


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

VERENIGING VAN OUD KOREA STRIJDERS 
door middel waarvan het bestuur de leden op de hoogte houdt van 
gebeurtenissen en evenementen, die van belang kunnen zijn voor de leden 

van de VO.K.S. De VOX - VO.K.S. verschijnt viermaal per jaar. 

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING 
De vereniging heeft ten doel: 
- het behartigen van de belangen van de leden en van de

nabestaanden in de eerste graad van die Nederlanders, die direct
betrokken waren bij de oorlog in Korea;

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

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

-  

ADVERTENTIES 
Helpt uw V.O.K.S. door het plaatsen van een advertentie in de VOX en 
stimuleer daarmede uw eigen omzet. 

Advertentie van bladgrootte  € 90,- per jaar 

Advertentie van ½ bladgrootte € 55,- per jaar 

Advertentie van ¼ bladgrootte € 30,- per jaar 

Stuur ook uw advertentie naar de secretaris. 

CONTRIBUTIE 
De contributie bedraagt (minimaal) € 20,- per jaar. 

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

WEBSITE 

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

Lay-out en eindredactie: L.C. Schreuders te Weert 

Druk: Verloop Drukkerij te Alblasserdam
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SECRETARIAAT 

Correspondentie richten aan VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert  

Tel.: 06-51903177 Website: www.vox-voks.nl  E-mail: voks1951@gmail.com 

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

KOPIJ  

Kopij voor nr. 3 van september 2022 kan worden ingediend:  

per post:   redactie VOX-V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK Weert 

per email:  voks1951@gmail.com. Graag vóór 3 september 2022.    

 

VOKS-BESTUUR  
 

 

Voorzitter:  P.P.G. Gommers, telefoon 06-13134870 

Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet 

 e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl 

Vice-voorzitter en L.C. Schreuders, telefoon 06-51903177 

Secretaris: Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 

 e-mail: voks1951@gmail.com  

Penningmeester:  P.C. Wessels, telefoon 06-11352600 

e-mail: penningmeester.voks@ziggo.nl 

Algemeen Adjunct: F. Titalepta, telefoon 026-4427417  

Churchillplein 18, 6883 EW Velp 

e-mail: f.titalepta@upcmail.nl  

Marine vertegenwoordiger:  H.P Repping, telefoon: 038-4534862    

Bosplaat 56, 8032 DN  Zwolle 

e-mail: h.p.rep30@gmail.com 

 

Geestelijk verzorger: Ds. P. ’t Hoen, telefoon 0318-634514 

Rubensstraat 41, 6717 VD  Ede 

e-mail: peterthoen@telfort.nl 

VOX-V.O.K.S. 
 
 

46e jaargang                                                        Nr. 2 – juni 2022  
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VAN DE VOORZITTER  
 

Op 23 juni 1977 tekenden de generaal-majoor 

b.d. G.N. Tack en kolonel b.d. L.C. Schreuders 

de akte van oprichting van de Vereniging Oud 

Korea Strijders, afgekort VOKS. 

Dat betekent dat op het moment dat u dit leest, 

de VOKS 45 jaar bestaat.  

Bestuursleden van het eerste uur waren de 

Korea-veteranen Spier, Bluming, Van de Pol, 

Bouwman en Oostendorp. De laatstgenoemde 

werd de eerste voorzitter totdat tijdens de 

Algemene Ledenvergadering het definitieve 

bestuur werd benoemd, waarbij generaal-majoor 

b.d. Tack voorzitter werd. 

De eerste boekjes VOX-V.O.K.S., waarvan kolonel Bor de redacteur werd, 

bestonden nog uit gestencilde A4’tjes, maar kregen al snel een steeds 

beter uiterlijk, dat ook nu nog nagenoeg ongewijzigd is gebleven.  

En vanaf de oprichtingsdatum tot nu toe waren meer dan 2.700 Korea-

veteranen en donateurs als lid van de VOKS ingeschreven. 

Terugkijkend op 45 jaar VOKS, hebben bestuursleden en Dc’s geen 

moment stil gezeten of kunnen zitten. Het opkomen voor de belangen van 

de militairen van ‘De Vergeten Oorlog’ was en is nog steeds prioriteit nr. 1. 

Daarnaast heeft een groot aantal Oud Korea Strijders gebruik gemaakt van 

de vele georganiseerde revisits, waarbij een aanzienlijk deel van de kosten 

door Zuid-Korea werd gedragen.  

En niet te vergeten de organisatie van de vele herdenkingen en reünies 

voor de militairen van het NDVN, samen met het Regiment Van Heutsz en 

de Zuid-Koreaanse ambassade in Den Haag. Te veel om op te noemen. 

Met als erkenning de Presidential Unit Citation, voor alle bestuursleden en 

districtscommissarissen die zich vanaf de oprichting van de VOKS in 1977 

hebben ingezet voor de belangen van de Nederlandse Korea-veteranen. 

Zonder de jarenlange ondersteuning van het Regiment Van Heutsz en de 

Koreaanse ambassade in Den Haag en Brussel, zou dit nooit tot stand zijn 

gebracht. Wij blijven benieuwd wat de komende jaren ons nog gaan 

brengen, opdat onze Korea-veteranen nooit worden vergeten. 

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 een positie te verwerven in onze samenleving. De VOKS is zeer 

erkentelijk voor hun inzet om op te komen voor onze vereniging en hun 

loyaliteit ten aanzien van de Oud Korea Strijders. Wij zijn deze bijzondere 

mensen erkentelijk voor datgene dat zij voor ons hebben gedaan en 

bereikt. 

EREVOORZITTERS VOKS 

C.P.G.J. Motshagen  (overleden 2018) 

L.C. Schreuders  (overleden 2017) 

N. Tack (overleden 2007) 

ERELEDEN VOKS 

F. Titalepta 

G.J.P. van der Most 

H. Mulder (overleden 2020) 

M. Smits   (overleden 2016) 

H. de Jong   (overleden 2015) 

A.A. Herweijer    (overleden 2014) 

A. Rietdijk   (overleden 2013) 

J.W. Scholten   (overleden 2010) 

J.A. Bor  (overleden 1995) 

LEDEN VAN VERDIENSTE VOKS 

C.J. Kortlever 

W.W.M. Brouwer 

P.R. Wijnands 

H.J. Bogaars (overleden 2020) 

K. Piëst (overleden 2018) 

C.J. Graaf van Limburg Stirum (overleden 2018) 

A.J. Leyenaar  (overleden 2018) 

W. Meinen  (overleden 2014) 

Ch. Mark (overleden 2006)    
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IN MEMORIAM 

 
Het bestuur van de VOKS maakt bekend  

dat in de periode maart – juni 2022 

bericht van overlijden is ontvangen van de 

Korea-veteranen: 

 

 

  

Dhr. A. van der Beek, 90 jaar, op 24 maart 2022 te Rotterdam 
(Marine, 1953 Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau)  

 

Dhr. L. den Boer, 95 jaar, op 4 april 2022 te Zwijndrecht 
(Landmacht, 31-03-1951 Gen. J.H. Mc Rae en 03-01-1953 SS Waterman) 

 

Dhr. C. van Tigchelhoven, 88 jaar, op 12 april 2022 te Rotterdam 
(Marine, 1953 Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau)   

 

Dhr. F.J.M. Janssen, 90 jaar, op 13 april 2022 te Blerick  
(Landmacht, 08-06-1953 MS Felix Roussel) 

 

Dhr. D.F. Hermans, 95 jaar, op 3 juni 2022 te Amsterdam 
(Landmacht, 26-10-1950 SS Zuiderkruis) 

 

Dhr. A.P. Nagelkerken, 90 jaar, op 5 juni 2022 te Breda 
(Landmacht, 27-07-1954 MS Laos) 

 

Jan Nagelkerken bleef na zijn Korea-periode in het leger en had als eindrang 

adjudant. In zijn diensttijd was hij o.a. sportinstructeur op de KMA in Breda. 

Als Korea-veteraan was hij bij nagenoeg alle bijeenkomsten aanwezig. 

In 2017 maakte hij samen met zijn dochter voor de eerste keer een revisit naar 

Zuid-Korea.  

Bij zijn afscheid was de vice-voorzitter VOKS aanwezig en hield een toespraak. 

 

 

Dhr. A.W. Tromp, 97 jaar, op 9 juni 2022 te Roermond 
(Landmacht, 26-10-1950 SS Zuiderkruis en 08-06-1953 MS Felix Roussel) 
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VAN HET BESTUUR 
 

Namen van helden op bruggen en viaducten 

Het plaatsen van de namen van de eerste twee in de Korea-Oorlog 

gesneuvelde Nederlandse militairen op viaducten bij knooppunt 

Waterberg, is uitgesteld tot september 2022. In augustus zal het 

VOKS-bestuur meer informatie over juiste datum, plaats en tijd 

ontvangen. 

 

Kerkdienst Yi Jun Church Leidschendam geannuleerd. 

Zoals u onlangs in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen is de  

speciale kerkdienst voor Korea-veteranen in de Yi Jun Church in 

Leidschendam, die gepland was op zondag 3 juli 2022, 

geannuleerd. Omdat slechts drie Korea-veteranen zich hadden 

aangemeld, is besloten niet door te gaan met de organisatie van 

deze dienst. 

 

Zuid-Korea heeft een nieuwe president 

De conservatieve Yoon Suk-yeol heeft in Zuid-Korea met de kleinst 

mogelijke meerderheid de presidentsverkiezingen gewonnen.  

In mei heeft hij president Moon Jae-in 

opgevolgd. 

De 61-jarige Yoon heeft geen enkele 

ervaring in de politiek, maar maakte 

naam als openbaar aanklager. Hij 

deinsde er niet voor terug om voormalige 

presidenten in de beklaagdenbank te 

zetten, waaronder mevrouw Park Geun-

hye  die hij veroordeeld werd voor 

corruptie en in de gevangenis belandde.  

Yoon wil een veel hardere koers 

tegenover Noord-Korea. Hij wil dat de 

VN-sancties tegen Noord-Korea net zo 

lang worden volgehouden totdat Noord-Korea volledig 

kernwapenvrij is, en hij wil meer gezamenlijke militaire oefeningen 

met de VS.  

 

 



7 

 

 

Datum Veteranen Receptie Den Haag 

De Veteranen receptie in Den Haag ging door het coronavirus zowel 

in 2020 als in 2021 niet door. Spijtig, maar het ging niet anders. 

Nu het virus nu min of meer onder controle is, heeft ambassadeur 

Yeondoo Jeong een nieuwe datum kunnen plannen. 

De receptie zal plaatsvinden op donderdag 8 december 2022. 

Noteert u de datum alvast in uw agenda. Meer informatie wordt 

gepubliceerd in de VOX-V.O.K.S. van september 2022. 

 

Functiewisseling Stafofficier IMS Azië en Oceanië 

Per 8 juni heeft KLTZ Ir. G. Klein zijn functie als Landenofficier Azië 

en Oceanië overgedragen aan R. Annema.  

KLTZ Geordie Klein zette zich o.a. in voor de zoektocht naar de vijf 

vermiste militairen van het NDVN en de ontbrekende namen van 

KATUSA’s die sneuvelden tijdens de Korea-Oorlog. 

In zijn brief waarin hij de functiewisseling aankondigde, schreef hij 

o.a. over het VOKS-bestuur: “ Ik weet zeker dat jullie gezamenlijk de 

eer en herinnering hoog houden voor de militairen die het grootse 

wat zij konden geven voor vrede en veiligheid, namelijk hun leven.” 

Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe uitdaging in Amerika. 

Televisiemaker Willibrord Frequin overleden 

Televisiemaker Willibrord Frequin, die onlangs overleed, was bekend 

door zijn indringende wijze van programma’s maken.  

In 1998 ontmaskerde hij op verzoek van het VOKS-bestuur in een 

geruchtmakende Tv-uitzending ‘Gekke Willy’, als nep-veteraan.  

Hij had overigens succes: de nepveteraan liet zich nadien niet meer 

zien. 

Aantal leden en donateurs VOKS 

Regelmatig krijgt het secretariaat van de VOKS de vraag hoeveel 

leden de VOKS heeft. Momenteel bedraagt dit aantal 246 leden. 

Daarvan zijn 147 leden donateur en 99 leden Korea-veteraan. 

Ter vergelijking: tien jaar geleden had de VOKS 535 leden, te weten 

120 donateurs en 415 Korea-veteranen. 
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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  

Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ  Nunspeet 

Tel.: 06-13134870    e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl 

District IV. Utrecht en District V. Noord-Holland en Den Helder 

C.J. Kortlever 

Laan van de Helende Meesters 510, 1186 DJ  Amstelveen 

Tel. 020-6410872  e-mail: cko2730@hotmail.com 

District VI. Zuid-Holland  

W.A.J.K. Roza 

Heemraadstraat 9,  3131 VG  Vlaardingen 

Tel.: 010-4340970   e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl 

 

District VII. West-Brabant/Zeeland 

W.A.J.K. Roza 

Heemraadstraat 9,  3131 VG  Vlaardingen 

Tel.: 010-4340970   e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl 

District VIII. Oost-Brabant  

L.C. Schreuders 

Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 

Tel.: 06-51903177   e-mail: voks1951@gmail.com 

District IX. Limburg  

L.C. Schreuders 

Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 

Tel.: 06-51903177   e-mail: voks1951@gmail.com 

  

mailto:jaapvanale@veteranen.nl?subject=&body=
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DISTRICT V NOORD-HOLLAND 
 

In Memoriam Dick Hermans 

Op maandag 13 juni 2022 vond de uitvaartdienst van Dick Hermans in de 

RK Parochiekerk 'De Goede Herder' in Amsterdam-Buitenveldert in 

tegenwoordigheid van een groot aantal belangstellenden plaats.  

Dirk Frederik Hermans, geboren op 30 maart 1927 te Amsterdam, overleed 

op 3 juni 2022 te Amstelveen als weduwnaar van Elly Hermans - Braun. 

Districtscommissaris Kees Kortlever woonde de afscheidsdienst bij en 

schreef onderstaand verslag. 

Dick's gezondheid ging de laatste maanden sterk achteruit en op 25 mei jl. 

werd hij opgenomen in Hospice Het Zonnehuis in Amstelveen. Daar heb ik 

hem nog regelmatig kunnen bezoeken en ook voorzitter Paul Gommers 

heeft daar op 30 mei jl. afscheid van Dick kunnen nemen. Onder de vele 

belangstellenden was ook mevrouw E. van der Laar-Koeman, weduwe van 

Korea-veteraan Piet van der Laar, met haar beide dochters. 



10 

 

De uitvaartdienst werd geleid door pastoor-deken E.R.T Jongerden en de 

muzikale begeleiding werd verzorgd door in het wit geklede Surinaamse 

zangers en zangeressen en een pianist.  

Voorafgaande aan de dienst werd de met bloemstukken bedekte kist 

alsmede de zwarte baret met het Van Heutsz-embleem de kerk 

binnengebracht en voor het altaar geplaatst.  

Na een welkomstwoord van de voorganger werd een in memoriam 

uitgesproken door Kim, de dochter van Dick, daarin bijgestaan door 

Sabra, de kleindochter. In dit in memoriam werd o.a. verteld dat Dick als 

jongeman na de oorlog werd uitgezonden naar Nederlands-Indië.  

Na terugkeer bleek het vinden van een werkkring een probleem en daarom 

meldde Dick zich aan als vrijwilliger van het Nederlands Detachement 

Verenigde Naties en vertrok hij met het eerste detachement in oktober 

1950 naar Korea. 

Een jaar later keerde Dick terug in Nederland en ging hij met groot verlof 

om in dienst te treden van het Gemeentevervoerbedrijf van Amsterdam 

waar hij werd opgeleid tot buschauffeur. Die functie heeft hij tot zijn 

pensionering, in 1990, vervuld.  

Ook werd een woord van herdenking uitgesproken door mevrouw Nini 

Scholtz, vriendin van de familie Hermans. 

Vervolgens werd de liturgie vervolgd door de voorganger aan het eind 

waarvan de absoute werd verricht door besprenkeling en bewieroking van 

de overledene. Tot slot verlieten de belangstellenden de kerk om buiten 

twee hagen te vormen waartussen de kist naar de rouwauto werd gereden 

en waarmee de uitvaartplechtigheid werd afgesloten.  

Dochter Kim had in haar toespraak al bekend gemaakt dat het de wens 

van Dick was dat na de crematie zijn urn en die van zijn overleden vrouw 

samen zullen worden bijgezet op de Veteranen-begraafplaats in Loenen 

(Gld), hetgeen naar verwachting over enkele maanden plaats zal vinden. 

Tot slot was er gelegenheid om te condoleren en onder een drankje en een 

hapje elkaar te ontmoeten.  

Een groot aantal jaren kon ik als Dc altijd een beroep doen op de 

bereidheid van Dick Hermans om deel te nemen aan de uitvaart-

plechtigheden van overleden Korea-veteranen alsmede ook aan andere 

herdenkingen. Zijn heengaan is ook voor de VOKS een groot verlies. 

Dc Kees Kortlever 

 



11

(advertentie)



12 
 

HERDENKING EN REÜNIE SCHAARSBERGEN 
 
Op dinsdag 31 mei 2022 vond na twee jaar afwezigheid de grote 
Herdenking en Reünie van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) in 
de Oranje Kazerne te Schaarbergen plaats. Het gezelschap bestond uit 
ruim 90 personen, onder wie 12 Korea-veteranen, hun partners en/of 
begeleiders en genodigden. De regie was in de deskundige handen van 
de paradecommandant, de kapitein Rorink. 
 
Deze herdenking en reünie hadden een bijzonder tintje, omdat de 
Vereniging Oud Korea Strijders 45 jaar bestond. Nadat de aanwezigen 
hadden plaatsgenomen werden de speciaal genodigden onder begeleiding 
naar hun plaats gebracht.  
Vervolgens werden de Ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E. de heer 
Yeondoo Jeong en de voorzitter VOKS, de heer P. Gommers, naar hun 
plaatsen begeleid. Nadat de vaandeldragers met het vaandel van het 
Regiment hun posities hadden ingenomen, startte de herdenking.  
De gastheer, luitenant-kolonel T.R. de Boer, commandant van 12 
Infanteriebataljon AASLT/DSS Regiment Van Heutsz, verwelkomde de 
aanwezigen met een inspirerende en indrukwekkende toespraak, waarin 
hij de aanwezigheid van de A-Cie en C-Cie van het regiment noemde. 

 

Hij vertelde verder dat de B-Wonju-Cie weliswaar niet aanwezig was, maar 
op Curaçao een bijzonder appel voor onze herdenking hadden ingelast.  
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Zo zei hij verder: “de inzet van militairen van ons bataljon voor vrede en 
vrijheid is de afgelopen jaren onverminderd voortgezet.” 

Over de inzet van de Korea-veteranen zei hij: “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.” 
 
Vervolgens kreeg de heer Gommers, voorzitter VOKS, het woord. 
In zijn toespraak memoreerde hij enkele zinnen uit de toespraak van  
5 juli 2016 van de inmiddels overleden erevoorzitter VOKS Kees 
Motshagen, waarin deze vertelde over het woord RESPECT: 
“Zoals ik in mijn voorwoord in de laatste VOX-VOKS over respect schreef, 
treffen we over dit woord volgens de ‘Dikke van Dale’ twee betekenissen 
aan: Eerbied en Ontzag.  
De reden dat wij hier allen aanwezig zijn en ons regiment zo trots staat 
opgesteld, heeft met eerbied en ontzag te maken. Het herdenken van  
125 omgekomen Nederlandse soldaten in de Korea-oorlog op de wijze 
waarop wij dit al jaren doen, getuigt van eerbied en ontzag.” 

 

De heer Gommers noemde in zijn toespraak ook enkele punten op 
waardoor de Korea-Oorlog ook nog steeds ‘De Vergeten Oorlog’ wordt 
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genoemd, zoals het ontbreken van een Korea-vitrine in het Nationaal 
Militair Museum (NMT) in Soesterberg, de weigering van het NMT om een 
speciale Zilveren Schaal te plaatsen ter nagedachtenis aan de 
gesneuvelde commandant van het NDVN, luitenant-kolonel Den Ouden en 
het ‘vergeten’ van de gesneuvelde Nederlandse militairen bij het project 
‘Namen van Helden op Bruggen en Viaducten’. Inmiddels zijn al deze 
tekortkomingen gecorrigeerd mede dankzij de inspanning van de vorige 
minister van Defensie, Ank Bijleveld, het Comité ‘De Vergeten Oorlog’ en 
het VOKS-bestuur. 

De voorzitter dankte het Regiment Van Heutsz en de Zuid-Koreaanse 
ambassade voor hun jarenlange inspanningen gedurende de 45 jaar dat 
onze vereniging bestaat, en eindigde zijn toespraak als volgt: “over enkele 
jaren zullen er geen Oud Korea Strijders meer zijn. Worden die dan ook 
vergeten? Ik denk het niet. Ik weet zeker dat er jaarlijks kinderen en zelfs 
kleinkinderen van Oud Korea Strijders op deze plaats aanwezig zullen zijn 
om hun vaders en de in Korea omgekomen mannen te herdenken.  
Uw bestuur zal er ook dan nog zijn. Zodat de Korea-strijders nooit worden 
vergeten.” 

Daarna volgde de toespraak van de Ambassadeur van de Republiek 
Korea, Z.E. de heer Yeondoo Jeong die zijn dank uitsprak naar de Korea-
veteranen die hebben bijgedragen aan de vrijheid van en vrede in Zuid-
Korea.  Hij noemde het eervolle Regiment Van Heutsz met de verwijzing 
naar de omgekomen commandant luitenant-kolonel Den Ouden, die in 
Zuid-Korea als een held wordt geëerd. 
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Verder ging hij in op de band met Nederland, die al meer dan 60 jaar 
bestaat en Zuid-Korea inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste 
economische landen in de wereld. 

Hij eindigde zijn toespraak met de woorden: “once again, we thank you 
sincerely from our hearts for your commitment. We will remember you 
forever. Thank you.” 
 
Na de gedenkwaardige toespraak van de ambassadeur volgde het gebed 
door legerpredikant ds. ’t Hoen.  
Een bijzonder moment, 
omdat een ieder daardoor in 
gedachten en in rust kon 
stilstaan bij zowel de 
gesneuvelde Korea Strijders 
alsmede bij de kameraden 
die in de jaren daarna zijn 
overleden. 
 
Daarna volgde het 
indrukwekkende 
dodenappel waarbij na het 
noemen van de naam van 
de in Korea gesneuvelde, uit 
de rangen van de 
aangetreden militairen 
telkenmale “present” werd 
geroepen. Alleen bij het 
noemen van de naam van 
Van Vliet, de enige 
gesneuvelde van de 
Koninklijke Marine, werd 
conform de traditie “hier” 
geroepen.  
En voor de eerste keer 
werden hierbij ook de 
namen genoemd van de 
tijdens de Korea-Oorlog gesneuvelde 17 Zuid-Koreaanse militairen die aan 
het NDVN waren toegevoegd. 
Bij het afroepen van de namen van de vermisten bleef het doodstil. Ieder 
jaar weer een indrukwekkend moment, mede omdat wij ons weer 
realiseren dat er zo velen uit onze gelederen destijds gesneuveld of 
vermist zijn.  
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Daarna werd na drie slagen op de “Korea-bel” een minuut stilte gehouden; 
het is dan inderdaad dood en doodstil. Met nogmaals drie slagen van de 
bel werd de minuut stilte beëindigd.  
  
Vervolgens werd overgegaan tot de kranslegging. 
Er werden kransen en bloemstukken gelegd o.a. door de Koreaanse 
ambassadeur Z.E. Yeondoo Jeong, de commandant van het Regiment 
Van Heutsz, de voorzitter VOKS samen met Korea-veteraan Van der 
Leelie, de militair-attaché namens de Verenigde Staten, een 
vertegenwoordiger namens de militair attaché kolonel Park, Lkol Badoux 
namens de IGK, Mr. Kee Hang Lee van het Yi Jun Peace Museum, Kolonel 
De Vos namens het NLVi, vertegenwoordigers van de Stichting St. Janszn. 
Weltevree en de Vereniging Veteranen Regiment Van Heutsz.   
 

 

Mr. Kee Hang Lee van het Yi Jun Peace Museum legt een bloemstuk 
 
Na afloop van dit deel van de ceremonie werden de vlaggen gehesen 
waarna de eregroet gebracht werd bij het spelen van de beide 
volksliederen.  
Nadat de vaandelwacht zich bij het monument had opgesteld werden de 
ambassadeur, de voorzitter VOKS en alle aanwezigen door de 
commandant uitgenodigd voor het defilé langs het monument en 
kransen/bloemstukken. 
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Vervolgens begaf een ieder zich naar de Fly-Inn waar de ambassadeur en 
de voorzitter VOKS bij de ingang van de Fly-Inn stonden om alle 
veteranen, hun familieleden en genodigden te begroeten.  

Als vanouds was het in de Fly-Inn bijzonder gezellig. Een ieder kon 
bijpraten met collega-veteranen of een gesprek voeren met de 
genodigden. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om een bezoekje 
te brengen aan de Historische Collectie van het Regiment Van Heutsz, 
waarin ook de Korea-collectie. 

 
Na het nuttigen van een prima verzorgde rijstmaaltijd nam een ieder 
afscheid van Schaarsbergen, ontving uit handen van de voorzitter VOKS 
een aandenken en toog men huiswaarts. 
 
Het VOKS-bestuur dankt het Regiment Van Heutsz voor de voortreffelijke 
organisatie en ziet terug op een waardige herdenking en een geslaagde 
reünie. 
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UITNODIGING JAARVERGADERING VOKS 2022 

 

De coronacrisis heeft ons behoorlijk parten gespeeld, maar wij kunnen 

eindelijk weer eens een jaarvergadering houden. Deze is in principe 

bedoeld voor leden van de VOKS die Korea-veteraan zijn.  

Begeleiders van Korea-veteranen zijn ook van harte welkom, met die 

beperking dat alleen Korea-veteranen stemrecht hebben.  

De deelname is gratis.  

Na de vergadering en de lunch zal bij het Korea-monument een 

herdenking worden gehouden voor de omgekomen militairen van het 

NDVN tijdens de Korea-Oorlog. 

 

 

UITNODIGING 

 

tot het bijwonen van de 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VOKS 2022 

gevolgd door een herdenking van onze kameraden die in 

de periode van 1950 – 1954 om het leven zijn gekomen. 

Deze vergadering wordt gehouden op 

vrijdag 16 september 2022 

in de 

Oranje Kazerne te Schaarsbergen 

Clement van Maasdijklaan 5 

Aanvang 11.00 uur 

 

  

• Voor deze vergadering kunnen ook dit jaar geen gratis NS-

vervoerbewijzen worden verstrekt. 

• Busverbindingen NS Centraal station Arnhem naar en van 

Schaarsbergen zijn momenteel dermate beroerd, dat gebruik hiervan is 

af te raden. 

• Bij aankomst dienen alle deelnemers bij ingang van de kazerne een 

veteranenpas of ID-bewijs te tonen. 

Tenue: VOKS-tenue of een tenue passend bij de te houden herdenking.   
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Programma 

 

10.30-11.00 uur -  Ontvangst met koffie en cake in FLY- INN,               

gelegen naast het plein waar ons monument staat 

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

12.30-13.30 uur - Lunch in de FLY- INN, bestaande uit een rijstmaaltijd 

die u wordt aangeboden. 

13.30 uur         - Aantreden bij het Korea monument op het 

exercitieterrein van het kazernecomplex  

Groot Heidekamp 

13.40 uur         - Intreden vlaggenwacht Regiment Van Heutsz 

  Cdt B-Wonju-cie (of C-Nudae) en Vz. VOKS betreden 

het terrein 

  - Welkomstwoord door de ceremoniemeester 

 - Toespraak door voorzitter VOKS en de commandant 

B-Wonju (of C-Nudae) compagnie 

 -  signaal ‘Taptoe’ gevolgd door een minuut stilte          

                   -  signaal ‘Voorwaarts’ gevolgd door het Wilhelmus  

                   -  kranslegging door de voorzitter VOKS en de 

Commandant B-Wonju (of C-Nudae) compagnie 

- Defilé langs het monument 

14.10 uur - Na afloop plechtigheid verzamelen in de FLY-INN 

 - Bij binnenkomst worden de penningen voor gratis 

  consumpties uitgereikt 

 - gelegenheid tot bezoek Museum 

16.00 uur            - Sluiting en vertrek 
 

Aanmelden 

Voor deze vergadering wordt u verzocht u aan te melden bij de secretaris 

VOKS vóór 6 september 2022; dit is i.v.m. de inkoop van de rijstmaaltijd.  

Telefonisch:     06-51903177 

Per e-mail:       voks1951@gmail.com  

Per post:          Secretariaat VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 

Laat ook even weten of u met  de trein komt en hoe laat u arriveert in station 

Arnhem. We zullen proberen een busje te regelen voor het vervoer. 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 2022 
  

  

 1.  Luiden bel. 

 2.  Opening door de voorzitter. 

 3.  Dodenappel van de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden. 

 4.  Voorlezen telegram aan Z.M. de Koning. 

 5.  Vaststellen agenda. 

 6.  Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 28 februari 2019, 

gepubliceerd in de VOX-V.O.K.S. van juni 2019. 

 7.  Jaarverslag van 2020 en 2021, wordt u na aanmelding toegezonden. 

 8.  Beantwoorden eventuele vragen over dit jaarverslag. 

 9.  Eventueel nagekomen stukken. 

10.  Financieel verslag 2019, 2020 en 2021 

11.  Beantwoorden eventuele vragen over dit financieel verslag. 

12.  Verslag Commissie van Onderzoek (Kascommissie). 

13.  Goedkeuring gevoerde financieel beleid door de vergadering. 

14.  Decharge penningmeester en overige bestuursleden VOKS. 

15. Bestuursverkiezing. 

 De termijn van uw voorzitter Paul Gommers is inmiddels afgelopen. 

Hij heeft zich voor een nieuwe periode van vier jaar beschikbaar 

gesteld. Wij verzoeken u akkoord te gaan met zijn benoeming. 

 De termijn van bestuurslid Ferry Titalepta is inmiddels afgelopen.  

Hij heeft zich voor een nieuwe periode van vier jaar beschikbaar 

gesteld. Wij verzoeken u akkoord te gaan met zijn benoeming. 

 De termijn van bestuurslid Leo Schreuders is inmiddels afgelopen. Hij 

heeft zich voor een nieuwe periode van vier jaar beschikbaar gesteld.  

Wij verzoeken u akkoord te gaan met zijn benoeming. 

 Tegenkandidaten voor de functie van voorzitter en bestuurslid kunnen 

zich tot uiterlijk twee weken voorafgaande aan de vergadering 

aanmelden bij het secretariaat van de VOKS. 

16.  Lopende zaken 2022 en plannen voor 2023. 

17.  Behandeling van de door de leden ingediende vragen en voorstellen. 

     U wordt verzocht deze vóór 6 september 2022 bij het secretariaat van 

de VOKS in te dienen 

18.  Sluiting  
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HERDENKING RTT SOESTERBERG 

 
Op 30 maart 2022 vond in de Du Moulinkazerne te Soesterberg 

de jaarlijkse herdenking van de gevallenen van het Regiment 

Technische Troepen (RTT) plaats.  

 

Deze herdenking, die in de voorgaande twee jaren door Corona niet 

kon plaatsvinden, werd bijgewoond door talloze genodigden, onder 

wie actief dienenden zowel als veteranen van het regiment.  

Ook de VOKS had een uitnodiging ontvangen en namens onze 

vereniging waren bij deze plechtigheid voorzitter Paul Gommers en 

Dc Kees Kortlever aanwezig.  

Onder de genodigden zagen we nog enkele bekende gezichten, 

namelijk William Roza en zijn echtgenote. William dit keer niet als Dc 

van de VOKS maar als veteraan van het RTT.  

Mevrouw Roza was actief bij het registreren van de gasten. Voorts 

was een aantal familieleden van de in Korea gesneuvelde soldaat 

J.F. Ketting Olivier (Ridder Militaire Willemsorde) aanwezig 

Voorafgaand aan de herdenking werd aan de aanwezige 

genodigden in het ‘Grand Café’ een uitgebreide koffiemaaltijd 

aangeboden.  

Daarna werden de plaatsen op het Logistiek Ereplein ingenomen 

door enkele eenheden van het RTT, een aantal niet ingedeelde 

officieren en onderofficieren en het Fanfarekorps Bereden Wapens. 

De aanwezige veteranen en burgergenodigden kregen een plaats op 

de opgestelde overdekte tribune. 

De herdenking werd geopend met het intreden van het vaandel van 

het regiment, waarna een toespraak werd gehouden door de 

regimentscommandant en geestelijk verzorger.  

De plechtigheid werd besloten met het leggen van kransen en 

bloemstukken door de regimentscommandant, de burgemeester 

van Soesterberg en voorts door meerdere afgevaardigden bij het 

monument van de Technische Dienst. Paul Gommers en Kees 

Kortlever legden een bloemstuk namens de VOKS. 

Na afloop was er in de theaterzaal gelegenheid om elkander te 

ontmoeten onder het genot van een drankje, alvorens de weg naar 

huis in te slaan. 

Dc Kees Kortlever 
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HERDENKING KOREA-MONUMENT UTRECHT 
 

Op initiatief van het Comité 'De Vergeten Oorlog' vond op 

maandag 25 april 2022 een herdenking plaats bij het  

Korea-monument op de begraafplaats Soestbergen in Utrecht. 

Op dit monument staan de namen vermeld van vijf gesneuvelde 

militairen afkomstig uit Utrecht. Onderstaand verslag is 

geschreven door Dc Kees Kortlever. 

 

Deze herdenking werd o.a. bijgewoond door Z.E. Ambassadeur 

Yeondoo Jeong van Zuid-Korea, de commissaris van de Koning  

in Utrecht Hans Oosters, de burgemeester van Utrecht mevrouw 

Sharon Dijksma, de heren Mullers en Schuiringa van het comité,  

Mr. Kim van de ambassade alsmede namens de VOKS voorzitter 

Paul Gommers, secretaris Leo Schreuders en districtscommissaris 

Kees Kortlever. 

Bij het monument stond een aantal militairen van Zee-, Land- en 

Luchtmacht opgesteld, terwijl vaandrig Koen Monnickendam als 

ceremoniemeester optrad. 

 

Nadat de genodigden hun plaats bij het monument hadden 

ingenomen, werd door de ceremoniemeester een begroeting 
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uitgesproken, waarna hij een overzicht gaf van de Nederlandse inzet 

tijdens de Korea-oorlog.  

Van iedere op het monument vermelde omgekomen militair noemde 

hij de datum van sneuvelen, de omstandigheden waaronder dit was 

gebeurd, alsmede de leeftijd en de burgerlijke status. 

Vervolgens hield de Koreaanse Ambassadeur een korte toespraak 

en plaatste een krans. 

 

Daarna namen de aanwezige militairen de houding aan en brachten 

de eregroet. De ‘Taptoe’ werd geblazen door Korporaal 1e klas 

Tegelaers, er werd een minuut stilte in acht genomen en vervolgens  

werd het signaal ‘Voorwaarts’ geblazen. 

Hierna werden bloemstukken gelegd door achtereenvolgens de 

CvdK Oosters, Burgemeester Dijksma, vertegenwoordigers van de 

VOKS en van het comité ‘De Vergeten Oorlog’.  

De plechtigheid bij het monument werd afgesloten met een defilé 

van de aanwezigen langs het monument. Tijdens de plechtigheid 

werd door Leo Schreuders foto's gemaakt die als illustratie bij dit 

verslag gaan 

Naast de officiële genodigden was er nog een toeschouwer, nl. mijn 

kleinzoon Tim Kortlever. Hij woont vlak bij de begraafplaats en hij 

wilde wel eens zien waar zijn grootvader mee bezig was. 
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Nadat commissaris Oosters en burgemeester Dijksma in hun 

dienstauto's waren vertrokken, was het voor de overige genodigden 

tijd om naar het centrum van Utrecht te gaan waar ons een 

aantrekkelijk programma wachtte.  

We werden rondgeleid door het oude centrum van de stad en 

bezochten o.a. het hoofdgebouw van de universiteit. In een café 

(niet om iets te drinken) konden we in de kelder de resten van een 

Romeinse muur bewonderen), daarna het Pandhof en de Domtoren. 

Vooral het bezoek aan de Domtoren werd een onvergetelijke 

ervaring. De Domtoren staat nl. wegens restauratie in de steigers 

maar onder begeleiding van een deskundige gids werden we met 

een lift langs de buitenzijde naar boven gevoerd. Vanaf een 

respectabele hoogte konden we van het uitzicht over stad en 

omgeving genieten.  

 

De spits van de toren was wegens restauratiewerkzaamheden 

verwijderd, waardoor de Domtoren de titel van hoogste kerktoren in 

Nederland tijdelijk moest afstaan aan de toren van de Nieuwe Kerk 

in Delft. Dit laatste deed mij, in 1930 geboren in Delft, natuurlijk 

deugd!  

Op de terugweg naar beneden werd er nog even halt gehouden bij 

de eeuwenoude kerkklokken vervaardigd door de firma Eysbouts. 
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Toen we weer op de begane grond stonden werd de wandeling 

voortgezet om tenslotte te eindigen bij de Sociëteit 'De Vereeniging' 

aan de Mariaplaats. Deze (heren)-sociëteit werd opgericht in 1869 

en is sinds 1872 gehuisvest in het uit de 14e eeuw stammende 

gebouw aan de Mariaplaats 15.  

In de jaren 1995-2003 vond er een grote restauratie plaats. In de 

Grote Zaal bevindt zich het café-restaurant en daar werden wij 

welkom geheten voor de borrel en het daarop aansluitende diner. 

Geleidelijk aan vulde de zaal zich met leden en konden we met deze 

en gene kennis maken. De enige vrouwen die in de Grote Zaal 

aanwezig waren, waren de jonge dames van de bediening, hoewel 

ik wel meende gehoord te hebben dat de sociëteit ook vrouwelijk 

leden kent. 

Op een gegeven moment werd ieder aan tafel genodigd en Paul, 

Leo en ik genoten de eer om aan de hoofdtafel plaats te mogen 

nemen. Na een kort woord van welkom en het voorstellen van de 

vertegenwoordigers van de VOKS door de heer Bernard Mullers 

werd het diner, dat vergezeld ging van voortreffelijke wijnen, 

opgediend. Tijdens dit diner werd het woord verleend aan 

Ambassadeur Jeong. In een korte lezing belichtte de ambassadeur 

de speciale band  die er is tussen Korea en Nederland. Een band die 

begon in 1627 door de eerste Nederlander, Jan Jansz. Weltevree uit 
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De Rijp. Hij ging aan wal in Korea, werd gevangen genomen en 

mocht niet meer vertrekken. Jaren later, in 1653, onderging de uit 

Gorinchem afkomstige Hendrik Hamel hetzelfde lot. Deze laatste 

zag na dertien jaren kans om met een schip te ontsnappen en naar 

Nederland terug te keren.  

Jan Janszn. Weltevree keerde nimmer terug, trouwde met een 

Koreaanse vrouw en werd zelfs adviseur van de keizer.  

Nu is er nog steeds sprake van een hechte band; er bestaan al meer 

dan 60 jaar diplomatieke betrekkingen. Ook in economisch opzicht 

is er reden tot tevredenheid, het handelsvolume is in 2021 gestegen 

met 46,7 %, ondanks Covid. Bekende merknamen zoals Kia, 

Samsung en LG zijn in Nederland welbekend, maar ook Koreaanse 

popmuziek en films vinden hier hun weg. En steeds meer studenten 

studeren de Koreaanse taal aan de Universiteit van Leiden. De 

lezing van de heer Jeong kreeg een warm en welgemeend applaus 

van de aanwezigen. 

 

En zo kwam er een einde aan een bijzondere dag in de stad Utrecht, 

meer dan geslaagd door de inzet van het comité ‘De Vergeten 

Oorlog’. Als VOKS kunnen wij alleen maar dankbaar zijn voor hun 

onvermoeide en jarenlange activiteiten om aan de inzet van de 

Nederlandse militairen van het NDVN bekendheid te geven. 
 

D.C. Kees Kortlever 
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AANDACHTIG GEHOOR BIJ SCOUTING NEDERLAND 
 

Op 15 mei 2022 waren de Korea-veteranen Kortlever en Van der 

Leelie gast bij Scouting Nederland in Zeewolde. Ook onze 

voorzitter Paul Gommers was daarbij aanwezig. 

Van onze Dc Kees Kortlever ontving het secretariaat onderstaand 

verslag en foto’s. 

 

In 2023 wordt de World Jamboree in Zuid-Korea gehouden.  

Moet de VOKS daar dan ook bij zijn, zult u wellicht denken. Nee, dat 

is uitsluitend voor scouts (vroeger noemden we dat padvinders). 

Scouting Nederland zal wél met een afvaardiging van zo'n 1250 

leden aan dit evenement in Zuid-Korea, dat iedere vier jaar ergens 

georganiseerd wordt, deelnemen. En zoiets vereist natuurlijk de 

nodige voorbereiding. 

Een groot aantal stafleden van scouting Nederland was in het 

weekend van vrijdag 13 mei tot en met zondag 15 mei 2022 op het 

eigen landgoed in Zeewolde bijeengekomen. Was op vrijdag 13 mei 

jl. Koningin Maxima in hoogsteigen persoon aanwezig, op zondag 

15 mei waren er enkele andere gasten, met een iets nederiger status 

weliswaar, eveneens in Zeewolde op bezoek. 

Gezien de noodzakelijke voorbereidingen voor de reis naar Korea 

was men nl. op de logische gedachte gekomen om met ‘externe 

deskundigen’ in conclaaf te gaan en ja, dan kom je al gauw bij de 

VOKS terecht.  

Om kort te gaan, op zondag 15 mei waren voorzitter Paul Gommers 

en de leden Herman van der Leelie (vergezeld van zijn zoon) en 

Kees Kortlever (in gezelschap van zijn vrouw, die toch ook wel 

nieuwsgierig was wat er daar allemaal ging gebeuren) naar 

vorengenoemd landgoed getrokken. Ja, landgoed, u leest het goed. 

Het zal zo hier en daar nog wel voorkomen dat padvinders op een al 

dan niet stoffige pakhuiszolder hun troepbijeenkomsten beleven, in 

Zeewolde beschikt deze nuttige organisatie over een uitgebreid 

landgoed.  

Het was even zoeken in de polder want de borden met verwijzing 

naar de ingang waren door een storm in het ongerede geraakt en 

kennelijk was er nog geen tijd geweest om een paar handige 
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jongens/meisjes een ‘goede daad’ te laten verrichten om ons de 

weg te wijzen. 

We werden allerhartelijks ontvangen met koffie en we kregen een 

plek vooraan in de zaal. Het aantal deelnemende stafleden was 

zodanig groot dat men twee zittingen in de planning had.  

Nadat de eerste groep had plaatsgenomen en wij geïntroduceerd 

waren, kreeg Paul Gommers het woord.  

 

Met behulp van lichtbeelden op een scherm die soms wat moeilijk te 

zien waren (het scherm hing voor een venster en het was een 

zonnige dag) gaf Paul niettemin een verhelderend overzicht over de 

oorlog in Korea alsmede het aandeel van Nederland in die strijd. 

Vervolgens werden Herman en Kees op een soort schavot 

geholpen; het was wat hoog en er was geen trapje, maar het lukte 

toch, en we namen op twee stoelen plaats. 

Begonnen werd ons zelf voor te stellen en een korte samenvatting te 

geven waarom wij destijds naar Korea gegaan waren en wat onze 

ervaringen en indrukken zoal geweest waren. Herman deed dat op 

de hem kenmerkende met humor doorspekte wijze. Zo viel er toch 

af en toe wel iets te lachen.  
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En Kees vergat niet te vertellen dat hij zich tussen de scouts best 

thuis voelde, hij was vanaf 1939 welp geweest tot de Duitse bezetter 

de padvinderij verbood en ook na de bevrijding was hij enkele jaren 

padvinder geweest. Natuurlijk was er gelegenheid om vragen te 

stellen en gaven we daar de gepaste antwoorden op. 

Nadat er twee sessies op dezelfde wijze verlopen waren was er nog 

even gelegenheid om met enkele aanwezigen te spreken.  

 

Zo kwam er tot de verrassing van uw verslaggever een jonge man 

naar hem toe die bleek tot dezelfde en nog steeds bestaande troep, 

het Willem de Zwijger Vendel uit Delft, te behoren waar uw 

verslaggever ooit in de jaren 1945-1948 deel van uitgemaakt had. 

Ook waren er twee stafleden die beiden een marechaussee-

verleden bleken te hebben, evenals steller dezes. 

Tenslotte konden we plaats nemen aan een lange tafel waar we met 

enkele van onze gastheren een broodmaaltijd konden nuttigen.  

En toen was het zo langzamerhand tijd om afscheid te nemen, niet 

nadat wij onze dank hadden uitgesproken voor de uitnodiging en 

voor de allerhartelijkste ontvangst die ons ten deel gevallen was. 

DC Kees Kortlever 
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HERDENKINGSRAAM GROTE KERK WAGENINGEN 
 

Op 4 mei jl. bezocht ds. ’t Hoen, geestelijk verzorger VOKS, de 

Grote kerk in Wageningen. Hier was een tentoonstelling over 

Wageningen ‘40 – ‘45 met het herdenkingsraam ter gelegenheid 

van het veertigste jubileum van de bevrijding in 1985.  

Hier volgt zijn verhaal. 

 

“Pro amices mortui, amices vivimus” 

Wageningen heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog drie keer in de 

frontlinie gelegen en is daarbij drie keer zwaar en vernietigend 

gebombardeerd. De bevolking was op Duits militair bevel drie keer 

geëvacueerd binnen Nederland en over de grens naar Duitsland.  

De eerste keer in mei 1940 tijdens de slag om de Grebbeberg, 

vervolgens tijdens de slag om Arnhem in september 1944 en 

uiteindelijk bij de aankomst van de geallieerden in 1945.  

In Wageningen capituleerden de Duitsers in aanwezigheid van Prins 

Bernhard op 5 mei 1945 in Hotel ‘De Wereld’.  

Langs dit hotel op het 5 Mei Plein zal op de 5 mei 2022 opnieuw het 

defilé met het duizendkoppig publiek passeren. 

Ruime aandacht was er in de kerk voor de wederopbouw te midden 

van puinhopen met vele dodelijke burgerslachtoffers en gewonden. 

De verwoestingen in Wageningen door de bombardementen en 

beschietingen waren enorm. De foto’s uit die oorlogsjaren onder de 

Duitse bezetting komen overeen met de hedendaagse tv-beelden 

van dagelijkse verwoestingen van steden in Oekraïne en het lijden 

van de bevolking, zowel burgers als militairen. 

De foto van het herdenkingsraam, waarin de overwinning op 

Duitsland en Japan wordt uitgebeeld, voeg ik hierbij. Het raam toont 

als centrale figuur een man met de Nederlandse driekleur, die de 

Duitse adelaar en Japanse zonneschijf aan zijn voeten vertrapt. 

Boven in het raam staan de torens van 11 steden, waaronder die 

van Oosterbeek, Rhenen en Wageningen, die zwaargehavend zijn 

geweest. 
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Het linker gedeelte van het 

raam herinnert aan de oorlog in 

Nederland. De rechterzijde 

schenkt aandacht aan de 

wereldwijde verschrikkingen 

met gerichte aandacht voor 

Nederlands-Indië 

  

Er staan twee Latijnse teksten 

in het raam. Onderaan, bij de 

voet, van het raam 

staat ”Lucem Tuam da nobis 

Deus” (“God geeft ons uw 

licht”.) 

Op het kruis boven in het raam 

lezen wij: “Pro amices mortui, 

amices vivimus”. De betekenis 

van deze tekst is: “Voor de 

vrienden van de doden leven 

wij als vrienden” of te wel: “Wij 

leven door in de harten van de 

vrienden voor wie wij stierven.”  

Boven het kruis een regenboog 

met centraal de vredesduif. 

Deze twee symbolen getuigen 

van trouw, moed en hoop. 

Ds. Peter ‘t Hoen 
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VERSLAG BEVRIJDINGSDAG WAGENINGEN  
 

Op 5 mei 2022 vond het Bevrijdingsdefilé in Wageningen weer 

plaats, in aanwezigheid van Korea-veteranen en hun begeleiders, 

Ds. ’t Hoen, mevrouw Eberson en Rob Meeuwisz, vrijwilliger in 

het museum te Schaarsbergen. Ds. ’t Hoen schreef onderstaand 

verslag 

 

Vol verwachting op wat komen ging, gingen wij op 5 mei naar 

Wageningen. De laatste keer was in 2019. 

Na enig zoeken op het ‘Arboretum’ vonden de VOKS-leden en 

begeleiders elkaar in de grote tent. 

We werden ontvangen met koffie en cake en hebben met elkaar 

kennisgemaakt. Aanwezig waren de drie Korea-veteranen Herbert 

Kuin, Bennie Lambertus en Jan Nagelkerken, ieder met hun 

familieleden. 

 

Om ons heen groepeerden zich veteranen van andere missies.  

Symbool hiervoor waren de vele gekleurde baretten waaronder de 

blauwe van de VN.  

Na de koffie was het tijd om op te stellen voor het defilé. Wij 

kwamen deze keer als eerste detachement en namen plaats in twee 

legervoertuigen. De heren Kuin, Lambertus en ondergetekende 

namen plaats in de eerste jeep met als chauffeur Wil van de Kamp 

uit Sint-Oedenrode.  
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Deze twee veteranen ontmoetten elkaar voor de eerste keer. Zij 

raakten met elkaar in gesprek en bleken aan dezelfde 

opeenvolgende uitzendingen te hebben deelgenomen. Beiden zijn 

geboren en opgegroeid in Nederlands-Indië en hebben daar 

gediend bij de KNIL.  

Herbert Kuin is geboren in de stad Tanggoel op het eiland Java.  

De geboorteplek van Bennie Lambertus is Soerabaya, Oost Java. 

Vervolgens dienden zij een aantal jaren in Nieuw-Guinea en zijn 

uiteindelijk verscheept naar Nederland. Lambertus diende in Nieuw-

Guinea bij de militie en Kuin bij het departement van Verkeer en 

Waterstaat. 

Herbert laat mij weten, dat hij in december 1951 vanuit Hollandia-

haven in Nieuw Guinea met de MS ‘Waterman’ naar Nederland is 

vertrokken. Na zijn opleiding in Roosendaal, werd hij uitgezonden 

naar Korea met de ‘USS General Leroy Eltinge’ op 30 mei 1952 en 

keerde terug op 16 juni 1953. Dat was dus 11 dagen voor de 

wapenstilstand op 27 juli. 

Op 16 februari 1954 was het de beurt van Bennie om met het schip 

‘MS La Marseille’ naar Korea te vertrekken.  
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Uiteindelijk hebben zij zich met hun gezinnen in Nederland 

gevestigd. Bennie en Herbert zijn meer dan 60 jaar getrouwd met 

hun echtgenotes. 

Chauffeur Wil en ik mochten getuige zijn van de gesprekken van 

onze Korea-veteranen naast ons in de jeep. De gesprekken 

begonnen veelal met: “Heb jij dit ook meegemaakt?”. “Ben jij daar 

ook geweest?” Meestal was het antwoord ”Ja”.  

Er waren over en weer veel herkenningen die leidden tot diepgang 

en herinneringen. Hun gesprekken maakten duidelijk waarom zij 

deelnamen aan dit defilé.  

Het bijzondere was dat beide veteranen de militaire geschiedenis in 

de jaren ‘50 vertegenwoordigden. Onze chauffeur Wil en ik werden 

deelgenoot van deze unieke en onverwachte ontmoeting.  

 

Het defilé trok langs het publiek en voorbij aan de hoofdtribune, 

naast ‘Hotel de Wereld’, met minister van Defensie Ollongren en 

Prof. Pieter van Vollenhoven, de vertegenwoordigers van de 

geallieerden, onze bevrijders en de civiele genodigden.  

Ik dacht: “De mensen moesten eens weten wie de twee veteranen in 

de eerste jeep van het defilé waren, hoe elk van hun levensloop is 

geweest en dat zij hebben bijgedragen aan de vrede in Oost en 
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West!” Op TV Gelderland werd verteld dat er nog 350 Korea 

veteranen zijn en over deze Vergeten Korea oorlog. 

Het publiek reageerde anders dan voorheen, heel spontaan maar 

toch terughoudend. Onderweg zagen wij hier en daar dan ook de 

Oekraïense vlag. Na het defilé en op het ‘Arboretum’ kregen wij 

lunchpakketten en namen wij afscheid van elkaar. 

Het verleden had zich opnieuw vermengd met het heden. Deze 

bevrijdingsdag beleefde ik met Korea-veteranen Kuin en Lambertus 

in de jeep langs de rijen van duizenden enthousiaste toeschouwers.  

Het thema voor deze veteranen dag in Wageningen was ‘Samen 

maken wij het verschil.’ Vrijheid is niet een gegeven maar een 

verdienste waar iedereen aan kan blijven meewerken. 

Onze Korea veteraan Jan Nagelkerken heeft het defilé moeten 

missen en heeft ons in de grote tent opgewacht samen met zijn 

dochter Yvonne. 

 

Jan Nagelkerken met zijn dochter Yvonne in Wageningen 

Enkele dagen later, terwijl ik dit schrijf, ontvang ik het bericht dat de 

ons zo vertrouwde Jan Nagelkerken op 90-jarige leeftijd is 

overleden.  

Ds. Peter ‘t Hoen  
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INTERVIEW MET HERMAN REPPING, BESTUURSLID VOKS 

 

Onze geestelijk verzorger, Ds. ’t Hoen, had een gesprek met 

Herman Repping, marine-vertegenwoordiger in het bestuur van 

de VOKS.  

Dit gebeurde op 31 mei jl. in het museum van het Regiment Van 

Heutsz in Schaarsbergen, aansluitend op de herdenking en 

reünie van de VOKS. Hieronder volgt het verslag van Ds. ‘t Hoen 

 

Thuisfront in Blerick tijdens de oorlog 1940 – 1945.  

Herman Repping begon te vertellen over Blerick waar hij is geboren 

en opgroeide met de gebeurtenissen in 1940 - 1945. Grote delen 

van Venlo en Blerick zijn destijds door 13 bombardementen 

verwoest.  

 
(Foto: archief Venlo) 

Herman vertelde dat hij een paar keer aan de dood ontsnapte, 

omdat hij net de plek verlaten had die getroffen werd. Andere 

kinderen werden helaas wel dodelijk getroffen. 

De Duitse bezetter gelastte de bevolking van Venlo-Noord hun 

huizen te verlaten waarna de mensen 30 km moesten lopen door 

sneeuw en ijs bij min 15 graden richting Duitsland ( Gelre). Van 

daaruit gingen ze met de trein richting Overijssel. Bij het verlaten van 

het station werd de trein beschoten door Engelse vliegtuigen, in de 

veronderstelling dat deze trein Duitse militairen vervoerde. 

Na de bevrijding werd het gezin herenigd in het ouderlijk huis waarin 

oma en opa waren achtergebleven, evenals zijn vader die toen in het 



37 

 

ziekenhuis lag. Dit gebeurde nadat zijn moeder, die door de 

veiligheidsdienst in Eindhoven om politieke redenen was 

ondervraagd, met de kinderen naar huis mocht terugkeren. 

Nadat Herman bij een tuinderij had gewerkt, trad hij in 1947 op  

17-jarige leeftijd in dienst. Via Venlo en Voorschoten kwam hij bij de 

Koninklijke Marine in opleiding en werd overgeplaatst naar het 

vliegdekschip de (oude) ‘Karel Doorman’, die varende overgebracht 

werd naar Plymouth. Niet lang daarna werd Herman overgeplaatst 

naar de nieuwe ‘Karel Doorman’.  

 

Zijn nestor was zeer tevreden en zo tekende Herman weer voor zes 

jaar KM. Zijn jongensdroom om veel van de wereld te zien, kwam 

hierbij uit. Als oudste zoon stuurde hij geld naar zijn moeder voor het 

gezin. 

 

Korea 1951 - 1952 

Met de Hr.Ms. ‘Van Galen’ en tweehonderdveertig manschappen 

was hij in Korea in 1951-1952. De beschietingen van de ‘Van Galen’ 

op de vijand waren gericht op stellingen, spoorlijnen, treinen en 

tunnels aan de oostkust. Dit om de bevoorrading van de noordelijke 

vijand te blokkeren. 
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Vergeleken met de artillerie, die recht-toe-recht-aan granaten 

vuurde, waren het de granaten van het schip die over de heuvels 

heen hun doel bereikten. Twee spotters werden ‘s nachts uitgezet 

om de coördinaten van de doelen door te geven en te corrigeren.  

De ‘Van Galen’ heeft 2775 granaten en 117 lichtgranaten verschoten 

op de kusten van het schiereiland. Vanzelfsprekend heeft dit schip 

rondgevaren met verschillende smaldelen in maritiem VN-verband 

en ter bescherming van vliegdekschepen. Bevoorrading gebeurde in 

de tijdelijke thuishaven Sasebo. Hier was voor de bemanning R&R 

(Rust and Recreation). 

 

Via naar Amerika terug naar huis. 

Op de terugweg naar Den Helder kreeg de commandant van de 

‘Van Galen’ bij Gibraltar de opdracht om naar steden aan de kust in 

Zuid-Amerika te varen. De reden hiervan was het doneren van bloed 

door de bevolking van de verschillende Amerikaanse landen voor 

Korea. De droom om wat van de wereld te zien kwam voor Herman 

met deze extra vaartrip onverwachts opnieuw uit. 

Uiteindelijk kwam de ‘Van Galen’ in Nederland aan, had 65.000 

zeemijlen afgelegd, waarvan 54.000 mijl in operationeel gebied. Op 

3 maart 1952 vertrok de het schip uit de wateren rondom Korea en 

meerde op 21 juni 1952 aan in Den Helder, van waaruit zij was 

vertrokken op 16 maart 1951. De Hr.Ms. ‘Van Galen’ werd afgelost 

door de Hr.Ms. ‘Piet Hein’. 

Op vijftigjarige leeftijd en na veertig dienstjaren is Herman gestopt 

bij Defensie. Als bestuurslid van de VOKS vertegenwoordigt hij onze 

Korea-veteranen van de Marine.  

Van de ‘Van Galen’ heeft Herman twee replica’s gemaakt, waarvan 

er één in het militair museum in Zuid-Korea staat en de tweede in 

ons museum in Schaarsbergen. 

Ds. Peter ’t Hoen 
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Herman Repping in het marine-gedeelte van het museum. (Foto: Ds ’t Hoen) 

 

De replica van de ‘Van Galen’ in het museum (Foto: VOKS) 
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ONDERSCHAT JE VIJAND NOOIT 
 

Korea-veteraan Klaas Schuitemaker schreef over de oorlog in 

Oekraïne onderstaand gedicht met als titel: onderschat je vijand 

nooit. 

 

POETIN had eens volop zin, 

en dacht, als ik nu eens een oorlogje win. 

Het begon met landje pik ... de Krim, 

en hij vond zichzelf toen heel erg slim 

 

Daarna Oekraïne in gaan pikken, 

want daar zal ik me echt niet in verslikken, 

Ik maak van Rusland een supermacht, 

dan heb ik een overmaat aan kracht. 

 

Straks Estland, Letland en Litouwen, 

ik ben gewoon niet meer te houwen. 

En de snelheid waarmee ik dat zal doen, 

is echt werk van een kampioen. 

 

Het wordt een succes van groot formaat, 

waar iedereen van te kijken staat. 

Men zal mij dan ook groots vereren, 

omdat ik de wereld een lesje kon leren. 

 

Iedereen is onder de indruk van mij, 

wat ben ik, POETIN toch een enorme kei. 

 

                        MAAR..... 

Maar achteraf viel het Poetin niet echt mee, 

wat Oekraïne dan toch maar even dee... 

Kiev ...veroveren dat lukte niet, 

daar droop Poetin af tot zijn groot verdriet. 
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De kruiser “Moskva”, zijn schip om mee te pronken, 

ligt nu als een onderzeeër afgezonken. 

Zijn trots ligt onderwater in de prak, 

en is nu een waardeloos en roestend wrak. 

 

Van Zelensky, een amateur in de politiek, 

van hem wordt POETIN heel zwaar ziek. 

Zelensky wist wat hem stond te wachten, 

met Russen wordt dat moorden en verkrachten. 

 

Misschien is het voor Oekraïne de ondergang, 

en daarvoor is iedereen toch echt bang. 

Gelukkig dat de wereld achter Zelensky staat, 

zodat Poetin uiteindelijk ten onder gaat! 
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REÜNIE ROS EN RIVIERDAGCRUISE 
 
Reünie ROS 
De stichting Recreatie Oorlogsveteranen Suriname (ROS) 
organiseert wederom een reünie voor Surinaamse Oorlogsveteranen 
uit de Tweede Wereldoorlog en de Koreaanse Oorlog. 
Deze reünie zal plaatsvinden op zondag 10 juli, tussen 14-18 uur. 
Locatie: Mijehof 305, 1106 HH Amsterdam Zuidoost. 

Veteranen of hun kinderen kunnen zich opgeven bij: 
Georgine Banel, tel. 06-50411911  
of  
Jules Rijssen, tel.06-417 65 745, email: julesrijssen@kpnmail.nl. 
 
Wij hopen van u te vernemen en wellicht tot zondag 10 juli. 

 
Rivierdagcruise 
De stichting NU of NOOIT organiseert op zondag 4 september 2022 
voor een speciale groep (oud-)geüniformeerden een rivierdagcruise 
met afvaart en terugkeer in Zwijndrecht en tussendoor een 
rondvaart door de Rotterdamse havens tijdens de Wereldhaven-
dagen 2022. 
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Wie kunnen inschrijven? 
Door hun inzet fysiek en/of psychisch gewonde personen, actief of 
postactief uit de kring van defensie en politie (al dan niet met 
veteranenstatus), brandweer, ambulance en andere 
reddingsdiensten. Dit geldt ook voor burgermedewerkers.  
Allen zijn van harte welkom, ook de eventueel noodzakelijke 
begeleiding (voor rolstoel of rollator is voldoende ruimte). Ook 
strekken deze activiteiten, deze aandacht en zorg, zich uit naar de 
directe relaties. Evenals naar de directe nabestaanden van hen die 
door of tijdens die inzet overleden zijn. 
Deelnemers zullen een onvergetelijke dag beleven, temeer omdat 
vanaf het water veel bijzonders te zien is. 

Met elkaar voor elkaar 
De cruise wordt steeds als zeer positief ervaren. De deelnemers, 
veelal uw collega’s, ontmoeten elkaar op een unieke locatie en in 
een informele sfeer. Catering, amusement en ondersteuning van 
vrijwilligers worden altijd hoog gewaardeerd. 

Veteraan in de klas 
Naast die vrijwilligers zullen deze dag ook aanwezig zijn een aantal 
VeVa scholieren (met begeleiders) die na een voorlichtingsgesprek 
‘Veteraan in de klas’ geïnteresseerd zijn en zich deze dag onder de 
deelnemers zullen mengen in het kader van een stageopdracht. 
 
Algemeen 
Inschepen vanaf 09.30 uur, vertrek 10.30 uur stipt. 
Terugkomst circa 17.00.uur. Parkeren gratis. 
 
De kosten 
De kosten zijn slechts € 17,50 pp en kinderen € 10,- (niet ouder dan 
10 jaar ).  
 
Verdere bijzonderheden en aanmelding:  
Kijk op onze website: www.nu-of-nooit.com.  
Max. aantal aanmeldingen ca. 400 en hierbij geldt: wie het eerst 
betaalt, die het eerst maalt! 
Nadere info per e-mail: info@nu-of-nooit.com 
  



44 

 

 



Verkoop VOKS artikelen 

VOKS schild op hout 

Stropdas met Indian Head 

VOKS vereniging badge 

Mouwembleem Indianhead 

Stropdasschuif VN embleem / VOKS 

Stropdasklem 50 jaar Korea 

Reversspeld vlag Nederland / Korea 

Reverspeld VN embleem / VOKS 

Christanspeldjes 
Revers Draaginsigne Gewonden, klein model

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 in de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

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

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

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. 

€  20,-
€  11,-
€    6,-
€    6,-
€    3,-
€    3,-
€    3,-
€    3,-
€    3,-
€    3,-

mailto:museum.rvh@mindef.nl
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