


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: 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: https://vox-voks.nl  E-mail: voks1951@gmail.com 

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

KOPIJ  
Kopij voor nr. 2 van juni 2020 kan worden ingediend:  
per post:   redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert 
per email:  voks1951@gmail.com. Graag vóór 24 mei 2020.    

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
Citroenvlinder 7, 3723 RL Bilthoven
e-mail: penningmeester.voks@ziggo.nl

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

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

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

VOX-V.O.K.S. 

44e jaargang           Nr. 1 – maart 2020 

mailto:wfkramerveteranen@outlook.com
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VAN DE VOORZITTER 
 

Bent u, net zoals ik, ook nieuwsgierig naar wat er 
dit jaar, 2020, met de revisits naar Zuid-Korea gaat 
gebeuren? 
Het is immers 70 jaar geleden dat de Korea-Oorlog 
begon en iedere tien jaar wordt dit door de regering 
en bevolking van Zuid-Korea groots herdacht.  
Enkelen onder u herinneren zich vast wel de revisit 
van 2010, toen ruim 40 Nederlandse Korea-
veteranen met hun partners de herdenking in Zuid-
Korea bijwoonden. Destijds nog onder leiding van 
de voorzitters VOKS, kolonel Schreuders en zijn 
echtgenote Eileen. Wat was dat een fantastisch 

gebeuren met een enorme uiting van respect van het Koreaanse volk voor 
hun ‘bevrijders’. Alles was toen mogelijk! 
 
 

De tijden zijn echter veranderd. Weliswaar worden ook dit jaar revisits 
georganiseerd om te herdenken dat de Korea-Oorlog 70 jaar geleden 
begon, maar op een wijze waar wij als uw bestuur geen voorstander van 
zijn. Slechts 12 Nederlandse Korea-veteranen worden uitgenodigd, 
verdeeld onder drie verschillende revisits. U wordt dan ingedeeld in een 
groep met veteranen uit andere landen, zult een herdenking aan het 
monument ‘De Molen’ moeten missen, terwijl het dan ook niet zeker is of 
er een bezoek aan de Internationale Begraafplaats (UNMCK) in Busan 
wordt gebracht. En deze beide plaatsen zijn voor ons wel erg belangrijk! 
 
 

Omdat wij vrezen dat dit voor u, ook rekening houdende met uw hoge 
leeftijd, niet meer interessant is, hebben wij het Ministerie van Patriots and 
Veterans Affairs (MPVA) in Korea verzocht om Korea veteranen met hun 
partners/begeleiders, eventueel aangevuld met kinderen en/of 
kleinkinderen, het dagelijks VOKS-bestuur en een vertegenwoordiging van 
het Regiment Van Heutsz, als één groep in september 2020 nog een keer 
deze herdenking te mogen bijwonen. Mét een herdenking bij ‘De Molen’ 
en de UNMCK. 
We wachten het antwoord dan ook geduldig af en hopen dat het 
Coronavirus dan ook tot het verleden behoort. 
 
 

Paul P.G. Gommers 
Voorzitter   
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EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 
 
Dankzij de inzet van deze mensen heeft onze vereniging de kans gekregen 
om zich een positie te verwerven in onze samenleving. 
De VOKS is zeer erkentelijk voor hun inzet om op te komen voor onze 
vereniging en hun loyaliteit ten aanzien van de Oud Korea Strijders. 
Wij zijn deze bijzondere mensen erkentelijk voor datgene dat zij voor ons 
hebben gedaan en bereikt. 
 

 
EREVOORZITTERS VOKS 
C.P.G.J. Motshagen  (overleden 2018) 
L.C. Schreuders  (overleden 2017) 
N. Tack (overleden 2007) 
 
ERELIDEN VOKS 
H. Mulder 
F. Titalepta 

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

C.J. Graaf van Limburg Stirum (overleden 2018) 
Ch. Mark (overleden 2006) 
A.J. Leyenaar  (overleden 2018) 
W. Meinen  (overleden 2014) 
K. Piëst  (overleden 2018)    
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IN MEMORIAM 
 
Het bestuur van de VOKS maakt bekend  
dat in de periode december 2019 – februari 2020 
bericht van overlijden is ontvangen van de 
Korea-veteranen: 
 
 
 
 
   
Dhr. J. Visscher, 89 jaar, op 14 december 2019 te Annen 
(Marine, Hr.Ms. Piet Hein) 
 
Dhr. P.W. Welbergen, 85 jaar, op 4 januari 2020 te Maastricht 
(Landmacht, 27-07-1954 SS Laos) 
 
Dhr. P.M. v.d. Ven, 89 jaar, op 7 januari 2020 te Nijmegen 
(Marine, Hr.Ms. Piet Hein) 
 
Dhr. T.E.J. Berns, 89 jaar, op 13 januari 2020 te Weert  
(Landmacht, 27-07-1954 SS Laos) 
 
Dhr. F. Polman, 94 jaar, op 5 februari 2020 te Beilen 
(Landmacht, 26-10-1950 SS Zuiderkruis) 
 
Dhr. E.E. van Gent, 89 jaar, op 13 februari 2020 te Den Helder 
(Marine, Hr.Ms. Evertsen) 
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VAN HET BESTUUR 
 
Contributie 2020:     20 euro 

Nog niet alle leden of donateurs hebben hun 
contributie van 20 euro (of meer) voor 2020 voldaan. 
Vandaar nogmaals deze herhaalde oproep.  
Mocht u al hebben betaald, dan is deze oproep 
natuurlijk niet meer voor u bestemd. We zien echter 
dat sommige leden nog steeds 14 euro overmaken 
terwijl dit 20 euro dient te zijn.  
Wilt u in een eventuele automatische overschrijving 

nakijken of u het bedrag heeft aangepast naar (minimaal) 20 euro ?  
Zo niet, dan graag corrigeren. 
 
 
De betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2020 kunt u doen 
door een bedrag van minstens (meer mag ook) € 20,- 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 2020’. 
 
 
 
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) 
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Mocht u problemen hebben in het betalen van de contributie, dan leest u 
hier een aantal suggesties: 

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.
Vraag 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.

Wijzigingen bestuur 
Zoals wij u eerder hebben bericht, zal de heer Rehmann, ledensecretaris 
VOKS, op eigen verzoek per 29 maart 2020 zijn functie beëindigen. Zijn 
taken worden overgenomen door L. Schreuders, secretaris VOKS. 
Ook heeft onze Marine vertegenwoordiger, de heer Kramer, aangegeven 
zijn functie om gezondheidsredenen niet te continueren.  
Op de jaarvergadering, waarvan u in deze VOX-VOKS de agenda aantreft, 
zal een nieuwe Marine vertegenwoordiger worden benoemd. 
Wij zijn de heren Rehmann en Kramer erkentelijk voor het vele werk dat zij 
voor onze vereniging hebben verzet. 

Belangrijke data in 2020 
Vrijdag 27 maart 2020: Jaarvergadering VOKS te Schaarsbergen 
Woensdag 8 april 2020: Herdenking Ds. Timens te Apeldoorn 
Maandag 27 april 2020: Koningsdag 
Maandag 4 mei 2020: Dodenherdenking 
Dinsdag 5 mei 2020: Bevrijdingsdag 
Dinsdag 9 juni 2020: Herdenking en Reünie VOKS te Schaarsbergen 
Zaterdag 27 juni 2020: De Nationale Veteranendag te Den Haag 
Vrijdag 10 juli 2020: Grote reünie 70 jaar Regiment Van Heutsz 
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Regiment Van Heutsz bestaat 70 jaar 
 
In 1950 werd het Regiment Van Heutsz 
opgericht en bestaat nu dus 70 jaar. Dat is een 
felicitatie waard! 
Vanwege dit bijzondere gebeuren zal op vrijdag 
10 juli 2020 in Schaarsbergen een grote 
happening plaatsvinden, waar ook Korea 
Veteranen voor worden uitgenodigd. Uw 
bestuur houdt u op de hoogte. 
 

Hoge postume onderscheiding voor wijlen erevoorzitter C. Motshagen 
De voorzitter VOKS kreeg een verzoek van de voorzitter van het 
Veteranenplatform om voor erevoorzitter VOKS, de heer C. Motshagen, 
die inmiddels is overleden, een onderscheiding aan te vragen.  
De onderscheiding, de ‘Silver Star’ werd uit de VS naar de voorzitter VOKS 
verzonden. De zoon van de heer Motshagen heeft op 13 december de 
postume award in ontvangst genomen. Deze was er erg dankbaar voor, 
dat hij deze namens zijn vader mocht aannemen. 
 
Kerkdienst voor Koreaveteranen Yi Jun Memorial Church 
Op zondag 5 juli 2020 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. 
Op pagina 15  in deze VOX-VOKS leest u meer informatie over deze 
bijzondere dienst. 
 
Samil School VOKS-Awards 
Ook dit jaar hebben twee studenten van de Samilschool te Suwon een 
VOKS-aanmoedigingsprijs (Samil Award) van een ieder 100 euro 
ontvangen.  
Het zijn de studenten: 
Mr. Gong Eui-Jin ( Samil Middle School) 
Ms. Ye-bin Kim (Samil Technical High School) 
 
Zij ontvingen naast de prijs ieder ook een oorkonde, ondertekend door de 
voorzitter en secretaris VOKS. 
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Uw laatste wens 
Opnieuw werd uw bestuur opgeschrikt door het overlijden van een Korea 
veteraan, waarbij de familie dit pas doorgaf nadat de afscheidsdienst had 
plaatsgevonden. 
Als je dan in onze gegevens leest, dat de betreffende veteraan graag een 
VOKS/Van Heutsz erewacht bij zijn kist had willen hebben, is het erg 
wrang dat deze laatste wens van ons VOKS-lid niet meer kon worden 
ingewilligd. 
Vandaar nogmaals dit verzoek:  geef aan uw familie nu al vast aan wat uw 
laatste wens is t.a.v. uw afscheidsdienst en dat de VOKS z.s.m. van het 
overlijden op de hoogte wordt gesteld. 
 
Nieuwe ambassadeur reikt medaille uit en bezoekt Schaarsbergen 
De nieuwe ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E. Mr. Yeondoo 
Jeong, reikte op vrijdag 21 februari 2020 de Korean Ambassador for 
Peace Medal uit aan mevrouw Hofstee-Radstaat, zus van de in 1952 in 
Korea gesneuvelde NDVN-soldaat Radstaat.  
 

 
Bij deze uitreiking waren tevens aanwezig de secretaris van de 
ambassadeur, Mr. Chun, de commandant van 12e  Infanteriebataljon Air 
Assault van het Regiment van Heutsz, de luitenant-kolonel G. Dolmans, de 
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regimentsadjudant D. Jansen, alsmede de voorzitter van de Vereniging 
Oud Korea Strijders, de heer P.P.G. Gommers en L.C. Schreuders, 
secretaris en vicevoorzitter VOKS. 
 
Na de uitreiking werd de ambassadeur door de luitenant-kolonel Dolmans 
uitgenodigd voor een rondleiding in de kazerne te Schaarsbergen, waar de 
ambassadeur ook een bezoek bracht aan het museum aldaar.  
Bij dit bezoek aan het Korea-museum waren de Korea veteranen Ten 
Seldam, Titalepta en Hazeleger aanwezig om de ambassadeur te woord te 
staan. Verder gaven ook museum-archivaris Wim Brouwer en de voorzitter 
VOKS uitvoerig uitleg over het museum. 
 
De ambassadeur maakte tevens van de gelegenheid gebruik om een 
bloemstuk bij het Korea-monument te plaatsen. 
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Nieuw detachementscommandant Nationale Veteranendag gezocht 
Na jaren met veel plezier invulling te hebben gegeven als detachements-
commandant tijdens de Nationale Veteranendag, heeft Korea veteraan 
Herman van der Leelie uit gezondheidsoverwegingen besloten het stokje 
over te dragen. 
We hopen dat er iemand anders binnen de V.O.K.S. in staat is deze taak 
over te nemen en met het voorzetten van onze deelname aan het defilé 
aandacht kan blijven vragen voor onze gevallen kameraden. 
Het bestuur van de VOKS is erkentelijk voor de voortreffelijke wijze waarop 
de heer Van der Leelie zijn taak heeft uitgevoerd. 
 
 

 
 
Veteranen-uniform VOKS blijft  
Minister van Defensie Ank Bijleveld heeft in juni 2019 een brief naar de 
leden van de Tweede Kamer gestuurd waarin zij aangaf dat er een nieuw 
uniform voor veteranen komt, geheel in een blauwe kleur. 
Uw bestuur stelt u gerust: u kunt uw huidige veteranen-uniform, 
donkerblauw colbert met grijze broek, blijven gebruiken. Deze heeft nog 
steeds het officiële veteranenkarakter en blijft bestaan naast het nieuwe 
uniform. 
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VAN DE DISTRICTEN 
 
Hierbij treft u het overzicht aan van de districtscommissarissen.  
Neemt u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw district contact 
op met uw DC. 
 
District I Noord-Nederland  
Dhr. J. Krikke,  
Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen     
Tel. 0592-357140     e-mail: jaapvanale@veteranen.nl 

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

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

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

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

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

District IX. Limburg  
L.G. Ghelen 
Recessenplein 47 C, 6218 VG  Maastricht 
Tel.  06-55930767   e-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com 
  

mailto:jaapvanale@veteranen.nl?subject=&body=
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DISTRICT I NOORD-NEDERLAND 
 
Jan Kerssies, een aan de vergetelheid ontrukte Korea militair 
Op zaterdag 18 april 2020 is er een Korea herdenking in het VOC Vechtdal, 
die om 14.00 uur begint. We willen tijdens deze plechtigheid een eerbewijs 
brengen aan Korporaal Jan Kerssies die op 19 april 1954 in Korea 
verongelukte met een jeep. 
 
Op 11 nov.1951 vertrok Jan via Japan naar Zuid Korea en werd 
toegevoegd aan het Nederlandse Bataljon van de Verenigde Naties 
(NDVN). 
Hij kwam soms in felle gevechten terecht, waarbij hij gewond raakte door 
granaatscherven.  

Jan werd meerdere malen voor dapperheid onderscheiden. 
Op 3 januari 1953 kwam hij met verlof terug in De Krim. Tijdens zijn verlof 
tekende Jan zes jaar bij en vertrok na zijn verlof opnieuw naar Korea. Hij 
was toen inmiddels korporaal. 
Op 19 april 1954 raakte Jan met een jeep van de weg en overleed ter 
plekke. Op 23 april 1954 is hij op het ereveld bij Pusan begraven. 
Zijn naam staat sinds 19 april 2011 vermeld op het oorlogsmonument voor 
de Hervormde kerk van Lutten. 
Dat jaar werd ook voor het eerst zijn naam genoemd tijdens de 
dodenherdenking op 4 mei, zowel in Lutten als in Hardenberg. 
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Aanmelden herdenking 
We hopen dat een aantal nog in leven zijnde Korea veteranen deze 
herdenking zullen bijwonen. Wij nodigen oud-militairen en veteranen uit 
om deze middag, die om 14.00 uur begint, bij te wonen. Graag melden of 
je ook komt bij het VOC Vechtdal op emailadres: info@vocvechtdal.nl 
 
Adres herdenking 
Bruchterweg 88, Hardenberg 
 
Jaap Krikke 
Districtcommissaris 
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DISTRICT VI. ZUID-HOLLAND 
 
Kerkdienst Yi Jun Memorial Church Leidschendam 
Op dit jaar houdt de Koreaanse gemeenschap weer de jaarlijkse 
kerkdienst voor de Korea veteranen in de Yi  Jun Memorial Church.  
Dit zal plaatsvinden: 
 

 
Zondag 5 juli 2020 

Yi Jun Memorial Church 
Prinsenhof 8 

2263 EV Leidschendam 
aanvang 11.00 uur 

 
                     
Het programma zal bestaan uit een kerkdienst onder leiding van Pastor 
Y.M. Choi en er wordt speciaal aandacht besteed aan de Oud Korea 
Strijders, hun inzet en opoffering. 
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Na de dienst krijgt u een heerlijke Koreaanse maaltijd aangeboden. 
Daarna wordt het programma voortgezet met dans, demonstraties en 
muziek. Met een gezellig samenzijn wordt het programma omstreeks 
15.00 uur afgesloten. 
 
Aanmelden 
Wilt u deze bijzondere dienst bijwonen, dan graag uiterlijk 1 juli 2020 een 
berichtje naar de districtscommissaris van de VOKS, W.A.J.K.Roza  
 
U kunt u aanmelden op een van de volgende manieren: 
- Via het inschrijfformulier op de website van de VOKS 

https://vox-voks.nl  - Tabblad  ‘Nieuws’ – ‘Actueel’ – ‘Yi Jun Church’ 
- Per email: w.roza3@kpnplanet.nl 
- Telefonisch: 010-4340970  (bij geen gehoor: 06-51903177) 
- Schriftelijk: W.A.J.k. Roza, Heemraadstraat 9,  3131 VG Vlaardingen. 
 
Tot ziens op 5 juli 2020 in Leidschendam! 
W. Roza 
Districtscommissaris 
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UITNODIGING JAARVERGADERING VOKS 
 
 
 

UITNODIGING 
 

tot het bijwonen van de 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING V.O.K.S. 
    

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 27 maart 2020 
in de 

Oranje Kazerne te Schaarsbergen 
Clement van Maasdijklaan 5 

Aanvang 11.00 uur 
 
 

• Om misverstanden te voorkomen wordt erop gewezen dat deze 
vergadering in principe alleen toegankelijk is voor Korea veteranen die 
lid zijn. 

• Eventuele begeleiders mogen de vergadering bijwonen, maar hebben 
geen stemrecht 

• Voor deze vergadering kunnen ook dit jaar geen gratis NS-
vervoerbewijzen worden verstrekt. 

• Wanneer u per trein komt dient u dat bij de aanmelding te vermelden. 
U wordt dan van het station afgehaald. Tussen 10.00 en 10.30 uur staat  
vervoer gereed aan de SONSBEEK - zijde van het station. 

• Zowel diegenen die per bus als per auto komen dienen bij de aan het 
eind van de Clement van Maasdijk gelegen ingang van de Oranje 
Kazerne hun veteranenpas of paspoort te tonen. 

 
Tenue 
VOKS-tenue of een tenue passend bij de 's middags 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 en Vz VOKS betreden het terrein 
  - Welkomstwoord 
 - Toespraak door voorzitter VOKS en de Commandant 

B-Wonju Compagnie 
 -  signaal ‘Taptoe’ gevolgd door een minuut stilte          
                   -  signaal ‘Voorwaarts’ gevolgd door het Wilhelmus  
                   -  kranslegging door de voorzitter VOKS en de 

Commandant B-Wonju Compagnie 
- Defilé langs het monument 

14.10 uur - Na afloop plechtigheid verzamelen in de FLY-INN 
 - Bij binnenkomst worden penningen voor gratis 
  consumpties uitgereikt 
 - gelegenheid tot bezoek Korea- en KNIL-Museum 

16.00 uur            - Sluiting en vertrek 

 

Aanmelden 
Als u deel wilt nemen aan deze dag, wordt u verzocht u aan te melden bij 
de secretaris VOKS vóór 16 maart 2020; dit is i.v.m. de inkoop van de 
rijstmaaltijd. Er zijn geen kosten aan de deelname verbonden. 
Heeft u zich inmiddels opgegeven of afgemeld, dan hoeft u dat niet nog 
een keer te doen.  
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Agenda Jaarvergadering 
 

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. 22 februari 2019, 

gepubliceerd in de VOX-VOKS van maart 2019. 
7. Jaarverslag 2019. 
8. Beantwoorden van eventuele vragen over dit Jaarverslag. 
9. Eventueel nagekomen stukken. 

10. Financieel verslag 2019 door de penningmeester. 
11. Beantwoorden van 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 Marine vertegenwoordiger, de heer W. Kramer, 
loopt af. Hij stelt zich vanwege gezondheidsredenen niet meer 
beschikbaar. 
Ons lid Korea-veteraan de heer H.P. Repping, van de ‘Hr.Ms. Van 
Galen’, heeft zich voor deze functie kandidaat gesteld en wordt 
door het VOKS-bestuur voorgedragen. Eventuele tegenkandidaten 
kunnen zich tot uiterlijk 13 maart 2020 aanmelden bij het 
secretariaat van de VOKS. 

16. Lopende zaken 2020 en plannen voor 2020. 
17. Behandeling van de door de leden ingediende vragen en 

voorstellen. U wordt verzocht deze uiterlijk 20 maart 2020 bij het 
VOKS-secretariaat in te dienen. 

18. Sluiting. 
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OPNIEUW MEDAILLES UITGEREIKT 
 
Opnieuw zijn in de periode december 2019 tot en met februari 2020 
een viertal Korean Ambassador for Peace Medal’s uitgereikt. 
 
Donderdag 12 december 2019 – Korea veteraan Bart van Wakeren 
Korea veteraan Bart van Wakeren, die in een verzorgingstehuis in Doorn 
woont, had geen idee waarom hij op donderdag 12 december 's morgens 
het veteranenuniform moest aantrekken. 
Met een smoesje van begeleidster Lonneke, werd hij naar een zaaltje 
geloodst, waar het vol zat met verplegend personeel en huisgenoten. 

 
 
 

 
Dat de aangebrachte versiering en speciale posters voor hem waren 
aangebracht, begreep hij pas toen Majoor Mustert, de plaatsvervangend 
commandant van het Regiment Van Heutsz, binnenkwam. 
De majoor werd vergezeld door de voorzitter VOKS, Paul Gommers, de 
secretaris VOKS, Leo Schreuders, Korea veteraan Hazeleger en de 
geestelijk verzorger van de VOKS, ds. Peter 't Hoen . 
Het werd voor Bart een nog grotere verrassing, toen hij uit handen van de 
majoor en de voorzitter VOKS de Korean Ambassador Peace Medal kreeg 
uitgereikt met bijbehorende oorkonde. 
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Bart was in de Korea-Oorlog opvarende van de ‘Hr.Ms. Van Galen’, toen 
deze naar Korea werd uitgezonden. Als stoker en machinist kreeg de heer 
Van Wakeren onder in het schip weinig van de oorlog mee. Toch kon hij 
nog steeds mooie verhalen uit die periode vertellen. 
 
Enkele dagen na de uitreiking ontving de heer Van Wakeren van de VOKS 
een prachtig fotoboek met herinneringen aan deze dag, die hij niet snel zal 
vergeten! 
 
Donderdag 20 februari 2020 – Korea veteraan Andries Bimmel 
Op 20 februari 2020 ontving Korea veteraan Andries Bimmel uit handen 
van de plaatsvervangend commandant van 12 Infanteriebataljon Air 
Assault van het Regiment van Heutsz, de majoor J.E. Mustert, de Korean 
Ambassador For Peace Medal. 

 
 
 

 
De heer Bimmel was als 19-jarige bootsman opvarende van het 
Nederlands Marineschip ‘Hr.Ms. Johan van Nassau’ dat in 1953 – 1954 
actief was in de Korea-Oorlog. 
Bij de ceremonie waren ook aanwezig de voorzitter en secretaris VOKS, en 
de heer Mulder, districtscommissaris van de VOKS. 
 
  



23 

Vrijdag 21 februari 2020 – Korea veteraan Hendrik Rutger Radstaat 
Op 21 februari 2020 werd door de ambassadeur van de Republiek Korea, 
Z.E. Dhr. Yeondoo Jeong,  in de plaats Beek-Ubbergen de Korean 
Ambassador for Peace Medal postuum uitgereikt aan mevrouw  
M. Hofstee-Radstaat. Mevrouw Hofstee is een zus van de op 27 augustus 
1952 tijdens de Korea-oorlog gesneuvelde 23-jarige soldaat Hendrik 
Rutger Radstaat van het Nederlands Detachement Verenigde Naties
(NDVN).

Soldaat  Radstaat was geboren op 18 maart 1929 te Zaandam en werd na 
een oproep van de Verenigde Naties op vrijwillige basis in 1952 
uitgezonden naar de Korea-Oorlog. In deze periode was het Regiment Van 
Heutsz van het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN), waar 
soldaat Radstaat was ingedeeld, van 20 augustus tot 5 september 1952 
ingezet in stellingen tussen de heuvels ‘Old Baldy’ en ‘Arsenel’. 
De opdracht van de NDVN aan de eenheid van soldaat Radstaat was, 
naast het voeren van een hardnekkige verdediging, ook agressief 
patrouilleren om krijgsgevangenen te maken. Er was echter nauwelijks 
vijandcontact. De enige vermeldenswaardige ontmoeting had plaats in de 
avond van 27 augustus 1952 toen de dagelijkse hinderlaagpatrouille een 
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doorgedrongen afdeling van de vijand met behulp van een tank terugdreef. 
Tijdens deze actie is soldaat Radstaat, nu inmiddels 67 jaar geleden, 
omgekomen. 
Bij de uitreiking waren, naast de ambassadeur en diens secretaris, onder 
andere de commandant van het 12e  Infanteriebataljon (Air Assault) 
Regiment van Heutsz, de luitenant-kolonel G. Dolmans, de 
regimentsadjudant D. Jansen, de voorzitter en secretaris van de VOKS en 
Korea veteraan T. Hazeleger aanwezig.  
Met een speciaal woord van dank voor de heer J.J.K. ridder van Rappard, 
op wiens initiatief deze bijzondere ceremonie heeft kunnen plaatsvinden. 
De VOKS ontving een dankwoord van mevrouw Hofstee-Radstaat waarin 
zij aangaf dat zij dit hoofdstuk nu eindelijk, na 68 jaar, kan afsluiten. 
 
Vrijdag 28 februari 2020 – Korea veteraan Theo van de Loo 
Op 28 februari 2020 werd in Eindhoven aan Korea veteraan Theo van de 
Loo door de plaatsvervangend commandant van het 12e  Infanterie-
bataljon Air Assault van het Regiment van Heutsz, de majoor J.E. Mustert, 
de ‘Korean Ambassador for Peace Medal’ uitgereikt. 
 

De heer Van de Loo vertrok op 21 juli 
1951 met het schip ‘USS - General  
J. H. McRae’ naar Zuid-Korea om dit 
land te bevrijden van de Noord-
Koreanen. 
Hij behoorde toe aan het Regiment 
‘Grenadiers en Jagers’ , en werd 
tijdens de Korea-Oorlog ingedeeld bij 
het Regiment Heutsz van het 
Nederlands Detachement Verenigde 
Naties. 
Op 15 oktober 1951 raakte de heer 
Van de Loo gewond, maar gelukkig 
herstelde hij hiervan. 
Hij ontving na de Korea-Oorlog voor 
zijn inzet het  ‘Draaginsigne 
Gewonden’ , de ‘Korean War Medal’ 
en vele andere decoraties. Daar is nu, 
69 jaar na zijn inzet in Korea, de 

‘Korean Ambassador for Peace Medal’ aan toegevoegd. 
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VERSLAG  HOENGSONG HERDENKING EN REÜNIE ROOSENDAAL 
 
Op woensdag 12 februari 2020 vond in de kazerne van het KCT te 
Roosendaal de Hoengsong Herdenking en Reünie van District 
Zeeland/West-Brabant plaats. 
 

 
 
Hoewel in 2019 door het VOKS-bestuur in eerste instantie was besloten 
dat de herdenking en reünie in Roosendaal niet meer zouden plaatsvinden, 
deelden de districtscommissaris en aanwezige Korea veteranen op de 
Jaarvergadering in 2019 deze mening niet. 
Daarom werd alsnog het besluit genomen om ook in 2020 de herdenking 
en reünie in Roosendaal te houden, echter zonder de aanwezigheid van de 
Zuid-Koreaanse ambassadeur, de militair attaché te Brussel en de 
burgemeesters van Roosendaal en Halderberge.  
 
Er waren 11 Korea veteranen aanwezig, aangevuld met een deel van het 
bestuur en donateurs van de VOKS, genodigden en begeleiders. In totaal 
24 personen. Al met al toch een leuke groep. 
Bij binnenkomst kregen de gasten een kopje koffie en een warm 
worstenbroodje aangeboden.  
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De voorzitter VOKS, Paul Gommers, nam vervolgens het woord en 
vertelde in zijn toespraak waarom deze herdenking tóch werd gehouden 
en waarom het karakter ervan meer sober zou zijn dan we de voorgaande 
jaren gewend waren. 
Vanwege de stormwaarschuwingen was buiten geen tent geplaatst en 
zouden er daar ook geen toespraken worden gehouden. 
Na de uitleg van de voorzitter volgden het signaal ‘Taptoe’, 1 minuut stilte, 
het signaal ‘Voorwaarts’ en het Wilhelmus.  
Daarna ging eenieder naar de appelplaats, waar het monument staat.  
De districtscommissaris, Hendrik Mulder, plaatste bij het monument een 
bloemstuk en bracht de eregroet.  
Daarna volgde het defilé langs het monument, waarna eenieder zich weer 
naar de gezellige – en warme – kantine begaf, waar de reünie van het 
district plaatsvond. 
Er werd genoten van de heerlijke ‘Blauwe Hap’, wat gedronken en foto’s 
bekeken.  
Al met al, ondanks de kleine groep, een waardige herdenking en een erg 
gezellige reünie. 
 
Tijdens het afscheid kwamen velen naar de districtscommissaris toe en 
bedankten deze voor de manier zoals het nu was georganiseerd. De DC 
was erg blij om dat te horen. 
DC Mulder dankt onze voorzitter Paul Gommers en secretaris Leo 
Schreuders voor het vele werk dat zij hebben gedaan om deze dag te 
laten slagen. 
Ook bedankt hij de commandant van het KCT, de korpsadjudant en 
overige medewerkers voor wat zij op deze dag voor ons hebben gedaan.  
Ook woord van dank aan het aanwezig personeel van Paresto, dat hun 
uiterste best deed om het ons naar de zin te maken. 
 
Wij hopen u bij gezondheid volgend jaar weer te mogen ontmoeten. 
Hendrik Mulder  
DC Zeeland/West Brabant 
 
 
Hiernaast een tweetal foto’s van deze dag. 
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CONTACTEN MET ASIA CAMPBELL 
 
In het verleden heb ik in ons Koreamuseum weleens de naam van het 
Koreaanse tiener meisje ‘Asia’ gehoord en dat zij zoveel interesse toonde 
in ons museum. “Moet je foto’s van haar zien?”. Herman ten Seldam 
opende zijn GSM en begon te vertellen over het bezoek van Asia met haar 
moeder  aan ons museum, nu inmiddels drie jaar geleden.  
 

 
 
Moeder en dochter waren op een tourvakantie in Europa en zijn toen in 
Schaarsbergen geweest. Korea veteraan Appie Kleine vult het verhaal aan 
en samen keken wij naar foto’s en filmpjes met teksten over en weer. 
Appie was toentertijd met hun bus meegereden voor de lunch. De 
tienjarige was naast hem komen zitten en zij raakten aan de praat. Vanaf 
dat moment was er de band met de twee Korea veteranen Kleine en Ten 
Seldam en hebben nadien zij over en weer gecorrespondeerd. Foto’s en 
teksten heb ik mogen lezen. 
 
 
 

Asia is vanuit hun huis in Busan in Zuid Korea naar het Nederlandse 
gedeelte op het ereveld UNMCK geweest om eer te bewijzen aan de 
rustplaats van daar gesneuvelde Nederlandse militairen en de veteranen 
Wessels en Aldewereld die daar in 2016 respectievelijk 2017 zijn bijgezet. 
Hiervan hebben Appie en Herman foto’s van Asia haar moeder gekregen.  
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De familie helpt ook mee naar de zoektocht om de namen van de 
Koreaanse militairen die bij ons detachement waren ingedeeld te 
achterhalen en dan vooral de soldaten die toen gesneuveld zijn. 
Appie had mij uitgenodigd om hem te bezoeken in Bronbeek en daar heeft 
hij mij waaiers en een T-shirt laten zien, die Asia hem als cadeau heeft 
toegestuurd.  

 
 

 
Trots toont Appie de foto van Asia met hem afgedrukt op het T-shirt.  
Heel verassend om zo’n geschenk te krijgen als uitdrukking van dank en 
persoonlijke aandacht van deze jonge dame voor onze veteranen, de 

bevrijders van haar land.   
 
Voor de feestdagen heeft 
Appie een prachtige kaart, 
met tekst op de achterkant, 
van Asia gekregen. De 
tekst was in onze 
Nederlandse taal wat zij via 
een vertaal programma 
schrijft. Ergens lees ik dat 
zij de Kerstman ‘gebeden’ 
heeft dat zij nog een keer 
naar Nederland mag gaan 
om ons te ontmoeten. Zij 
heeft vertaald ‘gebeden’ 
dat zal wel zijn ‘gevraagd’ 
moeten zijn. Nu kennen wij 
Appie als een man van het 
gebed. Hij bidt elke dag 
voor de mensen om ons 
heen en voor vrede onder 
de volken  waaronder de 
twee Korea’s en is 
dankbaar voor de 
vriendschap met de Zuid-
Koreaanse familie 
Campbell en speciaal voor 

Asia.  
Hij zei tegen mij: “Dominee, vergeet niet te bidden; bidt toch elke dag want 
met de Heer Jezus leef ik elke dag.” 
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DANKBETUIGING UIT ZUID-KOREA 
 
Van de United Nations Supporters van de Pukyong National University 
in Zuid-Korea, ontving de VOKS een dankbetuiging in de Engelse taal. 
In dit symbolische verhaal staat een Koreaanse student bij een van de 
Nederlandse graven van de Internationale Begraafplaats van de 
Verenigde Naties in Busan, Korea (UNMCK) en richt zich tot de 
Nederlandse Korea veteranen die geholpen hebben Zuid-Korea te 
bevrijden. 
Veel van deze studenten brengen daar een bezoek aan de graven en 
tonen hun respect door het leggen van een witte bloem bij een zelf 
gekozen graf. 
Deze brief is door de reactie van de VOX-VOKS in het Nederlands 
vertaald: 
 
Geachte Korea veteraan, 
 
 

Vele jaren zijn verstreken sinds de Koreaanse oorlog uitbrak. De 
wapenstilstand, die toen snel leek te verdwijnen, is er nog steeds, en u ligt 
nu hier begraven of heeft de oorlog overleefd. Het is al zo lang geleden, 
maar wat voor de één lang is, kan voor de ander juist kort zijn. 
Wat duidelijk is, is dat de wereld in die tijd veel is veranderd, maar ik ben 
verdrietig dat er voor u een tijd is geweest, waarin herinneringen niet meer 
kunnen veranderen.  
Ik kan me voorstellen dat u een zoon, een echtgenoot en/of een vader was 
voordat u soldaat was. En als u deze oorlog heeft overleefd, behoorde u 
tot de gelukkigen. Ik weet hoeveel verdriet het mij heeft pijn gedaan toen ik 
mijn geliefde nooit meer zag. Dus ik kan enorm sympathiseren met uw 
frustratie en verdriet toen u ver weg van huis was of het verdriet voor 
anderen die niet meer terugkwamen. 
Ik durf te beweren dat u dit verlies misschien had verwacht. Daarom heb ik 
respect voor uw bereidheid om deze oorlog te voeren en uw familie thuis 
te laten. Als ik me in dezelfde situatie zou bevinden, zou ik veel verdriet 
hebben en pijn voelen. Maar ik wil dat u weet dat u moed heeft getoond 
om voor ons de vrede te bewaren en ons hoop heeft gegeven om weer op 
te staan.  
 
Ik denk dat Korea, omdat u zich voor ons heeft ingezet, in staat is geweest 
de vrede te handhaven en grote vooruitgang te boeken. 
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De geschiedenis herinnert aan uw eervolle offer. Vele van deze dappere 
militairen liggen hier nu begraven op de UNMCK. Op deze eervolle 
begraafplaats kunnen we leren en herinneren wat er gebeurde tijdens de 
oorlog in Korea. Vanzelfsprekend kunnen we mogelijk niet volledig 
begrijpen wat u moest doen en hoe u dat kon. U hebt misschien voor deze 
oorlog herinneringen moeten achterlaten die er het meest toe doen. 
Waarbij velen onder u het met hun eigen leven moesten bekopen. 
 
 

Het is tijd dat we u terugbetalen. Daarom ik zal veel mensen informeren 
over de geschiedenis tijdens de Koreaanse oorlog waarin u door uw inzet 
als lid van de Verenigde Naties een bijdrage leverde. En onze inspanning 
om u te gedenken zal nooit stoppen en zal in de voortgang van de tijd 
blijven bestaan. We danken u nogmaals voor uw nobele opoffering en 
bidden voor uw geluk. 
 
From  Pukyong United Nations Supporters of Pukyong National University 
with sincere love 
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TIJDSCHRIFT ‘DE SPIEGEL’ OVER DE KOREA-OORLOG 
 
Op de antieke regimentstafel boven in ons Korea museum ligt een hele 
stapel van het tijdschrift ‘de Spiegel’. Ik blader er vaak doorheen en 
herinner me dat mijn moeder dit blad ook las. Opvallend zijn de vele 
artikelen met zwart-wit foto’s van de aanloop naar de Korea oorlog; het 
verloop en de rapportages tot ver voorbij het bestand tussen Noord- en 
Zuid-Korea in 1953.  

 
 
Dit christelijk nationaal tijdschrift is in 1969 ter ziele gegaan. Toen 
woonden wij als gezin vier jaar in Holland Michigan in de USA. 
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In de foto’s de voorpagina van 2 juni 1951 en de achterkant van een 
andere uitgave. In de loop van de komende jaren zullen wij aandacht 
geven aan dit gezinsblad en andere tijdschriften over de Korea-Oorlog.  
Het is een manier om het thuisfront tijdens deze oorlog zichtbaar en 
leesbaar te laten zijn. Wanneer u aan dit voornemen wilt meewerken, dan 
verneem ik dat graag van u.  
 
 

 
 
70 jaar geleden is een lange periode, maar nog niet afgesloten zolang onze 
Korea veteranen leven en hun ervaringen met ons delen. 
Dominee Peter ’t Hoen 
Geestelijk verzorger VOKS 
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‘IK GELOOF DAT JONGEREN NIET ECHT BESEFFEN WAT VRIJHEID IS’ 
 
Van ons Marine-lid Korea veteraan Herman Repping kwam het 
volgende indringende verhaal met als titel: ‘Ik geloof dat jongeren niet 
echt beseffen wat vrijheid is’ 
 
“Geen vlaggetjes geen feest; we waren blij dat we nog leefden.” 
Herman Repping (87) heeft geen feestelijke herinneringen aan zijn 
bevrijding. “Uiteraard waren we wel heel blij dat we de Amerikanen zagen.” 
 

Hij is tien jaar oud als in 1940 de oorlog uitbreekt. Woonachtig in Venlo, 
vlak aan de Duitse grens, had de familie eerst nog geen idee van de 
oorlog: “We gaven koffie en warme chocolademelk aan de arme Duitse 
soldaten die in feite onze buren waren, totdat ongeveer twee jaar later de 
ware aard van het regime duidelijk werd,” begint Repping zijn verhaal.  
“Op school zaten kinderen die bij de Duitse Jeugdstorm zaten. Ze kwamen 
in uniform naar school. Wij provoceerden ze door rood, wit en blauwe 
papiertjes in onze kniekousen te doen, zeker op Koninginnedag.  
Het voormalige grote zweefvliegveld werd het grootste west Europese 
vliegveld; de eerste straaljagers en V1’s werden er ook gelanceerd.  
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De ligging van het vliegveld dicht bij de stad Venlo was erg ongelukkig.  
De Engelse bommenwerpers wilden wel het vliegveld bombarderen, maar 
door het vele luchtafweergeschut werden de bommen vaak op de stad 
gegooid met als gevolg vele doden. Zo heb ik dertien bombardementen 
overleefd, waarvan twee onder het puin.”  
In 1944/45 werd de andere zijde van de Maas een zwaarbevochten 
frontgebied. Aan de westzijde de Engelse- en aan de kant van Venlo de 
Duitse troepen.  
Wij hebben maandenlang in de kelder onder ons huis gewoond, met 
weinig licht en ventilatie.  
 
In de zomermaanden, na de oogst van het koren, gingen we korenaren 
zoeken, soms stiekem van de korenschoof. Dit werd gedroogd en dan 
gemalen in een oude koffiemolen. Van dat meel kon de bakker dan een 
brood bakken; die had wel een bakkerij, maar geen grondstoffen. Het 
gebrek aan licht van de bewoners deed het plan vatten om in het geheim 
een leiding aan te leggen naar een voormalige machinefabriek waar de 
Duitsers lichtgenerators hadden staan. Een aftakking ging naar het 
woonblok, zodat ieder gezin een lamp kon gebruiken. Waarschijnlijk 
hebben de Engelsen deze activiteit gezien; het woonblok werd beschoten 
met als resultaat 18 doden en 24 zwaargewonden, waaronder mijn vader. 
Ik was de oudste van vier kinderen en verantwoordelijk voor het gezin. 
Mijn moeder was in verwachting; soms slaagde ze erin om iets uit de 
Duitse veldkeuken te bemachtigen. Tegen het einde van de oorlog, januari 
1945, was er bijna niets meer te eten in Venlo-Noord. De bewoners kregen 
24 uur de tijd om te evacueren; 30 km lopend door de sneeuw bij minus 14 
graden naar het over de grens liggende Gelderen.  
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Daar zou een trein de bewoners via Duitsland naar Enschede brengen.  
Toen de trein buiten het station was werd deze beschoten door Engelse 
vliegtuigen. We zijn eruit gevlucht en hebben geschuild in een leegstaand 
huis van een gevluchte Nazi. Weer een bombardement, gevlucht in een 
hoog bunker. Na drie dagen werden de buitendeuren geopend. We waren 
bevrijd door de Amerikanen.  
Doordat het drinkwater niet zo zuiver meer was kreeg ik buiktyfus en heb 
twee weken op het randje van de dood gelegen. Na het herstel reed ik op 
een open vrachtauto met zout geladen naar Venlo. Wij moesten eerst naar 
Eindhoven omdat we uit Duitsland kwamen; waren we wel politiek 
betrouwbaar? 
Na de screening werden we naar Venlo vervoerd. Waar familie in ons huis 
woonde. Zij waren in de veronderstelling dat we niet meer leefden.  
Mijn vader was licht herstellende dus werd ik kostwinner en werkte bij een 
tuinder. De school lag in puin, docenten waren er niet het was de tijd van 
aanpakken en opbouwen.” 
 
Twee jaar na de oorlog, 1947 
‘Mijn jongensdroom was om veel van de wereld te zien en te ontdekken. 
Misschien aanmonsteren bij de koopvaardij?  
Bij een rit door de stad zag ik een aanplakbiljet met de tekst: meld je aan 
bij de Koninklijke Marine. Na overleg met mijn vader meldde ik me aan, 
werd goedgekeurd, kreeg een basisopleiding en ging naar Engeland en 
Amerika voor cursussen artillerie, ballistiek en hydraulica, Drie jaar later, in 
1951, met een Torpedojager in Zuid-Korea voor twee jaar, in opdracht van 
de Verenigde Naties, om Zuid-Korea te steunen tegen de oorlog die 
Noord-Korea was begonnen.  
Daar namen we deel aan kustbombardementen, bewaking van Noord-
Koreaanse gevangenen en opvangvluchtelingen.  
Ook die oorlog overleefde ik. In 1958 ben ik getrouwd met W. Johannsson 
en in 1960 kregen we een dochter, Yvonne. In 1964 een tweede dochter 
Nicole.  
Toen Yvonne 10 dagen oud was, werd ik uitgezonden naar Nederlands 
Nieuw-Guinea voor anderhalf jaar, om de Indonesische infiltraties te 
bestrijden.  
Na thuiskomst wisselend op de Artillerieschool als docent geplaatst, 
gediend op een vliegdekschip, een vliegkampschip, een 
bevoorradingsschip, kruisers, torpedojagers, onderzeeboot, en fregatten, 
A & B-onderzeebootjagers. 
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Ik beëindigde mijn diensttijd met eervol ontslag bij de Koninklijke Marine in 
1980.” 
Herman Repping 

 
 
 
 

 
16 maart 1951: de ‘Van Galen’ vertrekt naar Korea 

Foto coll. IMH 
 

Deze prachtige replica van de ‘Van Galen’ werd op 17 april 2018 
door Oud Korea Strijder en Marineman Herman Repping aan de 
Historische Collectie van het Regiment Van Heutsz toegevoegd.  
Van links naar rechts de veteranen Van Wakeren, Repping en 
Troost        (Foto: VOKS) 
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NEW YEARS CONCERT IN DEN HAAG 
 

 
 
Woensdag 26 februari 2020 waren vele genodigden naar het Theater 
‘Diligentia’ in Den Haag gekomen; dit op uitnodiging van Z.E. Mr. 
Yeondoo Jeong, ambassadeur van de Republiek Korea.   
 
Onder de genodigden zagen we o.a. de commandant der Strijdkrachten, 
luitenant-admiraal R. Bauer, de commandant van het Regiment van 
Heutsz, luitenant-kolonel G.F.G. Dolmans, zijn plaatsvervanger majoor  
E. Mustert en de bataljons-adjudant D. Jansen. 
 
 

De VOKS was deze avond vertegenwoordigd door voorzitter Paul 
Gommers, penningmeester Peter Wessels, Ds. Peter 't Hoen, Marine 
vertegenwoordiger Wim Kramer en de districtscommissarissen William 
Roza en Kees Kortlever, allen vergezeld door hun partners.  
Zoals gewoonlijk konden we ook oude bekenden begroeten, zoals 
vertegenwoordigers van de Foundation Jan Janszn uit De Rijp en het 
Comité 'De Vergeten Oorlog'. 
 

Bij binnenkomst kreeg een ieder het programma van het ‘New Year's 
Opera Gala Concert with Kim Cha Kyung Opera.’ 
Het concert werd uitgevoerd door twee zangers en drie zangeressen, 
onder muzikale begeleiding van een pianiste op de vleugel, drie violistes 
en een celliste. 
Uitgevoerd werden bekende fragmenten uit opera's en operettes, alsmede 
drie Koreaanse nummers, waaronder natuurlijk het bekende Arirang.  
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Laat ik u maar meteen bekennen, ik was totaal verrast door de werkelijk 
fenomenale uitvoering, prachtige stemmen, de dames in schitterende 
robes en de perfecte muzikale begeleiding. 
Veel van de gezongen teksten kon uw verslaggever niet verstaan, met 
name Italiaans en Koreaans, maar ik heb nog nooit een smaakvol geklede 
Koreaanse zangeres zo prachtig in het Duits “Meine Lippen die küssen so 
heiss” horen zingen! Kortom, het werd een geweldig mooi concert. 
 
Een langdurig ovationeel applaus en bloemen waren de verdiende  
beloning voor het fantastische concert.  
En daarna begon de receptie, geopend met een toespraak door de 
ambassadeur, waarna er voldoende tijd was om onder het genot van 
drankjes en hapjes met deze en gene een praatje te maken.  
Een verslaggever van De Telegraaf maakte nog een foto van Wim Kramer, 
diens vriendin Marry Koet en uw verslaggever. (die foto verscheen in het 
nummer van vrijdag 28 februari). 
Ik ben er zeker van dat iedereen voldaan huiswaarts ging na deze 
geweldige avond. 
Kees Kortlever 
Districtscommissaris VOKS 
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TENTOONSTELLINGEN EN EVENEMENTEN BRONBEEK 
 
Zomerrondleiding met diapresentatie over het landgoed Bronbeek  
Twee eeuwen geschiedenis van het Arnhemse landgoed Bronbeek staan 
centraal in de diapresentatie en rondleiding ‘Landgoed Bronbeek, 
koninklijk geschenk voor veteranen’ op vrijdag 10 juli 2020.  
 

 

 
 
De presentatie duurt van 14.00 tot 16.30 uur en bestaat uit twee delen. 
Eerst brengt Niek Ravensbergen met historische en hedendaagse foto’s 
en kaarten op groot scherm de ontwikkeling en het gebruik van het 
landgoed in beeld.  
De aansluitende rondleiding over het landgoed voert langs bijzondere 
bomen, de bron en de beek met zijn watervalletjes, beelden en de 
plantenkalender; ook de architectuur van de monumentale gebouwen en 
de gedenktekens voor de slachtoffers van de Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië worden belicht.  
 
Reserveren 
Deze middag is onder meer interessant voor mensen met belangstelling 
voor de Nederlandse koloniale geschiedenis en voor groen erfgoed. 
Deelname met museumentreebewijs (Museumkaart, Veteranen en 
Vrienden gratis). Reserveren is gewenst via nb.ravensbergen@mindef.nl. 
 

Bijlage: landgoed Bronbeek (foto Museum Bronbeek 



  Verkoop VOKS artikelen 

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

Kopen of bestellen 
Deze artikelen zijn te koop in het museum van het Regiment 
Van Heutsz, Oranjekazerne te Schaarsbergen, dat 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 secretaris van de V.O.K.S.: 
Dhr. L.C. Schreuders, Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 
e-mail:  voks1951@gmail.com - telefonisch: 06-51903177 
 of via de website: https://vox-voks.nl/VOKS artikelen

Verzendkosten 
Als u een bestelling heeft gedaan wordt er contact met u 
opgenomen om aan te geven hoe hoog de verzendkosten zijn. 
Zodra de betaling inclusief verzendkosten binnen is, worden 
de bestelde artikelen naar u verstuurd. 
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VOKS schild op hout 
Stropdas met Indian Head 
VOKS vereniging badge

 
Stropdasschuif VN embleem / VOKS 
Stropdasklem 50 jaar Korea 
Reversspeld vlag Nederland / Korea 
Reverspeld VN embleem / VOKS 
Christanspeldjes 
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