


De VOX -VO.K.S. is een uitgave van de 
 
VERENIGING VAN OUD KOREA STRIJDERS 
door middel waarvan het bestuur de leden op de hoogte houdt van 
gebeurtenissen en evenementen, die van belang kunnen zijn voor de leden 
van de VO.K.S. De VOX - VO.K.S. verschijnt viermaal per jaar. 
 
DOELSTELLING VAN DE VERENIGING 
De vereniging heeft ten doel: 

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

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

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

-  
ADVERTENTIES 
Helpt uw V.O.K.S. door het plaatsen van een advertentie in de VOX en 
stimuleer daarmede uw eigen omzet. 
Advertentie van bladgrootte   € 90,- per jaar 
Advertentie van ½ bladgrootte   € 55,- per jaar 
Advertentie van ¼ bladgrootte   € 30,- per jaar 
Stuur ook uw advertentie naar de secretaris. 
CONTRIBUTIE 
De contributie bedraagt € 14,- per jaar. 
 
ADRESVERANDERINGEN 
Direct doorgeven aan de secretaris; alleen dán kunt u verzekerd zijn 
van een regelmatige toezending van de VOX - VO.K.S. 
 
WEBSITE 
Meer informatie treft u aan op onze website: www.vox-voks.nl 
 
Lay-out en eindredactie: L.C. Schreuders jr. te Weert 
Druk: Goud PrintCenter te Alblasserdam 
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SECRETARIAAT
Correspondentie richten aan V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert  
Tel.: 06-51903177 Website: www.vox-voks.nl  E-mail: voks1951@gmail.com 

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

KOPIJ  
Kopij voor nr. 2 van juni 2018 kan worden ingediend:  
per post:   redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert 
per email:  voks1951@gmail.com. Graag vóór 20 mei 2018    

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

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

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

e-mail: voks1951@gmail.com 

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

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

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

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

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

VOX-V.O.K.S.

42e jaargang                                                        Nr. 1 – maart 2018  
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VAN DE VOORZITTER

Het aantal Korea veteranen dat lid is van onze 
vereniging was op 15 maart 246 personen.  
Sinds 1 januari 2018 hebben wij u al 11 keer 
moeten melden dat er weer een lid is overleden. 
Onder hen onze Erevoorzitter Kees Motshagen en 
Districtcommissaris André Leyenaar.  
Op 28 februari hebben wij onze algemene leden 
vergadering gehouden. De punten die aan de orde 
kwamen kunt u in deze VOX-VOKS lezen.  
De heren L.C. Schreuders en R. Rehmann zijn 
weer benoemd voor de volgende periode van vier 

jaar. Heren, nogmaals van harte gefeliciteerd met de herbenoeming.   
De meeste tijd tijdens deze vergadering was nodig voor het financiële 
gedeelte. Dat is niet erg, want het is belangrijk. 
Aangezien de uitgaven van de vereniging stijgen, hebben we een peiling 
gehouden bij de aanwezigen leden voor een noodzakelijke contributie- 
verhoging.  
Waarom noodzakelijk? Sedert de oprichting van de VOKS staat dit bedrag 
al jaren omgerekend op 14 euro. Inmiddels zijn de kosten gestegen.  
U weet het zelf, als u een postzegel koopt  hoeveel die duurder is dan 
toen. En dan niet te vergeten, de inflatie. Daarnaast nemen de inkomsten 
af door het wegvallen van leden.  Uw bestuur wil bovendien niet 
bezuinigen op het eerbetoon dat wordt gegeven aan een overleden 
‘Korea-maat’ en willen wij de VOX-VOKS nog steeds vier keer per jaar bij u 
in/door de brievenbus laten vallen. De vergadering was unaniem van 
mening dat m.i.v. 2019 de contributie 20 euro moet worden.  
Uw bestuur zal dit onderwerp op de Algemene ledenvergadering in 2019 
als agendapunt inbrengen zodat er over gestemd kan worden.  
Ik wil afsluiten met de District Commissarissen en overige bestuursleden te 
bedanken voor hun inzet en het 12e Infanteriebataljon Luchtmobiel 
Regiment van Heutsz voor de steun die wij de laatste maanden hebben 
gekregen  zodat wij de overleden Korea veteranen een waardig afscheid 
konden geven. 

Paul P.G. Gommers 
Voorzitter 



4

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. 

EREVOORZITTER VOKS 
L.C. Schreuders  (overleden 2017) 
C.P.G.J. Motshagen  (overleden 2018) 

ERELID VOKS 
F. Titalepta 
H. Mulder 
JW. Scholten  (overleden 2010) 
A. Rietdijk  (overleden 2013) 
A.A. Herweijer    (overleden 2014) 
H. de Jong   (overleden 2015) 
M. Smits  (overleden 2016) 

LID VAN VERDIENSTE VOKS 
Ch. Mark 
H.J. Bogaars
K. Piest 
C.J. Graaf van Limburg Stirum 
W. Meinen  (overleden 2014) 
A.J. Leyenaar  (overleden 2018) 
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IN MEMORIAM 

Het bestuur van de VOKS maakt bekend 
dat in de periode januari 2018 – maart 
2018 bericht van overlijden is ontvangen 
van: 

Dhr. A.J. Leyenaar, 90 jaar, op 4 januari 2018 te Ede 
(Landmacht, 16-08-51, Vliegtuig) 

Dhr. C.P.G.J. Motshagen, 90 jaar, op 5 januari 2018 te Apeldoorn 
(Marine, Hr. Ms. Van Galen) 

Dhr. B.G. Sotthewes, 88 jaar, op 10-1-2018 te Deventer 
(Landmacht, 26-10-50  SS Zuiderkruis)

Dhr. P.H. Hoevenaars, 90 jaar, op 18-1-2018 te Amersfoort 
(Landmacht, 10-06-52 Vliegtuig) 

Op 25 januari 2018 kwam een zeer groot aantal familieleden, vrienden en 
andere belangstellenden naar het crematorium te Amersfoort voor de 
plechtigheid voorafgaand aan de crematie van VOKS-lid P.C. (Piet) 
Hoevenaars, luitenant-kolonel b.d. der Cavalerie en van 1978 - 1985 
Regimentscommandant van de Huzaren van Boreel. 
De heer Hoevenaars overleed op 18 januari 2018 op de leeftijd van 90 jaar 
na een periode van afnemende gezondheid. Helaas was zijn echtgenote 
vanwege gezondheidsklachten niet in staat bij het afscheid van haar man 
aanwezig te zijn.  
Onder de zeer vele belangstellenden waren een aantal officieren en 
onderofficieren der Cavalerie in ceremonieel  tenue. Bij binnenkomst kreeg 
iedere aanwezige een programma uitgereikt met vermelding van de 
sprekers en de te spelen muziekstukken. 
Aan het begin van de dienst werd de kist, bedekt door de nationale 
driekleur, door acht militairen van het Regiment Huzaren van Boreel de 
aula binnengedragen, voorafgegaan door twee onderofficieren met de 
sabel en de onderscheidingen van de overledene. 
Nadat een schoonzoon de aanwezigen welkom had geheten - er waren er 
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zoveel dat niet iedereen een zitplaats had- werd achtereenvolgens  
gesproken door kinderen en kleinkinderen. Een kleinzoon zong een lied 
voor zijn grootvader waarbij hij zichzelf begeleidde op de gitaar. 
Vervolgens waren er woorden van herdenking door een bestuurslid van de 
Rotary Amersfoort en als laatste door Kolonel Hans van Dalen, 
Regimentscommandant Huzaren van Boreel. Zijn toespraak werd 
afgesloten met het lied ‘Huzaren van Boreel’ en er werd daarbij door veel 
cavaleristen en oud-cavaleristen uit volle borst meegezongen.  
Daarna klonk het signaal ‘Taptoe der Bereden Wapens’, gevolgd door een 
minuut stilte.  
Met een afsluitend woord werd de plechtigheid beëindigd en kreeg een 
ieder gelegenheid langs de baar te lopen voor een laatste groet. Naast de 
baar stonden op dat moment vijf oud-regimentscommandanten van de 
Huzaren van Boreel als erewacht. 
De VOKS werd vertegenwoordigd door voorzitter Paul Gommers, DC Kees 
Kortlever en VOKS-lid Thom Hazeleger. Na de dienst was er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten in een nabij gelegen restaurant. 

C.J. Kortlever 
DC Utrecht, Noord Holland en Den Helder 

Dhr. J.Ch.M. Loomans, 88 jaar, op 30-1-2018 te Houten 
(Landmacht, 26-10-50  SS Zuiderkruis)

Op 30 januari 2018 overleed te Houten VOKS-lid Jean Charles Marie 
Loomans in de leeftijd van 88 jaar. De plechtigheid voorafgaand aan de 
crematie vond plaats op dinsdag 6 februari 2018 in Crematorium 
Domstede te Utrecht.  
In de aula waren een groot aantal familieleden, vrienden en kennissen van 
de overledene samengekomen om hem de laatste eer te bewijzen. De 
VOKS werd hierbij vertegenwoordigd door bestuurslid Wim Kramer en de 
DC Utrecht, Noord Holland en Den Helder, Kees Kortlever. 
Achtereenvolgens werden herinneringen over het leven van Jan Loomans 
opgehaald door een zoon en twee kleindochters. Als laatste sprak DC 
Kortlever een woord van herdenking uit. Hij schetste een overzicht van de 
oorlog in Korea het aandeel daarin van de Nederlandse marine- en 
landmachteenheden.  
Jan Loomans kwam in 1950 terug uit Indonesië om zich na slechts enkele 
weken te melden als vrijwilliger in Korea. Hij vertrok op 26 oktober 1950 
met het eerste detachement N.D.V.N. om op 1 oktober 1951 weer terug te 
keren in Nederland.  
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Aan het eind van de plechtigheid liepen de belangstellenden langs de kist 
met daarop de medailles en de baret van de overledene. Wim Kramer en ik 
brachten daarbij de militaire groet. 
Na afloop was er in een nabijgelegen ruimte gelegenheid om met elkaar 
van gedachten te wisselen en de familieleden te condoleren. 
Aan de tafel waar Wim en ik plaats hadden genomen zaten nog enkele 
belangstellenden, zo op het oog vijftigers. Van hen vernamen wij dat zij 
voor het eerst iets hoorden over de oorlog in Korea en het feit dat 
Nederlandse militairen daar aan de gevechten hadden deelgenomen. Het 
blijkt dus nog steeds nodig te zijn om ons verhaal waar mogelijk voor het 
voetlicht te brengen. 
Door de familie werden de onderscheidingen van J.Ch.M. Loomans 
overhandigd aan bestuurslid Kramer, aangezien de overledene had 
bepaald dat zijn onderscheidingen aan het VOKS-museum zouden worden 
overgedragen. 
C.J. Kortlever 

Dhr. A.C.J. Lagas, 93 jaar, op 31 januari 2018 te Haarlem
(Landmacht, 20-05-52 Vliegtuig) 
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IN MEMORIAM KEES MOTSHAGEN 

Op 5 januari 2018, de dag dat hij zijn 90ste verjaardag zou vieren, is 
oud-voorzitter en erevoorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders 
(VOKS), de heer Kees Motshagen, in zijn woonplaats Apeldoorn 
overleden. 

Kees Motshagen maakte deel uit van de bemanning van de  
Hr. Ms. Van Galen, waarmee hij op 16 maart 1951 naar Korea vertrok. 

Hij was jarenlang bestuurslid van de VOKS. Eerst in de functie als 
penningmeester (2001 – 2010) en vanaf 2010, als opvolger van kolonel 
L.C. Schreuders, als voorzitter. Vanaf 2011 maakte hij deel uit van het 
Veteranenplatform. 

De heer Motshagen was tevens 2e vicevoorzitter van de International 
Federation of Korean War Veterans Associations (IFKWVA). 
In deze functie zette hij de deur open voor bestuursfuncties van kinderen 
van Oud Korea Strijders om verenigingen van Oud Korea Strijders in de 
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diverse landen die aan Korea-Oorlog hadden geparticipeerd, overeind te 
kunnen houden. 

In mei 2011 vertrok Kees Motshagen, samen met erevoorzitter  
L.C. Schreuders, naar het verre land Ethiopië, om daar een nieuw 
Koreamuseum te openen. Het werd een bijzondere gebeurtenis, omdat dit 
verre land voor het eerst publiekelijk aandacht kon besteden aan de 
deelname van de Ethiopische militairen aan de Korea-Oorlog. 

Tijdens de herdenking van de Vereniging Oud Korea Strijders en de B-cie 
van 12 Infanterie Bataljon Regiment van Heutsz op 30 januari 2015, 
ontving de heer Motshagen uit handen van de locoburgemeester van 
Apeldoorn de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. Deze onderscheiding ontving hij voor zijn inzet voor de 
veteranengemeenschap in het algemeen en zijn verdiensten voor de 
Koreaveteranen in het bijzonder. 

Op 29 oktober 2016 overleed zijn geliefde echtgenote, Alice Motshagen. 
Kort daarna, op 15 februari 2017, droeg hij wegens gezondheidsredenen 
de voorzittershamer over aan de heer P.P.G. Gommers. Tijdens die 
vergadering werd de oud-voorzitter benoemd tot erevoorzitter van de 
VOKS. 
Daarna bleef de heer Motshagen op de achtergrond zich inzetten voor de 
belangen van de Oud Korea Strijders. Zo droeg hij ook zijn steentje bij om 
het Nationaal Militair Museum te Soesterberg zover te krijgen dat ook daar 
aandacht werd gegeven aan de inzet van de Nederlandse militairen van 
het NDVN tijdens de Korea oorlog. 

De Vereniging Oud Korea Strijders is dankbaar voor de onuitputtelijke inzet 
van de heer Motshagen voor onze vereniging. Moge hij rusten in vrede. 
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VAN HET BESTUUR 

Contributie 2018 (herinnering) 
Nog niet alle leden of donateurs hebben hun contributie voor 2018 
voldaan. Vandaar nogmaals deze herhaalde oproep. Mocht u al hebben 
betaald, dan is deze oproep natuurlijk niet meer voor u bestemd. Mocht u 
niet meer weten of u heeft betaald, neem dan even contact op met de heer 
Wijnands, penningmeester van de VOKS. 
U ontvangt al enkele jaren geen acceptgiro meer, aangezien dit erg duur 
en bewerkelijk is. 

De betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2018 kunt u doen 
door een bedrag van minstens (meer mag ook)  14 over te maken op de 
volgende rekening: 

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

Graag met de vermelding: ‘contributie 2018’. 

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

RABONL2U   NL58RABO 0103 2098 24  V.O.K.S. 

Het adres van de RABO-bank is Eperweg 22a, 8071 PA  Nunspeet. 

WILT U AUB GEEN CHEQUE OPSTUREN (inwisselen kost meer dan de 
contributie) 

Mocht u problemen hebben in het betalen van de contributie, dan volgen 
op de volgende pagina een aantal suggesties: 
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1. Neem deze VOX-VOKS mee naar uw bank en vraag uw bank te helpen 
met het overboeken van de contributie 

2.  Vraag een familielid of bekende of deze u kan helpen met het betalen 
van de contributie. Laat ze dan deze VOX-VOKS zien. 

3.  Kunt u internetbankieren? Maak het bedrag dan over met uw bank. V
 raag desnoods of een familielid of bekende u daarmee kan helpen. 

4.  Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact op met de secretaris 
VOKS, de heer L.C. Schreuders, die u kan helpen met de overboeking. 
De contactgegevens van de heer Schreuders treft u aan op pagina 3 
van deze VOX-VOKS. 

Benoemingen 
Tijdens de Ledenvergadering van 28 februari 2018 zijn de heren  
L.C. Schreuders en R. Rehmann opnieuw benoemd tot bestuurslid VOKS, 
voor de termijn van vier jaar. Het bestuur van de VOKS is verheugd, dat 
deze beide heren hun inzet hebben gecontinueerd, zodat de VOKS kan 
voortbestaan. 

Herdenking en Reünie Schaarsbergen
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 17 april 2018 te 
Schaarsbergen. De uitnodiging was al geplaatst in de VOX-VOKS van 
december 2017. Ook op de website van de VOKS (www.vox-voks.nl) 
onder ‘Nieuws’ kunt u de informatie terugvinden. Voor vrij vervoer z.s.m. 
aanmelden, graag vóór 1 april bij onze penningmeester, de heer Wijnands. 

Contributie
Bij de oprichting van de VOKS in 1977 bedroeg de contributie 25 gulden. 
Dat werd na de invoering van de euro omgerekend naar 14 euro. 
Gedurende de 40 jaar dat de VOKS bestaat, is de contributie nooit 
verhoogd. Bent u nieuwsgierig wat die 25 gulden nu zou moeten zijn?   
Wij hebben dit berekend en schrikt u niet: 14 euro in het jaar 1977 zou in 
2018 een bedrag van  29 euro moeten zijn om dezelfde kosten te kunnen 
betalen! 
Tijdens de Jaarvergadering van de VOKS, op 28 februari jl., hebben de 
aanwezige leden unaniem ingestemd om de contributie in ieder geval te 
verhogen naar minimaal 20 euro. Uw bestuur zal dit onderwerp in de 
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volgende jaarvergadering agenderen, zodat er een besluit over kan worden 
genomen. 
Overigens hebben we het hier over een minimumbedrag, u mag rustig ook 
meer bijdragen, wat veel leden nu al doen.  

Kerkdienst voor Koreaveteranen Yi Jun Memorial Church 
Op zondag 1 juli 2018 houdt de Koreaanse gemeenschap weer de 
jaarlijkse kerkdienst voor de Korea veteranen in de YI  JUN Memorial 
Church te Leidschendam, Prinsenhof 8.
Wilt u deze bijzondere dienst bijwonen, meldt u zich dan tijdig aan bij het 
bij de districtscommissaris, W. Roza. 

U kunt u aanmelden op een van de volgende manieren: 
- Via het inschrijfformulier op de website van de VOKS 

(www.vox-voks.nl onder ‘Nieuws’) 
- Per email: w.roza3@kpnplanet.nl 
- Telefonisch: 010-4340970. 
- Schriftelijk: W.A.J.k. Roza, Heemraadstraat 9,  3131 VG Vlaardingen. 

Afschaffen inlogpagina’s website 
Het bestuur van de VOKS heeft geconstateerd dat het tabblad 'inloggen' 
op de website van de VOKS (www.vox-voks.nl) toch de (on)nodige 
problemen geeft. 
Leden en donateurs raken hun inloggegevens regelmatig kwijt, hetgeen 
belemmerend werkt. Uw bestuur heeft daarom besloten om de 
afgeschermde pagina’s op onze website te laten vervallen. Dat betekent 
dat u voortaan uw inloggegevens niet meer nodig heeft en gewoon alle 
berichten kunt lezen. Uw bestuur hoopt hiermee dat uw bezoek aan de 
website van de VOKS, en de aanmelding voor bepaalde evenementen en 
reünies, daarom eenvoudiger zullen worden. 

Premier Rutte bij de Hoengsong herdenking in Zuid-Korea 
Premier Mark Rutte heeft op 12 februari jongstleden de Hoengsong 
Herdenking in Hoengsong, Zuid-Korea, bijgewoond. 
Namens de VOKS waren in Hoengsong aanwezig de voorzitter VOKS, de 
heer P. Gommers en Korea Veteranen Liebregts, Flisijn en Smit met 
familie. Daarnaast waren er namens het Regiment van Heutsz aanwezig de 
majoor Mustert en Kapitein Moerkerken. 
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Elders in deze VOX-VOKS treft u een uitgebreid verslag van deze 
herdenking aan. 

Samil Awards
Ook dit jaar hebben twee studenten van de Samilschool te Suwon een 
aanmoedigingsprijs (Samil Award) van een ieder 100 euro ontvangen.  
Het zijn de studenten: 
Mr. Joo, Jaesung – Samil Middle School 
Mr. Seo Dong Hyuk –Samil Technical High School 

Zij ontvingen naast de prijs ook een oorkonde, ondertekend door de 
voorzitter en secretaris VOKS. 

Commando overdracht Bronbeek 
Op donderdag 26 april 2018 zal de commandant van het KTOMM 
Bronbeek, de kolonel M.C. Dulfer, het commando overdragen aan kolonel 
K. van Dreumel, oud Cdt van het Regiment Van Heutsz. 
Namens de VOKS zullen enkele Oud Korea veteranen, alsmede uw 
voorzitter P. Gommers en vicevoorzitter L.C. Schreuders de overdracht 
bijwonen. 
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VAN DE DISTRICTEN 

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

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

District II Noord-Gelderland en III Zuid-Gelderland
Dhr. P.P.G. Gommers (waarnemend DC) 
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ  Nunspeet 
Tel.: 0341-254231    e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl 

District IV. Utrecht en District V. Noord-Holland en Den Helder 
C.J. Kortlever 
Alpen Rondweg 18, 1186 CZ  Amstelveen, 
Tel. 020-6410872  e-mail: cko2730@hotmail.com 

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

District VII. West Brabant/Zeeland 
H. Mulder  
Joh. De Wittstraat 139, 3135 RH Vlaardingen 
Tel. 06-57220869   e-mail: mulder.h1@hotmail.com 

District VIII. Oost-Brabant  
A. Treffers  
Kruiskampsingel 217, 5224 KH Den Bosch 
Tel. 073-6235189   e-mail: arie.treffers@outlook.com 

District IX. Limburg  
L.G. Ghelen 
Ellecuylgaard 42, 6227 EA Maastricht 
Tel.  043-3615621   e-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com 
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DISTRICT I NOORD-NEDERLAND 

Reünie District I 
De jaarlijkse reünie van District I Noord-Nederland wordt dit jaar 
gehouden:  

Vanaf 10.00 uur staan koffie en cake weer klaar; u krijgt twee consumptie-
munten aangeboden.  
Er is, evenals de voorgaande jaren, om ongeveer 13.00 uur een 
uitstekende rijstmaaltijd. Rond 16.00 uur nemen we afscheid van elkaar. 

Ook Oud Korea Strijders en donateurs uit andere districten zijn van harte 
welkom! De kosten voor deze reünie bedragen  10,00 per persoon. 
U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag vóór 10 mei over te maken op 
IBAN NL38 RABO 0325 1722 77 t.n.v. J. Krikke te Assen, met vermelding 
‘VOKS Reünie 2018’. 

De kazerne is gelegen aan de Balkenweg 3, 9405 CC te Assen en is 
bereikbaar via de A28, afslag 33 of buslijn 114 vanaf NS-station te Assen. 
Vergeet niet deze uitnodiging als ‘bewijs van toegang’ en een 
identiteitsbewijs mee te nemen; er wordt bij de kazernepoort naar 
gevraagd. Bij het melden aan de poort ontvangt u een kazernepas die de 
gehele dag zichtbaar gedragen moet worden. 
Het exercitieterrein is weer beschikbaar als parkeerplaats voor uw auto. 

Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur van District I. 
D.C. 
J. Krikke 
Koekoekstraat 12 
9404 BL Assen 

Woensdag 23 mei 2018 
Manschappenkantine ‘De Brammert’ 

Gebouw 9 
J.W.F. Kazerne 

Balkenweg 3, 9405 CC te Assen 
vanaf 10.00 uur 



16 

Leden en donateurs die de reünie van District I in 2017 hebben 
bijgewoond, ontvangen een persoonlijke uitnodiging.  
Diegenen die toen niet gereageerd hebben, kunnen zich nog vóór 10 mei 
aanmelden. 

J. Krikke     Tel.  0592-357140 of 06-10678783  e-mail: jaapvanale@veteranen.nl 
H. Touwen  Tel. 0521-342 371  e-mail: a.touwen@hetnet.nl

DISTRICT II EN III NOORD- EN ZUID-GELDERLAND 
Vacature 
Er is een vacature voor district II en III, Noord en Zuid-Gelderland. 
De heer P. Gommers, tevens voorzitter VOKS, zal deze functie tijdelijk op 
zich nemen. 
Heeft u (nog meer) hart voor de VOKS en voor de leden in uw regio en wilt 
u zich beschikbaar stellen voor het onderhouden van het contact tussen 
uw kameraden en de rest van de VOKS-leden in Nederland, neemt u dan 
contact op met de secretaris VOKS, Leo Schreuders. 
Dit kan per brief:       VOKS– Standaardmolen 88 – 6003 CK Weert 
            per e-mail:    voks1951@gmail.com 
            per telefoon: 06-51903177 

DISTRICT DEN HELDER 
De DC van district IV en V, de heer C. Kortlever heeft zich tevens 
beschikbaar gesteld als DC van district Den Helder, waarvoor dank!  

DISTRICT VI ZUID-HOLLAND 
Stichting Oorlogs vrijwilligers (OVW) 
Korea veteranen, wist u dat er een Stichting Oorlog Vrijwilligers 1945-1962 
bestaat? En dat die 1 keer per jaar een reünie houden? 
Omdat het een stichting is wordt er geen contributie geheven. Wel wordt 
er een bijdrage gevraagd bij de reünie bijvoorbeeld in de Bernard Kazerne 
in Amersfoort of in de Kumpulan te Bronbeek.  
Als voorzitter gekozen in oktober 2017 heb ik gemerkt dat er dan 
nauwelijks of geen Korea veteranen aanwezig zijn, terwijl ook zij Oorlogs 
Vrijwilligers zijn. 
Heb je belangstelling om je aan te sluiten bij deze stichting, laat mij het 
dan weten. Ik zorg ervoor dat je dan een uitnodiging voor de reünie 
ontvangt. 
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W.A.J.K.Roza. 
Vz OVW 
Adres:  Heemraadstraat 9,  3131 VG Vlaardingen   
Telefoon:  010-4340970 
e-mail:  w.roza3@kpnplanet.nl 

Kerkdienst Yi Jun Memorial Church Leidschendam 
Op zondag 1 juli 2018 houdt de Koreaanse gemeenschap weer de 
jaarlijkse kerkdienst voor de Korea veteranen in de YI  JUN Memorial 
Church te Leidschendam, Prinsenhof 8. 
Wilt u deze bijzondere dienst bijwonen, meldt u zich dan tijdig aan bij de 
districtscommissaris, W. Roza. 

U kunt u aanmelden op een van de volgende manieren: 
- Via het inschrijfformulier op de website van de VOKS 
- (www.vox-voks.nl onder ‘Nieuws’) 
- Per email: w.roza3@kpnplanet.nl 
- Telefonisch: 010-4340970. 
- Schriftelijk: W.A.J.k. Roza, Heemraadstraat 9,  3131 VG Vlaardingen. 
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DISTRICT IX LIMBURG 

Overlijden oud-DC F. Soepboer 
Op 9 maart 2018 is de voormalig 
Districtscommissaris Limburg, Frans Soepboer, 
op 96-jarige leeftijd overleden.  
Frans, Oud-Indië en Korea veteraan, drager van 
o.a. het Ereteken voor Orde en Vrede 
(Nederlands-Indië), Kruis voor Recht en Vrijheid 
(Korea), United Nations Service Medal for Korea, 
Republic of Korea War Service Medal, 
Presidential Unit Citation (USA), Korean War 
Ambassador for Peace Medal, Combat Infantry 
Badge (USA) en het Oorlogskruis (België), was 
naast lid van de VOKS tevens jarenlang lid van 
de Wapenbroeders Afdeling Roermond voordat 
hij overging naar de Afdeling Venlo. 

Op 14 maart 2018 hebben wij Frans met militaire eer mogen begeleiden 
tijdens de plechtige afscheidsdienst in de Sint Martinus Kerk te Tegelen. 
Een 12 (veteranen) oud-collega’s brachten een laatste eer aan hem. 
Gedurende de Eucharistieviering stonden een tweetal militairen in Van 
Heutsz uniform naast hem als dodenwacht. Toespraken werden gehouden 
door de zoon en kleindochter van Frans. De zangeres vertolkte mooie 
muziek met o.a. “We’ll meet again”  en het “Ave Maria”. Op het einde van 
de dienst werd de Taptoe (Last Post) geblazen door een trompetter van de 
Koninklijke Marechaussee.  Een erewacht van oud en jong veteranen 
stond aan de buitenzijde van de kerk bij de uitgeleiding en het in de 
rouwauto leggen.  
De familie heeft Frans in besloten kring begeleid naar het crematorium.   
Al met al een zeer indrukwekkende afscheidsdienst.  
Namens de VOKS waren de voorzitter en vijf Korea veteranen aanwezig. 
Namens de afdeling Wapenbroeders was zijn missiegenoot Ad Tromp 
aanwezig en een drietal andere leden.  
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verlies van hun vader, opa en 
overgrootvader.
DC G. Ghelen
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IN MEMORIAM ADRIAAN JOHANNES LEYENAAR 

Tijdens de reünie van districten II en III op het ISK te Harskamp op  
11 oktober 2017 werd onze jarenlange districtscommissaris André 
Leyenaar geëerd met het certificaat ‘Lid van Verdienste VOKS’.  
André was geboren op 15 maart 1927 en onverwachts overleden op  
4 januari 2018. 
Het afscheid heeft plaatsgevonden ’s morgens op 10 januari met een mis 
in de St. Antonius van Padua Kerk te Ede en vervolgens met het 
ceremonieel afscheid in het crematorium Moscowa te Arnhem.  
Bij de mis was ik aanwezig en heb ik de liederen die ik kende 
meegezongen met de aanwezigen en het koor op de achtergrond.  
Dat André altijd achter in de kerk zat en zich bescheiden opstelde was mij 
bekend. Pastor Hans Lucassen vertelde over Koreaveteraan André die bij 
vele parochianen aan huis of elders de communie bracht totdat de pastor 
met André dit sacrament in het ziekenhuis vierde. Gelovig was André en 
dat wisten wij allemaal. Om nog een keer aandacht aan hem te mogen 
schenken voeg ik het lied ‘In Paradisum’ toe aan zijn gedachtenis. Het is 
het lied dat bij vele afscheidsdiensten als slotlied wordt gezongen met de 
verwachting dat het leven verder gaat, niet alleen in onze gedachten maar 
ook bij God en zijn engelen. Ik wens André een goede hemelvaart toe en 
een behouden aankomst in het hemels paradijs. 

In paradisum
In paradisum deducant te angeli; 
in tuo adventu suscipiant te martyres 
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. 
Chorus angelorum te suscipiat 
et cum Lazaro, quondam paupere, 
aeternam habeas requiem. 

Ten paradijze
Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs; 
dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen 
en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem. 
Moge het koor van de engelen u ontvangen 
en moge u met Lazarus, eens een arme, 
de eeuwige rust ontvangen. 
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Bijgevoegd de foto van de VOKS en van Heutsz erewacht in Arnhem.  

Dominee Peter ’t Hoen 



22 

HOENGSONG HERDENKING ROOSENDAAL 

Op 15 februari 2018 vond de jaarlijkse herdenking van de omgekomen 
en gewonde militairen van het NDVN in de Korea Oorlog plaats in de 
kazerne van het Korps Commando Troepen (KCT) te Roosendaal. 

De herdenking werd gehouden bij het ‘Korea-monument’ dat is opgericht 
ter nagedachtenis aan de gevallenen in de Korea-oorlog, waaronder de 
commandant NDVN Luitenant-kolonel Den Ouden, die deel uitmaakten 
van het Nederlandse Detachement Verenigde Naties. Zij kwamen tussen 
1950 en 1953 om het leven bij de strijd in Korea. 

Het 'Korea-monument' in Roosendaal is een gedenksteen van zwarte 
natuursteen, geplaatst op een gemetseld voetstuk van natuursteen. Op de 
steen is de Nederlandse leeuw en een Koreaans embleem aangebracht. 
Aan de rechterzijde van de steen is een urn geplaatst. De urn bevat aarde 
uit Korea. Het monument is onthuld op 12 februari 1982. 
Conform de traditie wordt bij de gedenksteen jaarlijks rond 12 februari een 
herdenking gehouden. Dit jaar was dat op 15 februari 2018. 
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Het was op deze dag bitter koud. Desondanks waren er ruim 15 oud-
Korea veteranen aanwezig om hun gevallen en verwonde kameraden te 
herdenken. Daarnaast waren er ook leden aanwezig van het VOKS-
bestuur, het comité ‘De Vergeten Oorlog’ en vertegenwoordigers van het 
Korps Commandotroepen en het Regiment Van Heutsz. 
Ook was de burgemeester van Roosendaal, de heer J. Niederer aanwezig, 
die vergezeld werd van de ‘Gast van de burgemeester’, Mej. Nikki 
Tjassens en de Chef Kabinet van de gemeente Roosendaal, Dhr.  
C. Rommers. 
Verder was de burgemeester van de Gemeente Halderberge, Mevrouw  
J. Vonk-Vedder present om haar respect te betuigen. 
Namens de Republiek Korea waren de ambassadeur aanwezig, alsmede 
de militair Attachee, kolonel Lee. 

Voor de ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E Yun Young Lee, was 
het de eerste keer dat hij deze herdenking bijwoonde. In zijn mooie 
toespraak sprak hij zijn dank uit voor de inzet van de Korea veteranen en 
zijn respect voor diegenen die hun leven hadden gegeven voor de 
bevrijding van Zuid-Korea. 
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De voorzitter VOKS bedankte in zijn toespraak de kolonel Groen, 
commandant van het KCT, die het opnieuw mogelijk had gemaakt deze 
herdenking te doen plaatsvinden. 
Bijzonder was, dat de voorzitter VOKS, de heer P. Gommers, dit keer niet 
alleen zijn respect betuigde voor de gevallen en gewonde Nederlandse 
militairen van het NDVN, maar ook voor de gesneuvelde Zuid-Koreaanse 
soldaten die bij het NDVN waren ingedeeld. 
Hij gaf aan dat onze gedachten op deze dag uitgaan naar de eerste 
commandant van het Nederlands Detachement Verenigde Naties, overste 
den Ouden, die 67 jaar geleden bij de gevechten in Hoengsong sneuvelde. 
Samen met hem 16 andere bij het NDVN ingedeelde militairen, waaronder 
15 Nederlanders en één Koreaanse soldaat die bij het NDVN was 
ingedeeld. Daarnaast raakten vele anderen gewond. 
Verder gaf hij aan dat het offer van deze militairen niet voor niets was 
geweest: Zuid-Korea werd, mede dankzij de inzet van deze soldaten, 
bevrijd en is vandaag de dag een welvarend land geworden. 

De voorzitter VOKS richtte zijn woord ook naar de opgestelde militairen 
van het KCT met de woorden: “Commando's, namens de Korea-veteranen 
dank ik u voor uw medewerking bij deze plechtigheid. Velen van de 
Nederlandse Korea Veteranen zijn lang geleden door uw Korps opgeleid 
voor de strijd in Korea. Daarom behoren wij ook bij uw korps en uw korps 
bij ons. Ook lang nadat de laatste Korea Veteraan ons heeft verlaten, 
zullen wij ze daarom samen blijvend herdenken”. 
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Na de toespraken deed zich een opmerkelijk moment voor. De 
Ambassadeur van de Republiek Korea had besloten aan oud Korea 
veteraan A. de lange de ‘Ambassador for Peace Medal’ uit te reiken. Zowel 
de aanwezige familieleden als de heer De Lange waren hiervan vooraf niet 
op de hoogte, zodat dit een bijzondere verrassing werd. 

Vicevoorzitter L. Schreuders begeleidde de heer De Lange naar de 
ambassadeur, zodat die de medaille kon omhangen en de oorkonde kon 
uitreiken. 
Onder applaus van de aanwezigen kon de heer De Lange de medaille en 
oorkonde bewonderen. 

De plechtigheid werd afgesloten met het leggen van kransen en 
bloemstukken, waarna tijdens de reünie en de uitstekende lunch kon 
worden nagepraat. 

De VOKS dankt het KCT, waaronder de adjudant Oosterbaan, voor de 
goede ondersteuning en prima organisatie van deze bijzondere dag.  
LCS 
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PREMIER RUTTE AANWEZIG BIJ HET MONUMENT ‘DE 
MOLEN’ 

Premier Rutte heeft in Zuid-Korea de Nederlandse betrokkenheid bij 
de Korea-oorlog herdacht. Tijdens de herdenkingsceremonie bij het 
Nederlands oorlogsmonument ‘De Molen’ in Hoengseong 
overhandigde de premier een boek aan de Zuid-Koreaanse minister 
Pi Woo-jin voor Veteranenzaken. 

Bij de herdenking waren drie oud Korea Veteranen aanwezig, de heren 
Flisijn, Smit en Liebregts, vergezeld door een familielid. 
Daarnaast werd de ceremonie bijgewoond door de voorzitter VOKS en 
echtgenote, alsmede de majoor Mustert en kapitein Moerkerken van het 
Regiment Van Heutsz. 

(Foto: NOS/Josephine Trehy) 

"Vandaag tonen wij ons respect aan de gesneuvelde Nederlandse 
soldaten en hun Koreaanse kameraden, met wie ze schouder aan 
schouder hebben gevochten. Hun moed, hun vastberadenheid en hun 
opoffering mogen nooit worden vergeten", zei Rutte bij het stenen 
monument ‘De Molen’. 
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De premier sprak in het bijzonder zijn dank uit voor de Koreaanse 
gedachtenis aan luitenant-kolonel Marinus den Ouden die het bevel 
voerde over de eerste groep Nederlandse militairen in Korea. Den Ouden 
kwam in februari 1951 om het leven tijdens de slag om Hoengseong. "Hij 
was een van de 123 Nederlandse soldaten die de hoogste prijs betaalden, 
strijdend voor vrijheid in Korea", zei Rutte. 
De Korea-oorlog wordt ook wel de vergeten oorlog genoemd, omdat er in 
Nederland zo weinig aandacht voor was. Het Nationaal Militair Museum op 
de voormalige vliegbasis Soesterberg heeft onlangs de vaste collectie 
aangepast. Na aanhoudende kritiek van oud-veteranen is er nu ook ruimte 
gemaakt voor de Korea-oorlog. De premier zei daarover: "Waardering, 
maar vooral ook waardering die zichtbaar is." 
Premier Rutte wilde niets zeggen over een eventueel monument in 
Nederland, maar hij erkende dat het lang heeft geduurd voordat er 
aandacht kwam voor de oorlog.  

Tijdens de ceremonie werd wijlen overste Den Ouden benoemd tot 
‘Koreaanse Oorlogsheld van de maand’ en ontving majoor Mustert van het 
Regiment Van Heutsz uit handen van minister Pi Woo-jin van 
Veteranenzaken (MPVA) een prachtig verguld bord met inscriptie.\ 

Dit aandenken over overste Den Ouden zal in ‘ons’ museum te 
Schaarsbergen vast een mooie plek krijgen! 
LCS 
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BATTLE OF HOENGSONG - Febr. 12, 1951 

Van ons VOKS-lid Ferdinand Schoch, die in Amerika woont, ontving uw 
redactie onderstaand verhaal. 
Ferdinand maakte de slag van Hoengsong van 12 februari 1951 mee.  
Hij maakte deel uit van het 1e Detachement NDVN en besloot op latere 
leeftijd zijn herinneringen aan deze angstige en bizarre nacht op te 
schrijven. 

“Een aantal jaren geleden probeerde ik mijn herinneringen van de nacht van 
12 februari 1951 op te schrijven. Deze poging was niet helemaal succesvol - 
er zijn nog steeds gaten in deze herinneringen - en ze komen niet geheel 
overeen met die van Nico Tack en de andere overlevenden en dus ging dit 
proefschrift in 'de oude doos' omstreeks het begin van de nieuwe eeuw. 

Maar nu is het 'opruimtijd’. Als ik er nog ben over een paar jaar zijn mijn 
herinneringen zeker nog minder scherp dan nu. Hier zijn dus mijn notities en 
gedachten over die angstige en bizarre nacht”.  
Ferdinand Schoch 

“Het Nederlandse NDVN-bataljon (met twee compagnies in plaats van de 
normale drie) lag buiten het stadje Wonju op en dichtbij het lokale 
vliegveld. Dit was enkele uren rijden ten zuiden van een ander dorp 
(Hoengsong) waar onze Amerikaanse 2nd Divisie (beroemd in de laatste 
maanden van de Eerste Wereldoorlog) een Oost-West-lijn wilde 
organiseren om verder doordringen van de Chinese- en Noord-Koreaanse 
troepen naar het zuiden te voorkomen. 
Ons stafkwartier was ondergebracht in een klein huis aan de noordkant van 
het dorp Hoengsong. Het lag op een vrij ruim stuk land, halfweg de heuvel op 
tussen de hoofdweg in de nauwe vallei naar het Noorden, waar al onze 
voertuigen waren geparkeerd, en de kerk bovenop de heuvel.  
Een pad liep van de weg omhoog naar ons stafkwartier en achter het huis liep 
een ander pad naar een steile metalen trap of ladder dat toegang gaf aan het 
terrein van de kerk boven op de heuvel. Vandaar was er een wandelpad naar 
de voorkant en de achterdeur van de kerk. 
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De kerk werd ook door collega’s gebruikt om te verwarmen en om te slapen. 
Wij zelf moesten maar zien of we ergens een plaatsje konden vinden om te 
slapen, in ons 'huis', in de kerk, of bij de A- of B-compagnies ten oosten en 
ten zuiden van ons. En dat deden we dan ook – ongeacht hoge of lage rang! 
De eerste stafcollega’s van ons bataljon in Wonju arriveerden een dag of wat 
eerder dan de meesten van ons; mijn jeep op de morgen van 12 februari zat 
vol met extra telefoon- en radiobenodigdheden voor ons werk als S2 
(inlichtingen) 'communicators'. Zoals gewoonlijk moesten wij contact houden 
met onze Nederlandse collega’s en de andere Amerikaanse eenheden. Dus 
onze eigen A- en B-compagnies, het 38ste Regiment van de Amerikanen en de 
rest van de 2nd Infantry Division. Ook soms met 'scouts' van andere eenheden 
die ons informatie verschaften over wat er gebeurde voor, links en rechts van 
ons. Ook kwam er informatie binnen van Infanterie 'spotters', de Amerikaanse 
artillerieofficieren op de frontlijnen en soms zelfs van piloten van onze eigen 
divisievliegtuigen. 
Normaal waren er overdag genoeg 'operators' voor al ons equipment en 
later in de dag moesten drie of vier collega’s elkaar om de beurt aflossen 
bij de radio’s en soortgelijk equipment. Mijn beurt was vaak in de late 
avond als enige telefonist tot na middernacht.   
Ik kon dus af en toe slapen in de middag en vroege avond. 
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Alles leek kalm en rustig deze middag en ik vond een klein slaapkamertje 
aan de achterkant van ons gebouwtje, vlak bij de achterdeur. Ik bracht 
mijn slaapzak, die van mijn baas kapitein Nico Tack en enkele persoonlijke 
dingen van ons beiden naar dit kamertje.  
Ik zelf viel prompt, gewikkeld in een deken, op de vloer in slaap, met mijn 
schoenen nog aan en met mijn automatische karabijn met twee volle, 
samengeplakte magazijnen naast mijn rechterarm. 
Nico arriveerde korte tijd later; ik wees naar zijn slaapzak aan de andere 
muur en viel prompt weer in slaap. 
Enkele uren later - ik heb nog steeds geen idee wat de echte tijd was - werd 
ik plotseling wakker door allerlei vreemde geluiden en opende de 
slaapkamerdeur heel voorzichtig. Het geluid werd veroorzaakt door het 
knetteren van vuurwapens buiten het gebouw en van een onverwachte 
overval van schreeuwende Chinese troepen die vanaf de hoofdweg in de 
vallei de heuvel opkwamen naar ons gebouw. Ik sloot de deur, gooide de 
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deken weg, deed mijn laarzen aan, schudde Nico wakker en opende de 
deur. Ik zag niemand in de voorkamers van het huis. Iedereen was blijkbaar 
gewond of buiten. Met de karabijn in hand maakte ik de deur van ons 
slaapkamertje voorzichtig open, wetend dat de keukendeur naar buiten 
vlakbij was. Ik zei zoiets als "deur is rechts" voor Nico, opende de buitendeur 
en rende naar de stalen treden die naar de kerk gingen bovenop de heuvel. 
Ik sprong over een heel stille Chinese soldaat, en begon te klimmen naar 
de boomgaard en de kerk boven op de heuvel, want ik wist dat een aantal 
van onze mannen in de kerk waren gekwartierd. Maar boven aangekomen, 
lukte dat ook niet. Twee Chinese soldaten, één dichterbij dan de andere, 
kwamen direct met hun bajonetten op mij gericht op mij afrennen.  
Mijn eigen karabijn wees nog richting de grond omdat ik net van de ladder 
afstapte. De eerste van de Chinezen miste mijn keel en dus kon ik beide 
soldaten gemakkelijk elimineren. 
Duidelijk was de kerk ook niet de juiste plaats. Ik draaide dus om en ging de 
ladder weer af en liep heel voorzichtig over de lijken, zonder enige dekking, 
terug naar de achterdeur van ons huisje. Het was angstig stil, kennelijk een 
pauze in al het schieten. 
Voor onze achterdeur lag de Chinees - maar nu maakte hij pijnlijke geluiden. Ik 
kon niets anders bedenken dan zijn leven te beëindigen, de achterdeur van ons 
huis open te trekken en naar binnen te fluisteren: “kapitein, kapitein?’’ 
En, tot mijn verbazing, daar kwam Nico Tack heel voorzichtig naar buiten met 
zijn pistool in de ene hand en de andere op een bloedende wond. 

Om zo snel mogelijk weg te komen, liepen we samen via een paadje in 
zuidelijke richting, naar de B-compagnie. Kapitein Tack wist ongeveer waar de 
compagnie was. En dat beviel mij, want om de een of andere reden wilde ik 
nog iets anders doen: geweren verzamelen en mijn jeep redden! 
Dus liep ik zo snel als ik kon terug naar het huis, langs en over de vele 
lijken in allerlei uniformen, naar de hoofdweg en al de verbrande jeeps en 
trucks. Ik vond inderdaad enkele onbekende wapens maar de jeeps waren 
in vlammen. 
Dus, met volle armen klom ik aan de overkant van de weg de heuvel op, 
beantwoordde de Hollandse schreeuw van "wie ben je?" en belandde 
zowat in het midden van de leiders van onze A-Compagnie die mij kenden 
en van plan waren zo spoedig mogelijk op te pakken en terug te trekken 
naar het vliegveld buiten de stad Wonju. Als het kon nog voor de te 
verwachten sneeuwstorm. 
Na ongeveer een half uur begonnen we terug te trekken naar Wonju.  
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We moesten in het donker een riviertje over maar het bruggetje was gelukkig 
sterker dan ik verwachtte. De eerste uren lopen waren vrij gemakkelijk, maar 
daarna kwam de voorspelde sneeuw en ook het daglicht! En op het vliegveld 
van Wonju zelfs tenten en een lunch! 
Nico Tack, die een ritje kreeg in een jeep van de B-compagnie, werd 
prompt op een vliegtuig naar Japan gezet, maar kwam gelukkig binnen 
enkele dagen weer terug. We hadden heel wat te bespreken! 
Ferdinand Schoch 

De dag na de slag. Terugtocht naar het vliegveld van Wonju.         
 Foto: Ferdinand Schoch 
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VERSLAG REVISIT ZUID-KOREA VAN 8 – 13 NOVEMBER 2017 

Op 7 november 2017 vertrokken Ferry Titalepta, Marian Titalepta, Jos 
Wouters, Herman Schmitz en Herman ten Seldam op uitnodiging van 
de Republiek Korea voor een Revisit Program naar Zuid-Korea. Met 
deze reis wilde Zuid-Korea haar dankbaarheid en respect tonen voor 
wat de veteranen hebben opgeofferd in de strijd voor de vrede.   

Het was een prachtige week met ook emotionele momenten.  
Voor Herman ten Seldam was het voor het eerst dat hij weer in Zuid-Korea 
was. Herman had zich enorm op deze reis verheugd. Jos Wouters was 
eerder al weer in Zuid-Korea geweest maar dat hij deze reis nu met zijn 
schoonzoon kon maken was erg bijzonder. Voor Ferry Titalepta was dit de 
derde keer maar ondanks dat dit de derde keer was, was het toch weer 
spannend.  
Daarnaast was er rond deze tijd in de media ook erg veel aandacht wat 
betreft de internationale veiligheid. De spanningen met Noord-Korea 
waren erg hoog waardoor de reis voor ons in september was uitgesteld. 
Uiteindelijk konden wij alsnog gaan in november.  
Tijdens de reis was alles perfect voor ons geregeld, niets was de Zuid-
Koreanen te veel om onze reis te doen slagen. Het vervoer, hotel en eten 
was uitstekend en daarnaast was er continue begeleiding aanwezig voor 
onze veiligheid. Ook werden wij erg in de watten gelegd. Zij hielpen onder 
andere met in-uitstappen van de bus, rolstoelen duwen en de weg wijzen. 
Geen vraag was voor hen teveel.  

Voor Jos, Herman en Ferry was het indrukwekkend om het land dat zij 
destijds verwoest hebben achtergelaten, zo mooi opgebloeid en 
tegenwoordig als een van de belangrijkste landen van de wereld, te zien. 
Wij zijn Zuid-Korea dankbaar dat zij dit voor ons mogelijk hebben 
gemaakt. Het was een onvergetelijke reis.  

Op 8 november was de aankomst in de luchthaven van Incheon waar wij 
meteen na de luchthaven slurf werden opgewacht door een lid van het 
ontvangstcomité. Zij was lid van MPVA (Ministery of Patriots and Veterans 
Affairs) en begeleidde ons naar de aankomsthal. In de aankomsthal waren 
de Canadezen reeds gearriveerd en de rest volgde daarna. In totaal 
kwamen er uit 12 landen deelnemers. In totaal waren er maar 8 veteranen 
waarvan alleen uit Nederland al wij 3. 
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De rest van de deelnemers waren allemaal kinderen en kleinkinderen van 
veteranen.  
Vanaf de luchthaven werden wij met bussen vervoerd naar het hotel in 
Seoul, het Grand Ambassador Hotel. Seoul is een wereldstad met ruim 17 
miljoen inwoners dus deze reis gebeurde onder politiebegeleiding. Deze 
busrit duurde 2 uur. Bij aankomst in het hotel werden wij verwelkomd door 
het hotelpersoneel dat in een erehaag stond opgesteld. Onder luid applaus 
hebben wij een heerlijke maaltijd op en zijn wij daarna gaan slapen.  

Ook konden wij hier kennis maken met onze mededeelnemers. Onze gids 
voor deze week heet Flora, een bijzonder lief mens. Tijdens de 
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bijeenkomst kregen wij ook uitleg over Koreaanse cultuur en tradities. 
Iedereen was dan ook zeer verrast toen wij de traditionele klederdracht 
aan mochten passen.  
Wij hebben heerlijk geluncht en zijn daarna met bussen vertrokken naar 
The National Museum of Korea. In het museum kregen wij een aparte gids 
die specifiek uitleg gaf over waar het museum voor staat, de Koreaanse 

geschiedenis. Dit ging onder andere 
over: porselein, de Boeddhabeelden 
en koninklijke oudheden.  
Na het museumbezoek was onze 
volgende bestemming ‘Insadong’. Dit 
is een shopping centre met een grote 
shopping mal maar ook met kleinere 
marktkraampjes. De tijd hiervoor was 
veelte kort. We moesten optijd weer 
vertrekken om te voet naar het 
restaurant te gaan dat in de buurt van 
Insadong lag. Dit was een typisch 
Koreaans restaurant waar wij heerlijk 
hebben gedineerd. Het eten met 
stokjes vergde wel wat moeite en 
handigheid. Van daaruit zijn wij weer 
opweg gegaan naar het hotel om zo 
dag 1 af te sluiten.  

Dag 3, 10 november had een vol programma. Het begon al bij het ontbijt. 
De bagage werd verdeeld in 2 delen. De grote bagage bleef in het hotel 
opgeborgen en de kleine bagage werd apart vervoerd met een busje naar 
Busan. Op deze dag moesten de veteranen in vol ornaat met alle medailles 
gekleed zijn. 
Wij zijn naar ‘Seoul National Cemetery’ geweest waar een offerceremonie 
werd gehouden. Zoals gewoonlijk was dit een erg indrukwekkend geheel. 
Na de ceremonie zijn wij met de bus naar ‘The War Memorial of Korea’ 
gegaan. 
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Dit lag in Yongsan-gu, 
Seoul. Aan dit museum 
moet elke Koreaanse 
jongere verplicht een 
bezoek hebben 
gebracht om hun 
geschiedenis te leren 
kennen. Erg 
indrukwekkend in dit 
museum was ‘The Hall 
of Remembrance’, dit is 
een muur waar alle 
namen van de gesneuvelde militairen van de Verenigde Naties van de 
Korea oorlog aan hangen. Er was ook een ceremonie waar Jos Wouters 
een krans mocht leggen als oudste veteraan.  

Na dit indrukwekkende bezoek zijn wij teruggegaan naar het Hotel voor 
een lunch om daarna weer met de bus te vertrekken naar het treinstation.  

Vanaf hier gingen wij met de trein, KTX (High-speed train) naar Busan. 
Deze reis duurde 2 uur en de trein had een snelheid van +/- 300 kilometer 
per uur. Aangekomen in Busan werden wij met de bus vervoerd naar 
‘Lotte Hotel Busan’ om 1 nacht te overnachten. De bus was erg mooi 
verlicht vanbinnen, het leek een kermis door het bloemrijke plafond. In het 
hotel hebben we gedineerd en zijn wij gelijk naar bed gegaan.  

Dag 4, 11 november. 
11 november is in 
Zuid-Korea een 
nationale 
herdenkingsdag 
waarbij alle 
gesneuvelden worden 
herdacht. Deze dag 
moesten de 
veteranen dan ook 
weer in vol ornaat 

gekleed zijn voor het bezoek aan UNMCK (United Nations Memorial 
Cemetery in Korea). 



37 

 In Hotel Lotte hebben wij ontbeten 
en zijn daarna met de bus naar 
UNMCK gegaan. Hier liggen alle 
gesneuvelden uit 16 landen 
waaronder ook de Nederlandse 
militairen. Op deze begraafplaats 
zijn ook recent de urnen van 2 
Nederlandse veteranen bijgezet. Bij 
aankomst op de begraafplaats 
stonden er veel Koreaanse 
scholieren, militairen en burgers die 
een grote erehaag maakten. Wij 
liepen hier vervolgens onder luid 
applaus doorheen. Voor de grote 
ceremonie was er voor ieder 
individu de gelegenheid om graven 
te bezoeken van gesneuvelde 
kameraden. Ook wij hebben onze 
gesneuvelde kameraden bezocht. 
Het was een mooi gebaar dat wij daar ter plekke ook bloemen kregen om 
bij de graven neer te leggen. Dit was een emotioneel moment.  

Hierop volgde een grote ceremonie waarbij er kransen werden gelegd. 
Aanwezig waren ook, de minister van veteranen zaken mevrouw Pi Woo-
jin, de burgermeester en andere hoge militaire functies. Ook was de 
vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade in Zuid-Korea, meneer 
Kim Byung Goo aanwezig. Wij kregen na de ceremonie een speciale lunch, 
Tribute and Commemoration in Hotel Hilton. Bij binnenkomst liepen wij 
door een erehaag van militairen met getrokken sabels.  

Bij de lunch waren ook alle hoge militaire functies aanwezig. Bij ons aan 
tafel zat meneer Kim Byung Goo. Na de lunch werden er enkele 
familieleden op het podium geroepen voor het in ontvangst nemen van 
een ‘peace’ medaille.  
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Op het schema stond nog een citytour door Busan ingepland maar door 
tijdgebrek is deze niet doorgegaan. Wij zijn rechtstreeks naar het station 
vertrokken om de terugreis naar station Seoul te aanvaarden. Wat erg leuk 
was, was dat wij in de trein een diner box kregen. Het was erg grappig dat 
een normale passagier die tussen ons zat per ongeluk ook een diner box 
kreeg, waardoor een van de deelnemers de box mistte. De leiding raakte 
erg in de stress en  
deed er alles aan om de box terug te halen. Laat in de avond kwamen wij 
weer aan in Seoul. 

Dag 5, 12 november hebben wij een bezoek gebracht aan een paleis, 
Changdeokgung Palace. Er bestonden koninkrijken in de geschiedenis van 
Korea. Er moest tijdens dit bezoek veel te voet worden gedaan en dus 
zaten de 3 Nederlandse veteranen tijdens dit bezoek in een rolstoel. Er 
waren trouwe rolstoeldragers die ons overal heen reden. 
Het was een frisse dag, gelukkig kregen wij van de staff allemaal 
handwarmers die wel 16 uur warm bleven. Het was een erg oud maar 
mooi paleis. Wat indrukwekkend was, was dat het paleis om de bomen, 
die er al voor de bouw van het paleis stonden, heen is gebouwd. 
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De bomen zijn dus ouder dan het 
paleis zelf. De natuur is in haar 
waarde gelaten! Er stonden enorme 
rijen voor de paleistoegang maar wij 
kregen voorrang. Flora vertelde hier 
de meest mooie verhalen. Flora was 
een gids die overal iets moois over 
te vertellen had en daarnaast ook 
nog handige informatie gaf. Na het 
paleisbezoek hebben wij geluncht 
en zijn wij naar een concertgebouw 
geweest. Dit concert ‘The 11th 
Korean War Memorial Peace 
Concert for the UN Forces’ werd 
gehouden in Lotte Concert Hall. Dit 
is het hoogste gebouw in Seoul. Er 
werd zowel moderne als traditionele 
Koreaanse muziek gespeeld. Na dit 
indrukwekkende concert gingen wij terug naar het hotel voor ons laatste 
diner. Na het diner opperde Ferry om een afscheidsborrel te houden, niet 
wetende dat het bedrag aan het einde zo hoog zou zijn. 5 biertjes en 1 
chocolademelk kostten 120 dollar…  

De volgende dag
zouden wij naar huis 
gaan maar na een 
telefoontje uit Nederland 
bleven wij nog wat 
langer. Het bleek dat wij 
8 uur vertraging hadden. 
Het bleek dat er in 
Nederland op Schiphol 
een cateringwagen 
tegen ons vliegtuig was 
gereden. Onze gids 

Flora en haar staff hebben met KLM overlegd om te regelen dat wij nog 
een nachtje konden overnachten in Hyatt Hotel op het vliegveld. De 
volgende dag werden wij naar de incheckbalie gebracht waar wij onze reis 
naar Holland konden aanvaarden. Toen het vliegtuigpersoneel door had 
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dat wij oud Koreaanse veteranen waren werden wij meteen in de watten 
gelegd. Jos miste de hele week zijn dagelijkse borrel maar die kreeg hij 
hier dubbel en dwars aangeboden. Als verrassing mochten wij op Schiphol 
na de landing  
een wagentje klaar voor ons die ons vervoerde naar de uitcheckbalie. Dit 
scheelde ons een heel stuk lopen. Daar stonden onze familieleden te 
wachten.  

Hiermee eindigde onze indrukwekkende reis. Nog een kijkje nemen in de 
cockpit van het vliegtuig, ook dit was weer een indrukkende ervaring. Na 
de slurf stond er op Schiphol een wagentje klaar voor ons die ons 
vervoerde naar de uitcheckbalie. Dit scheelde ons een heel stuk lopen.  
Daar stonden onze familieleden al te wachten. Hiermee eindigde onze 
indrukwekkende reis. 

Hier enkele Koreaanse uitspraken: 
Bedankt: Game sa ham ni da.  
Gegroet: Annyeonghaseyo.  

Marian Titalepta 
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VERSLAG LEDENVERGADERING 28 FEBRUARI 2018 

Op woensdag 28 februari 2018 kwamen in de Oranjekazerne te 
Schaarsbergen leden en bestuur van de VOKS bijeen voor de 
Jaarvergadering en ‘kleine Herdenking’.

VERSLAG 
van de ledenvergadering van de leden van de Vereniging Oud Korea 
Strijders (VOKS), gehouden op woensdag 28 februari 2018 in de 
Oranjekazerne te Schaarsbergen. Aanvang 11.00 uur 

Aanwezig:

Namens het bestuur: 
P.P.G. Gommers voorzitter 
L.C. Schreuders secretaris en vicevoorzitter, notulist 
P.R. Wijnands penningmeester 
W. Kramer Marine-vertegenwoordiger 
F. Titalepta algemeen Adjunct 
Ds. ’t Hoen geestelijk verzorger 

Namens de leden 
13 personen 

Overigen 
2 personen (donateurs) 

Afwezig m.b.k. 
R. Rehmann ledensecretaris 
E. van Schilt Lid 
C. van Tigchelhoven Lid 
Dhr. K. Piëst Lid 
Dhr. C.E. Lambertus Lid 
Dhr. N. Schuitemaker Lid 

1. LUIDEN BEL 
  De heer Titalepta luidt de bel waarmee de vergadering wordt geopend. 
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2. OPENING DOOR DE VOORZITTER 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom, waaronder de ereleden F. 
Titalepta en H. Mulder en in het bijzonder ons lid de heer Wolters. Hij 
dankt hierbij de heer Titalepta die de bel extra heeft gepoetst.  
Wegens de kou zal het programma er anders uitzien: de herdenking 
vindt na de Jaarvergadering binnen in de zaal plaats. Daarbij zal de 
Bravo -Wonju Compagnie, 12 Infbat Luchtmobiel van het Reg. van 
Heutsz aanwezig zijn. Na de toespraken en de herdenking gaan de 
militairen naar buiten met de voorzitter VOKS en de ELNT Van de 
Water om bij het monument de krans te plaatsen.

3. DODENAPPEL VAN DE IN HET AFGELOPEN VERENIGINGSJAAR 
OVERLEDEN LEDEN EN DONATEURS 
De geestelijk verzorger van de VOKS, Ds. P. ’t Hoen, leest de namen 
voor van de in het afgelopen verenigingsjaar overleden 29 
Koreaveteranen en 1 donateur, te weten: 

Dhr. J.F.A.M. Petit Landmacht 
Dhr. C.G.M. Kerens Marine 
Dhr.  J. Th. Aldewereld Landmacht 
Dhr. C.H.G.H. Baars Landmacht 
Dhr. M.P. Janssen Landmacht 
Dhr. W.H. Post Landmacht 
Dhr. J.M. Micka Landmacht 
Dhr. L.J. Roomer Landmacht 
Dhr. L. Smeets Landmacht 
Dhr. J. Hartman Donateur 
Dhr. H. Th.  Willemsen Landmacht 
Dhr. J. Groenendijk Landmacht 
Dhr. J.D. Yzendoorn Landmacht 
Dhr. G.L. de Leeuw Marine 
Dhr. G. van de  Vliet Landmacht 
Dhr. G. Jansen Landmacht 
Dhr. J.H.P. Tammerijn Marine 
Dhr. T.H.F. Haakmat Landmacht 
Dhr. L.C. Schreuders Landmacht 
Dhr. J. Vermeij Landmacht 
Dhr. W. Salomon Landmacht 
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Dhr. R.A. van  Groeninghen Landmacht 
Dhr. J.F. Hoekstra Marine 
Dhr. W. de Vries Landmacht 
Dhr. W.F. Mezger Landmacht 
Dhr. H. van  Hoorn Landmacht 
Dhr. A.T. Sittrop Landmacht 
Dhr. H. van Weelderen Marine 
Dhr. L.A.F. Baseler Landmacht 
Dhr. L. Lochmans Landmacht 

Tevens worden de zeven Koreaveteranen herdacht die vanaf januari 
2018 tot de datum van de jaarvergadering zijn overleden, te weten: 

Dhr. A.J. Leyenaar Landmacht 
Drs. C.P.G.J. Motshagen Marine 
Dhr. B.G. Sotthewes Landmacht 
Dhr. P.H. Hoevenaars Landmacht 
Dhr. J.Ch.M. Loomans Landmacht 
Dhr. D.F. van der Meij Landmacht 
Dhr. A.C.J. Lagas Landmacht 

Na het voorlezen van de namen van de overledenen volgt 1 minuut 
stilte. 
Ds. ‘t Hoen geeft de aanwezigen een compliment omdat er ondanks 
de kou meerdere oud Korea Strijders toch aanwezig zijn. 

4. VOORLEZEN TELEGRAM AAN Z.M. DE KONING 
De voorzitter VOKS leest het telegram van de VOKS voor, gericht aan 
de Chef van het Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning, met de 
volgende tekst: 

“Op 28 februari 2018 komen het bestuur en de leden van de 
Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS), bijeen ter gelegenheid van de 
algemene ledenvergadering en de jaarlijkse ‘kleine herdenking’ van de 
gevallenen en vermisten van het Nederlands Detachement Verenigde 
Naties in Korea en de bemanningen van Zijner Majesteit schepen in de 
Koreaanse wateren in de periode 1950-1954. Middels deze brief 
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betuigen het bestuur van de VOKS en haar leden aan Zijne Majesteit 
hun gevoelens van diepe eerbied en aanhankelijkheid.” 

Namens de chef van het Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning, 
Schout-bij-nacht L.H.I. Brummelaar, komt volgend antwoord binnen: 

“Geachte heer Gommers, 
Zijne Majesteit de Koning heeft mij verzocht U, het bestuur en de 
leden van de Vereniging Oud Korea Strijders, op 28 februari bijeen ter 
gelegenheid van de algemene ledenvergadering en de jaarlijkse ‘kleine 
herdenking’ van de gevallenen en vermisten van het Nederlands 
Detachement Verenigde Naties in Korea en de bemanningen van Zijner 
Majesteit schepen in de Koreaanse wateren in de periode 1950-1954, 
zijn hartelijke dank over te brengen voor de gevoelens van diepe 
eerbied en aanhankelijkheid met hem zoals in uw bericht verwoord. 
Namens de Koning wens ik U allen een geslaagde ledenvergadering 
en een waardige herdenking toe”. 

5. VASTSTELLEN AGENDA 
Er zijn geen schriftelijke agendapunten door de leden ingediend. 
De vergadering gaat akkoord met de agenda. 

6. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 Januari 2017 
Dit verslag was opgenomen in het maart-nummer 2017 van de VOX-
VOKS.  
In het verslag moet de datum van de vergadering worden veranderd in 
15 januari 2017. Aangezien er geen verdere opmerkingen zijn, wordt 
het verslag aangenomen. 

7. JAARVERSLAG 2017 
In het verslag zijn de bijeenkomsten alleen beperkt tot die van 
functionarissen en ereleden. 
Het bezoek van de Koreaanse kinderen in juli ontbreekt nog in het 
verslag. Dit wordt door de secretaris aangevuld. 
Bij de Nationale Veteranendag in Den Haag stelde de secretaris van de 
Surinaamse Veteranenvereniging, de heer Van Russel, zich aan de 
VOKS-delegatie voor. Hij heeft op een later tijdstip een bezoek aan 
Schaarsbergen gebracht.  
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8. BEANTWOORDING VRAGEN OVER HET JAARVERSLAG
Er zijn geen vragen over het Jaarverslag. Dit wordt vervolgens
goedgekeurd.

9. EVENTUEEL NAGEKOMEN STUKKEN
Er is een brief binnengekomen van de projectmanager van KTOMM
Bronbeek  waarin wordt medegedeeld dat de Commandant van
Bronbeek (kolonel Dulfer) op 26 april 2018 zijn functie zal overdragen
aan kolonel K. van Dreumel, de oud Cdt van het regiment Van Heutsz.
Het bestuur is verheugd dat nu eens een Van Heutzser deze functie
gaat uitvoeren. Dit i.v.m. de geschiedenis van Bronbeek en die van de
Koreaveteranen.
Het verzoek aan de veteranen is om bij de overdracht aanwezig te zijn.
Er zijn nu al zes aanmeldingen. De volgende leden melden zich aan: de
heren Hazeleger, Ghelen, Walthie, Krikke en eventueel Kelders. Graag
in VOKS-tenue. Namens het bestuur zullen ook de voorzitter en vice-
voorzitter VOKS aanwezig zijn.

10. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016
Penningmeester P. Wijnands doet verslag van de ontvangsten en
uitgaven het verenigingsjaar jaar 2017.
Nadat in eerste instantie bij 150 leden een contributieachterstand was
ontstaan, is dit aantal na een herinneringsbrief gereduceerd tot een
betalingsachterstand van circa 30 leden.
De penningmeester geeft aan dat de leden vaak niet meer in staat zijn
de betaling van de contributie zelf te regelen. In de eerstvolgende
VOX-VOKS zal een handleiding worden opgenomen over de wijze
waarop men kan betalen.
Er was een goede respons op het verzoek voor een bijdrage voor het
Korea Monument te Roermond. Dit kon geheel worden bekostigd uit
de donaties.
Er is dit jaar ook weer een tekort. De hogere uitgaven van de VOX-
VOKS en het toenemende aantal overleden veteranen waarvoor
bloemstukken met lint werden besteld, doen de uitgaven verder
toenemen. Het betreft een bedrag van 2488,07 euro, hetgeen kan
worden opgevangen door de spaarrekening. Als dit echter zo door
gaat is het financieel gezien binnen vier jaar gedaan.
De contributie is sedert het bestaan van VOKS nooit verhoogd; naast
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de inflatie over de afgelopen 40 jaar en het duurder worden van 
bloemen, drukkosten, reiskosten, enz. is de financiële waarde van de 
contributie nu dusdanig afgenomen, dat een verhoging van de 
contributie niet meer kan worden uitgesteld. 

11. BEANTWOORDING EVENTUELE VRAGEN FINANCIEEL VERSLAG 
2016
De aanwezige leden stellen voor de contributie te verhogen van  14,-
naar  20,-. Dit kan echter pas in 2019 worden ingevoerd. Het bestuur 
zal bij de volgende Algemene Ledenvergadering dit punt agenderen. 
Bij een akkoord van de ledenvergadering wordt de contributie vanaf 1 
januari 2019 vastgesteld op 20 euro.

12. VERSLAG COMMISSIE VAN ONDERZOEK (KASCOMMISSIE)
De heer Hazeleger doet namens de Kascommissie (de heer Hazeleger 
en Krikke) verslag van de controle van de commissie. Hij verklaart dat 
alle inkomsten en uitgaven goed zijn gedocumenteerd en van de juiste 
bewijsstukken zijn voorzien. Hij complimenteert de penningmeester 
met de keurige verslaggeving en nauwkeurigheid van de boekhouding.

13. GOEDKEURING VAN HET GEVOERDE FINANCIEEL BELEID
Het financieel verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. De 
heer Hazeleger adviseert de leden decharge te verlenen, hetgeen 
ontvangen wordt door applaus van de leden.

14. DECHARGE PENNINGMEESTER EN OVERIGE BESTUURSLEDEN VOKS  

BESLUIT: 
De Algemene Ledenvergadering besluit het financieel 
jaarverslag 2017 goed ter keuren en de penningmeester en de 
overige bestuursleden decharge te verlenen voor het gevoerde 
financieel beleid.

15. BENOEMING KASCONTROLE COMMISSIE

De heer J. Krikke is bereid de kascontrole voort te zetten.
De heer H. Mulder treedt toe en de heer Ghelen wordt benoemd tot
reserve lid.
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BESTUURSVERKIEZING
Dhr. L.C. Schreuders, secretaris en vice-voorzitter, is aftredend 
wegens beëindiging van de vierjaarlijkse termijn en herkiesbaar.  
Het bestuur stelt voor dhr. Schreuders voor een nieuwe termijn te 
herbenoemen als bestuurslid. 

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

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De leden benoemen 
daarom bij acclamatie de heer Schreuders en Rehmann als bestuurslid 
voor een volgende termijn. 

BESLUIT: 
De Algemene Ledenvergadering herbenoemt de heren 
L.C. Schreuders en R. Rehmann tot bestuurslid van de VOKS voor
een volgende termijn van vier jaar.
Zij zullen hun functies als secretaris/vicevoorzitter respectievelijk
ledensecretaris voortzetten.

17. LOPENDE ZAKEN 2018 EN PLANNEN VOOR 2019
Herdenking en Reünie VOKS
Op 17 april 2018 zal de Herdenking en Reünie VOKS plaatsvinden te
Schaarsbergen.
Aanvraag Vrij vervoer NS
Leden die een vrij vervoerbewijs willen aanvragen dienen dit ook bij
de VOKS te melden. De registratienummers van VOKS-leden gebruikt
het VOKS-bestuur voor de aanvraag Vrij Vervoer.
Dit wordt ook door het Vfonds gecontroleerd.
Subsidies
De subsidie voor de reünie VOKS die door het Vfonds wordt verstrekt,
wordt door het VOKS-bestuur aangevraagd. Dit is inmiddels al
gebeurd.
Facilitaire regeling voor een reünie wordt voor de DC aangevraagd.
Vrij vervoer Den Haag
Een aanvraag voor vrij vervoer naar de Nationale Veteranendag in Den
Haag wordt alleen gehonoreerd als de veteraan meeloopt of meerijdt.

16.
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Wageningen
Er zijn slechts twee aanmeldingen van Korea veteranen om te lopen. 
Er hebben zich zes personen aangemeld voor het meerijden met een 
voertuig. Zij ontvangen ook tribunekaarten en parkeerkaarten.  
Yi Jun Memorial Church Leidschendam 
Op zondag 1 juli 2018 vindt weer de kerkdienst plaats in de Yi Jun 
Church te Leidschendam. Iedereen is welkom. De voorzitter geeft 
uitleg over het programma en beveelt dit warm aan. 
September Herdenking Roermond 
Nu het monument in Roermond is aangevuld met de Korea plaquettes 
is het des te belangrijker aanwezig te zijn. Dhr. Ghelen legt tijdens 
deze herdenking namens de VOKS een krans. 
Het bestuur doet een oproep wie van de Koreaveteranen in Roermond 
het VOKS-vaandel wil dragen tijdens het defilé (van de tent naar het 
monument). 
Er wordt nog uitgezocht wie dit zal doen. De vaandeldrager dient om 
11.00 uur aanwezig zijn om voor te oefenen. Voorgesteld wordt om dit 
via Van Heutsz te doen. Deze komen met een eigen busje, zodat de 
vaandeldrager eventueel mee kan rijden.  
Revisit in juni en juli 
Er zijn over de komende revisits in juni en juli nog geen gegevens 
ontvangen. In de VOX-VOKS van maart komt een oproep. Er kunnen 
zes personen (mix van drie veteranen met partner/zoon/dochter) of zes 
veteranen (maar dan zonder begeleiders) mee. Een eventuele 
begeleider moet zijn een zoon, dochter of aangetoond persoonlijke 
verzorger. Dit laatste moet door een instantie worden bevestigd. Als er 
familie bij is van een in de Korea oorlog gesneuvelde militair, dan is de 
korting voortaan 50% (familielid) - 30% (begeleider).  
Overige herdenkingen en vergaderingen 
Voor 2019 gaat het bestuur i.o.m. het bataljon Van Heutsz data 
prikken voor de herdenkingen en vergaderingen. 

18. RONDVRAAG
Vacatures DC’s
De heer Kortlever meldt dat hij de vacature DC Den Helder zal invullen
en dit samen te voegen met District Noord-Holland.
De vacatures in District II en III zullen voorlopig door de voorzitter
VOKS worden ingevuld totdat iemand anders zich beschikbaar stelt.
De heer Mulder meldt dat hij niet alleen DC is voor West-Brabant,
maar ook voor Zeeland. De website en de VOX-VOKS worden aan
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deze wijzigingen aangepast. 
DC Noord-Nederland
De heer Krikke meldt dat op 23 mei 2018 de reünie van District I te 
Assen plaatsvindt. Behalve de leden van dit district zijn alle Korea 
veteranen en donateurs van harte welkom. 

19. SLUITING
De voorzitter nodigt de leden en donateurs uit voor de lunch, gevolgd
door de herdenking en kranslegging en dankt een ieder voor hun
aanwezigheid. De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.

Na de zoals gebruikelijk voortreffende rijstmaaltijd, waarbij door de VOKS 
ook de beide commandanten van de BRAVO- en WONJU- compagnie 
waren uitgenodigd,  werd vanwege het koude weer de herdenking in de 
zaal gehouden. Daarbij waren militairen van de BRAVO-  en WONJU-
compagnie aanwezig. 
De voorzitter VOKS, de heer P. Gommers, en de ELTN Van de Water 
hielden een bijzondere toespraak, waarin zij memoreerden aan de inzet 
van de Nederlandse militairen van het NDVN tijdens de Korea-oorlog. 
Na de ‘Last Post’ en de 1 minuut stilte, begaven de voorzitter VOKS, ELTN 
Van de Water, vergezeld van de beide compagnieën naar het plein waar 
een bloemstuk werd gelegd ter herdenking van de soldaten die ingedeeld 
waren bij het NDVN en tijdens de Korea-oorlog omkwamen of gewond 
raakten. 

Na deze plechtigheid begaf een ieder zich weer naar binnen om onder het 
gebot van een drankje ervaringen met elkaar uit te wisselen. De VOKS 
dank het regiment Van Heutsz voor de goede organisatie van deze 
herdenking en reünie 
LCS
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HMS Scourge G01     Foto: Imperial War Museum 

TERUGGAVE VAN EEN TORPEDOBOOTJAGER 

Het zou een sprookje kunnen zijn, maar dat is het niet.  
Het speelde in 1942. In de Tweede Wereldoorlog kwamen de inwoners van 
het plaatsje Bexhill, een plaatsje aan de kust van het kanaal, op het idee 
om al hun spaarcentjes van de bank te halen en spaarpotjes te legen om 
dat aan de Engelse regering te geven met de mededeling: bouw hier een 
destroyer van. Het was het moment dat er heel veel vrachtschepen tot 
zinken werden gebracht door Duitse U-boten. 
Het schip werd gebouwd en heeft als de HMS Scourge volop mee gedaan 
met het beschermen van o.a. de konvooien naar Moermansk, met 
patrouilles op de Atlantische oceaan en de landing op D-day.  

In 1946 kocht Nederland wij het schip en werd de naam gewisseld van  
HMS Scourge naar Hr. M.S. Evertsen, die toen naar voormalig 
Nederlands-Indië ging. 
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Ik had bijna mijn tour er bijna op zitten bij de kleine vaartuigendienst en 
zou in 1950 thuisvaren, toen de Evertsen met hoge vaart van de Riau 
Archipel op moest stomen. Dit vanwege een juist ontvangen telegram in 
Surabaya om zich oorlogsgereed te maken voor Korea.  
Vijftig man die klaar stonden om thuis te varen, werden op de Evertsen 
geplaatst. 
Ook ik werd op het schip geplaatst omdat de Evertsen onderbemand was 
voor die klus. Zodoende was ik ook aangewezen om deel te nemen aan de 
taak van de Verenigde Naties. 
Mijn hobby was scheepsmodellen te bouwen. Twee staan er in het Marine 
museum en de Evertsen heb ik geschonken aan het museum in Bexhil 
waar ook een schilderij en foto van wijlen Korea veteraan Harm de Jong 
staan. Een betere plek kon ik niet bedenken om mijn schip ‘af te meren’. 

De burgemeester en directeur van het museum waren dolgelukkig, net 
zoals nog een paar oud opvarenden van de Engelse Navy die de ogen niet 
droog konden houden. 
Leen Puister

2e van links: Leen Puister, geheel rechts: Harm de Jong - Foto: archief L. Puister 



53 

OPROEP VAN HET MUSEUM REGIMENT VAN HEUTSZ 

Het museum van het Regiment van Heutsz, gevestigd in de Oranje 
Kazerne te Schaarsbergen, bewaart herinneringen aan de Korea-
oorlog. Dit wordt gedaan in vitrines met voorwerpen, 
onderscheidingen en in een archief/bibliotheek met boeken, 
documenten en foto’s. 

Zeer regelmatig wordt het museum bezocht door kinderen en 
kleinkinderen van Korea-veteranen. Die zoeken dan naar informatie over 
wat hun vader of opa daar in Korea deed en wat hij meemaakte.  
Er is niets zo mooi als die (klein)kinderen aan het eind van hun bezoek blij 
naar huis te zien gaan met wat ze over hun vader hebben gehoord en 
gevonden. Hoogtepunt daarbij zijn foto’s waar hun (groot)vader op staat. 
Een foto zegt meer dan duizend woorden. 

Regelmatig krijgt het museum foto’s van veteranen die in Korea foto’s 
hebben gemaakt. We bezitten nu als museum meer dan 40 collecties van 
foto’s van veteranen. Deels als complete fotoalbums, deels als stapels 
losse foto’s. Daarnaast hebben veteranen of hun (klein)kinderen het 
museum in de gelegenheid gesteld hun foto’s te scannen of fotograferen. 
De foto’s kunnen dan in de familie blijven. Het museum heeft nu meer dan 
20 digitale collecties. We willen al museum graag nog meer foto’s 
ontvangen, om een vollediger beeld van de oorlog te krijgen en van meer 
veteranen foto’s te hebben. 
Hoe meer foto’s ons museum bezit hoe meer kans er is dat een (klein)kind 
aan het eind van zijn of haar bezoek met een foto van hun groot(vader) 
naar huis kan gaan. Ook wordt dan het verhaal van de Nederlandse 
bijdrage aan de Korea-oorlog steeds meer volledig. 

Oproep 
Heeft u zelf foto’s gemaakt toen u aan de Korea-oorlog deelnam, of heeft 
u foto’s van andere veteranen overgenomen, dan hebben wij als museum 
daarvoor grote belangstelling. Wij krijgen ze van u graag geschonken. 
Maar we begrijpen, dat er aan uw foto’s voor uzelf als veteraan, of als 
(klein)kind emotionele waarde kleeft. In dat geval vragen we u of wij uw 
foto’s mogen scannen of fotograferen. We interesseren ons ook voor 
documenten die u nog bewaart van uw verblijf in Korea. Dat mag van alles 
zijn, want ons archief is lang niet compleet. Deze oproep geldt ook voor 
marinemensen, die in de wateren rondom Korea hebben gediend. 
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Foto: archief L.C. Schreuders 

Op de laatste pagina van deze VOX-VOKS treft u een antwoordformulier 
aan. Op dit formulier kunt u aangeven of u medewerking wilt verlenen aan 
de uitbreiding van de collectie in het museum door foto’s en / of 
documenten die u bezit aan het museum te schenken of daarvan een 
kopie te laten maken. 
Het museum zal dan met u contact opnemen. 
U kunt dit formulier ook op de website van de VOKS invullen.  
U treft dit aan onder www.vox-voks, tabblad ‘De Vereniging’ en links 
daarna ‘Het Museum’. 

Overigens is ons museum elke donderdag geopend vanaf 10.00 uur tot 
15.00 uur. U kunt ons altijd komen bezoeken. Kunt u niet op donderdag, 
maar wilt u toch graag komen, dan kunt u ons museum bellen om een 
afspraak voor een andere dag te maken.  
Telefoon:  026- 353 37 52 
Adres: Clement van Maasdijklaan 5 te Schaarsbergen 



ANTWOORDFORMULIER MUSEUM VAN HEUTSZ 

Heeft u zelf foto’s gemaakt toen u aan de Korea-oorlog deelnam, of heeft 
u foto’s van andere veteranen overgenomen, dan hebben wij als museum 
daarvoor grote belangstelling. Wij krijgen ze van u graag geschonken. 
Maar we begrijpen, dat er aan uw foto’s voor uzelf als veteraan, of als 
(klein)kind emotionele waarde kleeft. In dat geval vragen we u of wij uw 
foto’s mogen scannen of fotograferen. We interesseren ons ook voor 
documenten die u nog bewaart van uw verblijf in Korea. Dat mag van alles 
zijn, want ons archief is lang niet compleet. Deze oproep geldt ook voor 
marinemensen, die in de wateren rondom Korea hebben gediend. 

Wij hebben aan u de volgende vragen. Vinkt u, als u mee wilt werken, 
s.v.p. één van beide mogelijkheden aan. Graag verzoeken wij u om ook de 
achterkant van dit formulier in te vullen het daarna op te sturen naar het 
museum. 

Ik heb er geen bezwaar tegen als een medewerker van het museum 
contact met mij opneemt om met mij een afspraak te maken over het 

scannen / fotograferen van mijn foto’s / documenten. Het museum zal dan 
voor 1 augustus 2018 contact met mij opnemen.  

Ik heb er geen bezwaar tegen als een medewerker van het museum 
op de herdenking/reünie op 17 april 2018 op Schaarsbergen mijn 

foto’s / documenten scant of fotografeert.  
Ik neem mijn foto’s / documenten dan mee naar de reünie en geef ze daar 
af. Ik krijg ze dan bij vertrek op die dag weer retour van het museum. 

Vult u hieronder s.v.p. uw naam en telefoonnummer in: 

Naam [s.v.p. in blokletters] ………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ……………………………….. 

Graag ook de achterkant van dit formulier invullen. 

Wij verzoeken u uw antwoord aan ons op te sturen. Ons adres is:  
Museum Regiment van Heutsz, Oranjekazerne,  
Postbus 9208, 6800 HK Arnhem 





  Verkoop VOKS artikelen 

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

Kopen of bestellen 
Deze artikelen zijn te koop in het Regiment van Heutsz 
Museum, Oranjekazerne te Schaarsbergen, dat elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur geopend is. 
Contactgegevens: Telefoon: 026-3533752 (donderdag)  
Email: Museum.RvH@mindef.nl 

U kunt ze ook bestellen bij de voorzitter van de V.O.K.S.: 
Dhr. P.G.Gommers, Albert Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet 
e-mail:  ppg.gommers@kpnmail.nl - telefonisch: 0341-254231.

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

VOKS schild op hout       € 20.-- 
Stropdas met Indian Head       € 11,-- 
VOKS vereniging badge       € 6,-- 
Stropdasschuif VN embleem / VOKS € 3,-- 
Stropdasklem  50 jaar Korea € 3,-- 
Ambassador of Peace stropdasschuif € 3,-- 
Ambassador of Peace reversspeld € 3.-- 
Reversspeld vlag Nederland / Korea € 3.-- 
Reverspeld VN embleem / VOKS € 3.-- 
Christanspeldjes € 3.-- 
Revers Draaginsigne gewonden  klein model € 3.-- 
DVD Little Angels Tour NL september 2010 
(de laatste dvd’s van dit spectaculaire optreden) 

€ 8.-- 

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