Korean Presidential
Award’ uitgereikt. Het is voor ons een eer u te mogen mededelen dat de
VOKS daarbij is genomineerd. Nu afwachten welke organisatie het
definitief gaat worden!

Paul P.G. Gommers
Voorzitter
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EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Dankzij de inzet van deze mensen heeft onze vereniging de kans gekregen
om 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
L.C. Schreuders
N. Tack

(overleden 2018)
(overleden 2017)
(overleden 2007)

ERELIDEN VOKS
H. Mulder
F. Titalepta
M. Smits
H. de Jong
A.A. Herweijer
A. Rietdijk
J.W. Scholten
J.A. Bor

(overleden 2016)
(overleden 2015)
(overleden 2014)
(overleden 2013)
(overleden 2010)
(overleden 1995)

LEDEN VAN VERDIENSTE VOKS
H.J. Bogaars
K. Piëst
C.J. Graaf van Limburg Stirum
A.J. Leyenaar
W. Meinen
Ch. Mark
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(overleden 2018)
(overleden 2018)
(overleden 2018)
(overleden 2014)
(overleden 2006)
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IN MEMORIAM
Het bestuur van de VOKS maakt bekend
dat in de periode februari 2020 – juni 2020
bericht van overlijden is ontvangen van de
Korea-veteranen:

Dhr. A.H. Gard, 88 jaar, op 4 februari 2020 te Den Haag
(Landmacht, 21-07-1952 Gen. N.M. Walker en 27-07-1954 MS Laos)
Dhr. H.A.J. Kamstra, 90 jaar, op 24 februari 2020 te Wateringen
(Landmacht, 21-07-52 USNS Gen. N.M. Walker en 11-05-1954 MS La Marseillaise)
Dhr. R.J.V. Triesscheijn, 91 jaar, op 28 februari 2020 te Harderwijk
(Landmacht, 26-10-1950 SS Zuiderkruis)
Dhr. W. Vlijm, 90 jaar, op 3 maart 2020 te Middelharnis
(Landmacht, 3-4-1953 MS Skaubryn)
Dhr. T. Vos, 91 jaar, in april 2020 te Wageningen
(Landmacht, 10-10-1951 USS Gen. W.C. Langfitt en 08-06-1953 MS Felix Roussel)

Dhr. J.H. van Rijswijk, 88 jaar, op 04 april 2020 te Arnhem
(Landmacht, 26-10-1950 SS Zuiderkruis)
Dhr. J.P.G. Arts, 92 jaar, op 9 april 2020 te Velp
(Landmacht, 12-12-1953 USS Gen. R.M. Blatchford)
Dhr. A.C. Toet, 90 jaar, op 19 april 2020 te Vlissingen
(28-08-1952 USS Gen. S.D. Sturgis)
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Dhr. J.M. v.d. Bos, 92 jaar, op 23 april 2020 te Almere
(Marine, 1952-1953 Hr.Ms. Piet Hein)
Dhr. A.P.M. de Lange, 93 jaar, op 9 mei 2020 te Doorn

(Landmacht, 26-10-1950 SS Zuiderkruis)

In 1944 is Ton de Lange vanuit bezet Rotterdam door de frontlinie heen
gekomen, en had zich onder de rivieren in bevrijd gebied aangemeld bij de
Binnenlandse Strijdkrachten. In het najaar van 1944 tot en met de
bevrijding is hij als 18-jarige jongen met de Stoottroepen in de strijd tegen
de Duitse bezetter geweest. Toen er Oorlogsvrijwilligers gevraagd werden
voor Indië aarzelde hij niet en meldde zich aan. Vier jaar lang diende hij er,
waarbij hij op een gegeven moment lucht kreeg van het bestaan van de
parachutisten. Hij meldde zich en kwam door de zware opleiding van het
Korps Speciale Troepen. Met dit Korps repatrieerde hij in 1950 naar
Nederland. Toen er vrijwilligers gevraagd werden voor het Nederlands
Detachement Verenigde Naties voor uitzending naar Korea, reageerde hij
direct. Bij de verwarring tijdens de overval van de Chinezen in de 'nacht
van Hoengseong' op 12 februari 1951 raakte hij gewond. Een geweerschot
raakte hem in zijn bovenbeen. Luitenant Den Hartog kon hem gelukkig
verbinden en zijn pelotons kameraden evacueerden hem.
Maandag 21 november 2016 is Dhr. Ton de Lange te Doorn
onderscheiden met het Draaginsigne Gewonden.
Dhr. W.F. Kramer, 85 jaar, op 10 mei 2020 te Arnhem
(Marine, 1953-1954 Hr.Ms. Dubois)
Dhr. E.J. van Schilt, 91 jaar, op 11 mei 2020 te Tilburg
(Marine, 03-01-1953 Hr.Ms. Waterman)
Dhr. F. Steegstra, 87 jaar, op 20 mei 2020 te Haarlem
(Marine, 1951-1952 Hr.Ms. Van Galen)
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IN MEMORIAM WIM KRAMER
Op 10 mei 2020 overleed totaal onverwacht Wim Kramer, oud-bestuurslid
en oud-marine vertegenwoordiger van de VOKS.
Wim was tijdens de Korea-oorlog opvarende van het Nederlands fregat
Hr.Ms. Dubois.
Na het overlijden van onze marine vertegenwoordiger Harm de Jong, in
februari 2015, bood Wim spontaan aan deze functie over te nemen en uit
te dragen.
In 2016 maakte Wim deel uit van de erewacht van vier veteranen, die de as
van de overleden Koreaveteraan Nico Wessels overbrachten naar de
internationale begraafplaats in Busan, Zuid-Korea.
Daar ontving Wim uit handen van de minister van Patriots and Veterans
Affairs (MPVA) de Korean Ambassador for Peace Medal.

Hij woonde in het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum te
Bronbeek, Arnhem.
Vanwege gezondheidsproblemen moest Wim begin dit jaar met pijn in zijn
hart afscheid nemen van het bestuur van de VOKS.
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Bij de afscheidsdienst van Wim, vanwege het coronavirus in besloten
kring, waren namens de VOKS voorzitter Paul Gommers en secretaris
Leo Schreuders aanwezig, alsmede vertegenwoordigers van het comité
'De Vergeten Oorlog'.
Paul Gommers vertelde tijdens de afscheidsdienst een indrukwekkend
verhaal over de reis van de 'Dubois' en noemde daarbij ook enkele mooie
anekdotes over Wim.
De kinderen van Wim vertelden boeiende verhalen over het zeilschip van
Wim, genaamd ‘Mazzel’, en de vele avonturen die ze daarbij meemaakten.
Marry Koet, de vriendin van Wim, ging in op de buitenlandse reizen die ze
samen met Wim maakten.

Twee militairen van het Korps Mariniers vormden bij de kist de erewacht.
Er waren meerdere bloemstukken bij de kist geplaatst, waaronder ook die
van de VOKS en van de Zuid-Koreaanse ambassade in Den Haag.
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VAN HET BESTUUR
Overlijden oud-bestuurslid Wim Kramer
Op 10 mei jl. ontvingen wij het trieste bericht, dat oud-bestuurslid Wim
Kramer onverwacht was overleden.

Wij danken Wim voor zijn inzet voor de VOKS en wensen zijn familie en
vriendin heel veel sterkte in het verwerken van dit verlies.
Zembla: de Vergeten Oorlog
Voor diegenen die de eerdere uitzending ‘De Vergeten Oorlog’ over de
Korea-Oorlog en de vijf vermiste militairen van het NDVN gemist hebben:
deze uitzending wordt herhaald op donderdag 13 augustus 2020 om 10.10
uur. Tv zender NPO 2 Zembla.
Project ‘Namen van helden op bruggen en viaducten’
Drie van de tijdens de Korea-Oorlog omgekomen militairen van het NDVN
worden alsnog meegenomen in het project: ‘Namen van helden op
bruggen en viaducten’. U treft over dit project en de reactie van uw
bestuur elders in dit blad een artikel aan.
10

Annuleringen vanwege het coronavirus
De volgende data zijn geannuleerd vanwege het coronavirus:
Zaterdag 27 juni 2020
Nationale Veteranendag te Den Haag
Zondag 5 juli 2020
Speciale Zuid-Koreaanse Kerkdienst voor Korea-veteranen in de Yi Jun
Church te Leidschendam
Vrijdag 10 juli 2020
Viering 70 jaar Regiment Van Heutsz
Ook de geplande revisits naar Zuid-Korea zijn tot nu toe allemaal
geannuleerd. Het is de vraag of een revisit dit jaar nog zal doorgaan. Wij
houden u op de hoogte.
Zuid-Korea doneert 20.000 mondkapjes aan de VOKS
De regering van de Republiek Zuid-Korea heeft 20.000 mondkapjes
gedoneerd aan de VOKS. Op 19 mei jl. werden deze door de ambassadeur
aan uw voorzitter overhandigd. De VOKS is de regering van Zuid-Korea
zeer erkentelijk voor dit spontane gebaar en heeft de ambassadeur
bedankt met een certificaat.
Elders in dit blad treft u een artikel over dit onderwerp aan.
Award nominatie VOKS
De regering van Zuid-Korea heeft besloten een bijzondere onderscheiding
toe te kennen, de ‘Presidential Award’, aan een instelling of organisatie die
zich inzet voor de belangen van Korea-veteranen.
Uw secretaris kreeg daarom het verzoek om informatie in te zenden over
het ontstaan van de VOKS en de activiteiten die wij gezamenlijk sinds de
oprichting tot stand hebben gebracht.
Wij ontvingen onlangs het bericht dat uit de inzendingen uit alle landen
waarin een vergelijkbare organisatie actief is, de Vereniging Oud Korea
Strijders (VOKS) voor deze award is genomineerd.
Dat betekent nog niet dat de VOKS deze onderscheiding zal krijgen, maar
we zijn er nu al trots op dat we een nominatie hebben!

11

Wisseling in het VOKS-bestuur
Als opvolger van marine vertegenwoordiger Wim Kramer, is na een
schriftelijke stemming onder de leden
die zich voor onze jaarvergadering
hadden aangemeld, de heer
H. Repping benoemd in het VOKSbestuur. Hij zal de taak van marine
vertegenwoordiger VOKS op zich
nemen. Wij verwelkomen de heer
Repping in ons bestuur en wensen
hem veel wijsheid toe in deze
uitdagende functie.
De heer Repping is op de volgende
wijze bereikbaar:
Dhr. H.P Repping
Bosplaat 56, 8032 DN Zwolle
Telefoon: 038-4534862
E-Mail: h.p.rep30@gmail.com
Majoor Mustert bevorderd tot luitenant-kolonel
Op 6 april 2020 werd majoor Mustert bevorderd tot luitenant-kolonel.
Hij zal een andere functie krijgen bij de sector G3 van de militaire staf.
Zijn opvolger bij het Regiment is inmiddels ook benoemd: majoor André
Derkse.
We feliciteren de luitenant-kolonel met zijn bevordering en gaan er vanuit
dat we met de majoor Derkse de uitstekende samenwerking met de VOKS
mogen continueren.
Certificaat van waardering voor luitenant-kolonel Mustert.
Uit handen van Paul Gommers, voorzitter VOKS en Leo Schreuders,
secretaris VOKS, ontving luitenant-kolonel Ed Mustert op donderdag
23 april 2020 een certificaat en cadeaubon voor zijn inzet voor de
veteranen van de Vereniging Oud Korea Strijders.
In het certificaat was de volgende tekst opgenomen:
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Met dit certificaat spreken wij
onze waardering uit aan:

Luitenant-kolonel J.E. Mustert
In zijn functie als plaatsvervangend bataljonscommandant van het 12e
Infanteriebataljon Luchtmobiel (AASLT) Regiment van Heutsz, zette
luitenant-kolonel Mustert zich op bijzondere wijze in voor onze vereniging.
Voor zijn getoonde respect voor de Korea-veteranen en de fijne
samenwerking, waarin niets hem te veel was, zijn wij hem zeer erkentelijk.
Schaarsbergen, 23 april 2020
P.P.G. Gommers
Voorzitter

L.C. Schreuders
Secretaris

Wij wensen de overste Mustert veel plezier in zijn nieuwe uitdaging bij de
sectie G3 van de militaire staf.
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Wisseling commando van de B Wonju-compagnie
Zoals u inmiddels weet, is de Algemene Ledenvergadering van 27 maart jl.
geannuleerd wegens het coronavirus. In het middagprogramma op die dag
zou de herdenking bij ons monument plaatsvinden, samen met de
B Wonju-compagnie onder commando van Majoor Sjoerd Moerkerken.
Inmiddels heeft de majoor Moerkerken het commando van de B Wonjucompagnie overgedragen aan zijn opvolger, kapitein Tom Pasman.

( Links: majoor Moerkerken, rechts kapitein Pasman )
Ook bij deze overdracht werd rekening gehouden met de maatregelen van
het coronavirus. In plaats van de wisseling voor het front van de
compagnie, werd dit gedaan in de kamer van de bataljonscommandant
luitenant-kolonel G. Dolmans.
Wij danken majoor Moerkerken voor de fijne samenwerking en wensen
kapitein Pasman veel succes in zijn nieuwe functie.
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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 (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
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
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
Recessenplein 47 C, 6218 VG Maastricht
Tel. 06-55930767 e-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com
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HERDENKINGEN
4 mei 2020
Zuid-Korea
Tijdens de Dodenherdenking op maandag 4 mei 2020 heeft de
Nederlandse ambassadeur in Zuid-Korea, H.E. mevrouw J. Doornewaard,
in Hoengsong een krans geplaatst bij het monument de 'Molen' en bij het
monument ter nagedachtenis van luitenant-kolonel Den Ouden.

De kranslegging vond plaats zonder publiek vanwege het Coronavirus.
Naast het plaatsen van de beide kransen, heeft de ambassade ook via de
sociale media er aandacht aan geschonken.
Mevrouw Doornewaard liet ons weten dat beide monumenten keurig
waren onderhouden. Bij de ‘Molen’ waren overal nieuwe Nederlandse en
Koreaanse vlaggen opgehangen.
Bij de ‘Molen‘ werd mevrouw Doornewaard door het Zuid-Koreaanse
Tv-station 'Arirang' geïnterviewd voor een documentaire die Arirang eind
juni zal uitzenden. Dit ter gelegenheid van het feit dat 70 jaar geleden de
Korea-Oorlog begon. Eind mei worden daarvoor ook nog bij het War
Memorial Oorlogsmuseum in Seoul opnames gemaakt.
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Tijdens dit interview las mevrouw Doornewaard de namen voor van de
Nederlandse militairen die omkwamen bij de slag van Hoengsong op
12 februari 1951.
Weert
Op diverse locaties in Nederland werden vanwege de coronacrisis sobere
4 mei-herdenkingen gehouden. Uw secretaris, die namens het comité 4 en
5 mei afdeling Weert de taak van ceremoniemeester op zich neemt, had
op die dag niet veel te doen. Naast het ’s morgens vroeg hijsen en voor
zonsondergang neerhalen van de Nederlandse driekleur en het medeorganiseren van een beperkte ceremonie, bleef het sober.
Er werden bij de Rumolduskapel in Weert meerdere bloemstukken
bezorgd. Namens de VOKS plaatste ook uw secretaris een bloemstuk.

5 mei 2020
75 jaar bevrijding. Met welk gevoel vieren Twentenaren de vrijheid?
Vrijheid is… 75 jaar vrijheid, dat wilden we dit jaar groots vieren.
Tot corona alles anders maakte. De beleving is er vandaag niet minder
om. (zie volgende pagina)
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De krant ‘Tubantia’ uit Twente vroeg streekgenoten met welk gevoel zij de
vrijheid vieren. Korea-veteraan Hans Horstman gaf de volgende reactie:

(tekst: Angelique Kunst, Gerben Kuitert, Rick Plantinga)
Idealisme

“Ik ben in 1952 uit idealisme als vrijwilliger naar Korea gegaan om daar
tegen de communisten te vechten. Het communisme is een vreselijke
ideologie, die elke onwelgevallige mening de kop in drukt. Ik heb geluk
gehad dat ik het er levend heb afgebracht. De strijd daar was hard en
hevig. Een dienstmaat uit Enschede, Ewoud Mensink, sneuvelde tijdens
een patrouille en een jongen uit Almelo stierf in een hinderlaag door een
dumdumkogel. Ik bediende een lichte mitrailleur. Daar heb ik in de nacht
voordat in juli 1953 de wapenstilstand werd getekend nog een stel
Chinezen mee van het dak van onze bunker geknald. Dat was op ‘Stinky
Hill’, een heuvel die zo werd genoemd door de lijklucht die er permanent
hing.”

Hans Horstman (89), Korea-veteraan uit Enschede
Foto: Carlo ter Ellen DTCT
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9 juni 2020
Schaarsbergen
De jaarlijkse herdenking en reünie van de VOKS, die op 9 juni zou hebben
plaatsgevonden, was vanwege de coronamaatregelen geannuleerd.
In plaats daarvan hebben uw voorzitter en secretaris, samen met de
commandant en adjudant van het Regiment van Heutsz, respectievelijk
luitenant-kolonel G. Dolmans en adjudant D. Jansen, een korte herdenking
gehouden. Bij het Koreamonument werden op gepaste afstand kransen
geplaatst van de Zuid-Koreaanse ambassade, het Regiment en de VOKS.
Daarna werd 1 minuut stilte in acht genomen.

9 juni 2020 – Herdenking bij het Koreamonument Schaarsbergen. – Foto’s: RvH

We gaan ervan uit dat we in 2021 weer op een 'normale' manier de
herdenking en reünie kunnen houden.
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BIJZONDERE MOMENTEN
65 jaar getrouwd
Op 8 juni jl. waren ons VOKS-lid Gerard Hendriks en zijn vrouw Riek
65 jaar getrouwd. Een mijlpaal!

Foto en tekst: Gemerts Nieuwsblad
Maar dit jubileum ging toch anders als beiden hadden gewenst.
Gerard en Riek Hendriks-Tinnefeld zijn op 8 juni weliswaar een briljanten
echtpaar, maar kunnen elkaar slechts ontmoeten aan weerszijden van een
hek. Hoe zit dat?
Gerard woont in de Ireneflat in Gemert, in een aanleunwoning. Riek, een
jaar jonger, in Hove Vogelsanck. Beiden zijn nog zeer helder van geest,
maar fysieke beperkingen maakten dat Riek anderhalf jaar geleden moest
verhuizen. Sindsdien zocht Gerard haar tweemaal per dag op. Tot de
coronacrisis uitbrak… Nu stuurt Gerard zijn scootmobiel elke dag naar het
hek van de tuin van Vogelsanck. Aan de andere kant van het hek wacht
zijn Riek hem op.
De zonen Johan Cor, Gerard en Stefan hadden voor het feest toch nog
iets kunnen regelen, want zo’n mijlpaal laat je natuurlijk niet zomaar voorbij
gaan. “We laten ons door dat virus niet álles afnemen.”
Het VOKS-bestuur feliciteert beiden met deze bijzondere gebeurtenis in
deze bijzondere tijd. En nu… op naar 70 jaar huwelijk!
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Bedankje
Van de dochter van Herman Bogaars, vanwege zijn inzet voor het museum
in Schaarsbergen in 2015 benoemd tot ‘Lid van Verdienste’ van de VOKS,
ontving uw secretaris het volgende bericht:

Uit naam van Herman Bogaars hartelijk dank voor alle mooie
kaarten en teksten die hij tijdens de feestdagen heeft ontvangen.
Groet,
Familie Bogaars

Uit handen van de oud-voorzitters Schreuders en Motshagen, ontving de
heer Bogaars (links op de foto) in 2015 het certificaat: Lid van Verdienste.
Foto: VOKS
Oproep
In oudere VOX-VOKS uitgaven bestond lang geleden een rubriek
‘Ziekenbezoek’. Nu zal dit i.v.m. de huidige omstandigheden even niet
mogelijk zijn, maar wilt u graag een oproep doen om een kaartje of
berichtje aan een langdurig zieke Korea-veteraan te laten sturen, geef dit
dan even door aan het secretariaat van de VOKS.
21

HET PROJECT ‘MONDKAPJES’
DEN HAAG – op 19 mei 2020 heeft de ambassadeur van de Republiek
Zuid-Korea, Z.E. Yeondoo Jeong, op de ambassade in Den Haag
20.000 mondkapjes overhandigd aan de voorzitter van de Vereniging
Oud Korea Strijders (VOKS), de heer Paul Gommers.
Met dit royale gebaar wil Zuid-Korea bijdragen aan de bestrijding van
het coronavirus in Nederland in het Algemeen en de Nederlandse
Korea-veteranen in het bijzonder.

De heer Gommers (links) ontvangt uit handen van Z.E. Yeondoo Jeong
(rechts) de eerste doos met mondkapjes. – Foto: VOKS

Bij de overdracht waren verder aanwezig uw secretaris Leo Schreuders,
de directeur Azië en Oceanië op het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
mevrouw Karin Mössenlechner, de militair attaché van de Zuid-Koreaanse
ambassade in Brussel, Kolonel Kim Yongsun, en vertegenwoordigers van
het Ministerie van Defensie.
Iedere doos was voorzien van het opschrift 'Stay Strong, Fight against
COVID-19'.
Zuid-Korea geeft op deze wijze opnieuw uiting van dankbaarheid aan de
militairen uit 19 landen, waaronder 5322 Nederlanders, die 70 jaar geleden
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tijdens de Korea-Oorlog Zuid-Korea wisten te bevrijden van Noord-Korea
en China. In deze oorlog kwamen 123 Nederlandse militairen om.
Naast de vele initiatieven die Zuid-Korea ontplooide om voortdurend met
respect aandacht aan de inzet van de Nederlandse Koreaveteranen te
schenken, is de donatie van 20.000 mondkapjes een welkome aanvulling
daarop.
In een wekenlange voorbereiding van het VOKS-secretariaat met de ZuidKoreaanse Ambassade te Den Haag, het Ministerie van Patriots and
Veterans Affairs (MPVA) in Zuid-Korea en het Landelijk Consortium
Hulpmiddelen (LCH) werden de mondkapjes op 13 mei vanuit Zuid-Korea
in de Ambassade in Den Haag bezorgd.
Omdat het VOKS-secretariaat niet op korte termijn in staat zou zijn om de
20.000 mondkapjes te verwerken, zijn 16.000 exemplaren overhandigd
aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), die zorg zal dragen
voor de uitgifte aan diverse zorg- en verpleeginstellingen.
De overige 4000 kapjes werden door het secretariaat van de VOKS daarna
rechtstreeks verstuurd naar de 170 Korea-veteranen die lid zijn van onze
vereniging en zes zorg- en verpleeginstellingen in Nederland, waar Koreaveteranen wonen en worden verzorgd.
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Vanuit de leden kwamen tien reacties binnen om aan te geven welke
instellingen dit zijn. Met alle instituten is vervolgens contact opgenomen,
waarbij díe instellingen zijn gekozen die een sterke behoefte aan deze
mondkapjes hadden. Dat zijn:
Vitalis De Hagen in Eindhoven
Quarijn De Koekkoek in Veenendaal
Quarijn Het Zonnehuis in Doorn
De Wever – Hazelaar in Tilburg
De Vijfhavens in Rotterdam
Vredenoord in Huis ter Heide
Namens de VOKS overhandigde voorzitter Paul Gommers aan de
ambassadeur een certificaat, waarmee onze dankbaarheid jegens de
regering van Zuid-Korea tot uiting werd gebracht.
De tekst op het certificaat luidt (vertaald in het Nederlands):

Met dit certificaat willen wij onze dank uitspreken aan de

Republiek Korea
voor de donatie van 20.000 mondmaskers voor de
Nederlandse Korea-veteranen.
Tijdens de moeilijke periode van het coronavirus in 2020, dat ook
slachtoffers heeft gemaakt onder onze Koreaanse oorlogsveteranen, zal uw
donatie het herstel versnellen van die dappere mannen die zich 70 jaar
geleden hebben ingezet voor de vrijheid van de Republiek Korea.
Den Haag, 19 mei 2020
P.P. Gommers
Voorzitter

L.C. Schreuders
Secretaris
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PROJECT ‘NAMEN VAN HELDEN OP BRUGGEN EN VIADUCTEN’
Onlangs kwam breed in het nieuws dat het Veteranen Platform (VP) een
project had opgestart om een aantal bruggen en viaducten in Nederland te
vernoemen naar omgekomen Nederlandse militairen tijdens vredesmissies.
De intentie hiervan is om zoveel mogelijk gesneuvelde militairen bij
vredesoperaties op deze manier in herinnering te houden.
Inmiddels is er al een brug vernoemd naar marinier der 1e klasse Marc
Harders, die in Uruzgan om het leven kwam. Een plaquette met zijn naam
is aangebracht op het ecoduct bij het Drentse dorp Spier.

Uw bestuur werd ervan op de hoogte gesteld, dat het project alleen zou
gelden voor vredesmissies vanaf 1960 (!) Een vreemde gedachte, omdat
Nederlandse militairen tijdens de Korea-Oorlog ook deelnamen aan een
vredesmissie en hierbij met 123 gesneuvelden het aantal slachtoffers meer
dan twee keer hoger was dan in alle missies vanaf 1960 tot nu samen.
Het was opnieuw ‘De Vergeten Oorlog’.
Uw bestuur stuurde daarom een indringende brief naar het VP en bracht
de leden en donateurs van de VOKS, de minister-president, de minister
van Defensie, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en het comité
‘De Vergeten Oorlog’ hiervan op de hoogte.
In onze brief werd het VP er op attent gemaakt dat de inzet van de
militairen van het NDVN tijdens de Korea-Oorlog ook een vredesmissie
was. Dat daarbij door het VP werd voorbijgegaan aan de 123 omgekomen
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Nederlandse militairen tijdens die oorlog werd door uw bestuur niet
geaccepteerd.
Naar aanleiding van ons nieuwsbericht aan de leden en donateurs
ontvingen wij een aantal reacties die eveneens aan het VP zijn
doorgestuurd.
Op maandag 18 mei 2020 vond in
Roermond in het park waar het
Nationaal Monument voor
Vredesoperaties staat, een gesprek
plaats. Hierbij waren aanwezig uw
voorzitter en secretaris, de voorzitter
en vicevoorzitter van het VP en de
luitenant-generaal De Kruif. Deze
laatste was zeer nauw betrokken bij
het project.
Tijdens dit gesprek is de lucht
geklaard en is de toezegging gedaan
dat de namen van drie omgekomen
militairen van het NDVN, na
goedkeuring door het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie en
instemming van de minister van
Defensie, in het project zouden
worden meegenomen.
Nationaal Monument
voor Vredesoperaties

Deze goedkeuring heeft uw bestuur
onlangs ontvangen. Er zijn inmiddels
drie namen van tijdens de Korea-Oorlog omgekomen Nederlandse
militairen geselecteerd waarbij ook de familie daarvan heeft ingestemd.
Uw bestuur draagt met deze namen een bijzondere symboliek uit, want er
is gekozen voor een soldaat, een onderofficier en een officier, die
respectievelijk in 1951, 1952 en 1953 zijn gesneuveld en postuum geen
Militaire Willems Orde, Bronzen Leeuw of Bronzen Kruis hebben
ontvangen.
Deze namen zullen eerst door het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie (NIMH) worden gecontroleerd en pas bekend worden gemaakt als
deze aan het project zijn toegevoegd.
Alle door ons aangeschreven instanties zijn inmiddels hiervan op de
hoogte gesteld. Wij danken het VP voor het begrip en medewerking.
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WAGENINGEN OP 5 MEI 2020 EN DE CORONACRISIS
Tijdens de viering van de Bevrijdingsdag vorig jaar, op 5 mei 2019 in
Wageningen, ontmoetten VOKS-veteranen de Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht destijds, luitenant-generaal Hans van Griensven.
Op de foto staan van links naar rechts de Korea-veteranen Walthie, Ten
Seldam, de IGK luitenant-generaal Van Griensven en de veteranen
Lambertus, Flisijn, Titalepta, Kleine en Ghelen. Degene die komt
aanwandelen is dhr. Nagelkerken. Dhr. Hermans was hier net niet bij.

Arboretum in Wageningen 2020
De foto op de volgende pagina is eind april 2020 genomen op een
grasveld van het Arboretum in Wageningen. Op deze plek stonden op
Bevrijdingsdag vorig jaar grote tenten die de veteranen uit het hele land
’s morgens beschermden tegen de stortregens. Arboretum betekent
‘bomentuin’ en er staan bomen en planten van over heel de wereld met
vooral rododendrons in alle kleuren van de regenboog. Het is een lust om
in de tuin op de Wageningse berg rond te lopen en over de Rijn naar het
zuiden te kijken richting Nijmegen, waarvandaan 75 jaar geleden de
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bevrijding van heel Nederland kwam. Op 5 mei was de overgave van de
Duitse bezetter in Hotel de Wereld in aanwezigheid van prins Bernhard.

Defilé 2019
Vorig jaar liepen en reden leden van de VOKS mee in het defilé door
Wageningen en voorbij aan de 100.000 enthousiaste bezoekers van alle
leeftijden langs de route. Het was die middag prachtig en zonnig weer om
met plezier op terug te kijken. Dit jaar geen bevrijdingsfeest met defilé. In
de kranten las ik dat de plechtigheden wel doorgaan met enkele
aanwezigen zoals de burgemeester van de stad en een staatssecretaris.
De oproep is om niet te gaan kijken met de waarschuwing dat je dan
beboet kunt worden.
Alle 75 jaar-bevrijdingsfeestelijkheden van stad tot stad en van dorp tot
dorp gaan niet door. Zij worden uitgesteld, maar tot wanneer, dat is
onzeker.
Er zijn bij alle herdenkingsplechtigheden weinigen aanwezig, net zoals bij
de Nationale Herdenking om acht uur ’s avonds op de Dam met alleen
onze koning Willem Alexander en enkele anderen. Ook op de erevelden zal
het ongewoon rustig blijven.
Stil zijn en zwijgen doen wij dit jaar thuis bij de TV.
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Wanneer (kerk)klokken luiden en ons volkslied klinkt, voelen wij ons met
elkaar verbonden en bovenal met de nabestaanden van de
oorlogsslachtoffers, maar zeker ook met God.
1½ meter samenleving
Deze dagen houden wij afstand van elkaar, blijven wij thuis en zoeken wij
familieleden en vrienden niet op. Het betekent dat velen thuis werken en
de kinderen thuis les krijgen. Allemaal vanwege die onzichtbare vijand
COVID19 waartegen nog geen effectief bestrijdingsvaccin is. Wij zijn
getroffen door de pandemie en ons dagelijks leven wordt erdoor beheerst.
De fronttroepen zijn het verplegend personeel van de ziekenhuizen met
ondersteuning van militairen van de geneeskundige dienst, de artsen, de
mensen in de zorg en onze mantelzorgers. Naar elkaar omzien en
aandacht aan elkaar besteden tonen onze solidariteit. Zo verzetten wij ons
met elkaar op dringend verzoek van onze regering. Soms zijn wij even
bang of hebben wij vrees wanneer de angst voor ons bestaan bedreigd
wordt. Ben ik besmet of heb ik anderen besmet? Heb ik mijn handen wel
goed gewassen? Zeep, gel, papieren zakdoekjes hebben voor mij iets weg
van munitie om anderen en mijzelf te beschermen.
Bezettende macht
Angst voor terreur van verraders, collaborateurs, landgenoten in dienst van
de vijand van een vreemde zwaarbewapende macht eindigde 75 jaar
geleden. De hongerwinter zette echter door en er waren vervolgens nog
jaren tekorten en was er veel op de bon. De oorlog in Azië zou toen nog tot
augustus duren. Kampen vol met gevangenen werden bevrijd. Puinruimen
en opbouwen volgen elkaar op.
Bevrijdingsnieuws
Bij ons aan huis hebben wij vrijheidsbijlagen van kranten en de lokale pers
door de brievenbus gekregen. Voor ons worden de oorlogsjaren in woord
en beeld voelbaar. Met afschuw kijken wij deze dagen naar het NOS
Bevrijdingsjournaal van acht uur met beelden van de vernietigingskampen.
Er zwerven ook boeken over de oorlog bij ons in huis rond, zoals het
recente boek “Mijn naam is Selma”, het uitzonderlijke verhaal van de
joodse verzetsvrouw Selma van de Perre.
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Voorbij de pandemie
Samen met u hopen wij dat er meer bewegingsvrijheid komt en dat wij
deze zomer weer naar buiten kunnen, elkaar weer kunnen opzoeken en
omhelzen. Dat mensen weer volop genieten van de speeltuinen, de
parken, bossen, rivieren en het strand aan de Noordzee. Dat er weer
strepen zijn aan de horizon van vliegtuigen en het verkeer weer de lege en
stille snelwegen gaat vullen. Wij wonen in Ede achter de A 12.
Duurzame samenleving
“Nooit meer oorlog”. Daar spreken wij elkaar in Europa op aan en daar
hebben wij veel voor over, ook in deze crisistijd.
Hoe zal het zijn na deze viruscrisis? De natuur heeft ons tot stilstand
gebracht. Het is een tijd om na te denken, te overdenken wat het ons heeft
gebracht. Meer schone, gezonde en heldere lucht voor iedereen te
beginnen bij ons en vervolgens wereldwijd.

Het Arboretum is een openbare tuin, een erfgoed, en het is er goed om te
vertoeven, te recreëren en op adem te komen. In de tuin wordt onze
stikstof omgezet in zuurstof. Zuurstof wordt ons gegeven om zuinig op te
zijn en duurzaam mee om te gaan.
Hopelijk begint het defilé volgend jaar weer vanuit het Arboretum, maar
wellicht met minder uitlaatgassen van onze antieke legervoertuigen.
Met vriendelijke groet, ook namens de voorzitter en secretaris,

Dominee Peter ’t Hoen
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HET ONEINDIGE CONFLICT TUSSEN NOORD EN ZUID
Noord-Korea blijft tot de verbeelding spreken, met onlangs nog de
geheimzinnige korte verdwijning van Kim Jong-un.
Zuid-Korea biedt meer openheid. Vroeger vormde het schiereiland één
koninkrijk, maar de verschillen tussen beide landen zijn inmiddels
levensgroot. Sheila Miyoshi Jager heeft de eerste uitgebreide
geschiedenis geschreven over de vaak verkeerd begrepen oorlog.
De auteur beschrijft in de Broederstrijd in Korea de geschiedenis van
het oneindige conflict in Noord- en
Zuid-Korea: van de Tweede
Wereldoorlog tot de ontmoeting
van de Koreaanse leiders met
Donald Trump in 2019.
Op basis van recent vrijgegeven
diplomatieke bronnen uit China,
Zuid-Korea en de voormalige
Sovjet-Unie, analyseert Jager de
militaire strategie van de oorlog op
het allerhoogste niveau.
Zeventig jaar na dato is de
Koreaanse oorlog nog steeds niet
ten einde. Historica en hoogleraar
Sheila Miyoshi Jager schrijft de
allesomvattende geschiedenis van
deze oorlog, die nog altijd het
risico van een Derde Wereldoorlog
in zich draagt. Het boek bevat 95
indrukwekkende afbeeldingen en 16 verhelderende kaarten waardoor het
verhaal levensecht wordt.
Broederstrijd in Korea | Het oneindige conflict tussen Noord en Zuid.
Sheila Miyoshi Jager | 9789401916677 | € 39,99 | Verschijnt 23 juni 2020
Te bestellen bij: Uitgeverij Omniboek & Uitgeverij Ten Have
E: rbergers@vbkmedia.nl - T: 088-7002684 - M: 06-29459309
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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, dat i.v.m. de
coronacrisis vanaf eind augustus weer geopend is.
Contactgegevens:
Email: museum.rvh@mindef.nl

U kunt ze ook bestellen bij de secretaris van de V.O.K.S.:
Dhr. L.C. Schreuders, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
e-mail: voks1951@gmail.com - telefonisch: 06-51903177
of via de website: www.vox-voks.nl/VOKS artikelen
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.

