


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: 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. 4 van december 2020 kan worden ingediend:  
per post:   redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert 
per email:  voks1951@gmail.com. Graag vóór 22 november 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:  H.P Repping, telefoon: 038-4534862    
Bosplaat 56, 8032 DN  Zwolle 
e-mail: h.p.rep30@gmail.com 

 

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

VOX-V.O.K.S. 
 
 

44e jaargang                                                        Nr. 3 – september 2020  
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VAN DE VOORZITTER 
 
Dit keer wordt het een bijzonder voorwoord van 
uw voorzitter. Bijzonder, omdat president Mong 
Jae-in van de Republiek Korea heeft besloten een 
hoge onderscheiding toe te kennen aan de VOKS, 
te weten de Presidential Citation! 
Het is niet alleen een erkenning voor het huidige 
VOKS-bestuur, maar ook voor alle bestuursleden 
en districtscommissarissen die zich vanaf de 
oprichting van de VOKS in 1977 hebben ingezet 
voor de belangen van de Nederlandse Korea-
veteranen. Zonder de jarenlange ondersteuning 
van het Regiment Van Heutsz, de Koreaanse 

ambassade in Den Haag en Brussel, en de Nederlandse ambassade in 
Zuid-Korea zou dit nooit tot stand kunnen zijn gebracht.  
Het certificaat zal een eervolle plaats krijgen in het museum van het 
Regiment Van Heutsz, waarin ook de Korea-collectie is opgenomen.  
Maar er is ook droevig nieuws: totaal onverwacht overleed onze 
districtscommissaris Limburg, de heer Gilbert Ghelen. De kinderen van 
Gilbert waren dankbaar voor onze aanwezigheid tijdens de afscheidsdienst 
en bedankten ons voor de mooie toespraak van onze secretaris, die 
bevriend was met Gilbert. 
 
 

Ja, en dan die revisit naar Zuid-Korea. Het Ministerie van Patriots and 
Veterans Affairs (MPVA) van Zuid-Korea wilde toch proberen een revisit te 
organiseren in de maand november. Om deze reis ‘coronaproof’ te laten 
zijn, zou er dan een vliegtuig worden gecharterd, zodat men op voldoende 
afstand van elkaar kon zitten. Want 12 uur vliegen met een mondkapje op 
is toch een forse uitdaging! 
Ruim 112 personen meldden zich aan, waaronder zelfs 26 veteranen.  
Maar helaas ontvingen wij op 9 september jl. het bericht dat de regering 
van Zuid-Korea met pijn in het hart heeft moeten besluiten dat de revisit 
niet kan doorgaan. In ieder geval hebben wij nu wél een lijst van 
geïnteresseerden en blijven we daarom optimistisch. Wat dit jaar niet meer 
lukt, zal misschien in 2021 wél mogelijk zijn. 

 
 

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. 
 

 
 
 
 

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

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

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

 
Het bestuur van de VOKS maakt bekend  
dat in de periode juni 2020 – augustus 2020 
bericht van overlijden is ontvangen van de 
Korea-veteranen: 
 
   
Dhr. L.G. Ghelen, 89 jaar, op 28 juni 2020 te Maastricht 
(Landmacht, 27-07-1954 MS Laos) 
 
 
 

Op 28 juni 2020 overleed totaal onverwacht Gilbert Ghelen, onze districts-
commissaris van district IX Limburg. 
Bij de afscheidsdienst op vrijdag 3 juli jl. waren o.a. aanwezig de voorzitter VOKS 
Paul Gommers, secretaris Leo Schreuders en de militair attaché uit Brussel, 
kolonel Kim. In ‘Van de Districten’ kunt u meer lezen over het afscheid van de heer 
Ghelen. 

 
 

    
 
Dhr. D. de Snayer, 86 jaar, op 20 juli 2020 te Dordrecht  
(Marine, 1954 – 1955 Hr.Ms. Van Zijll) 
 
 
Dhr. J.H.M. Liebregts, 90 jaar, op 14 augustus 2020 te Eindhoven 
(Landmacht,  26-10-1950 SS. Zuiderkruis 
                      08-04-1952 vliegtuig 
                     16-02-1954 MS La Marseillaise) 
 
 
 

Sjef Liebregts overleed na een slopende ziekte op 14 augustus jl. te Eindhoven.  
Bij de afscheidsdienst op vrijdag 21 augustus jl. waren o.a. aanwezig de voorzitter 
VOKS Paul Gommers, secretaris Leo Schreuders en de militair attaché uit Brussel,  
Kolonel Kim Yongsun. De voorzitter VOKS noemde in zijn mooie toespraak o.a. dat 
de heer Liebregts drie keer op missie naar Korea is geweest. 
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VAN HET BESTUUR 
 
Contributie al betaald? 
Met een zekere regelmaat ontvangt het secretariaat van de VOKS een 
telefoontje van een Korea-veteraan met de vraag of de contributie van 
2020 al is betaald. Uw bestuur begrijpt echt wel dat het voor sommigen 
onder u, gezien uw respectabele leeftijd, niet meer duidelijk is of u het nu 
wel of niet heeft betaald. Daarom, om u gerust te stellen: mocht u het 
bedrag van minimaal 20 euro nog steeds niet hebben voldaan, krijgt u op 
korte termijn een brief van uw secretaris. Reageer daar dan wel op, want 
het zou voor zowel u als ons vervelend zijn als uw lidmaatschap anders 
moet worden beëindigd. 
 
Briljanten huwelijk 
Op 27 juli jl. was het 65 jaar geleden dat ons lid Nico Voorham en zijn 
echtgenote Wil Voorham-Dekker in het huwelijk traden. Vanwege deze 
bijzondere gebeurtenis ontving het briljanten bruidspaar een felicitatie van 
de VOKS. Hieronder een foto van het gelukkige paar. 
 

 
 
 
  



7 
 

Ook de november Revisit Korea geannuleerd 
Zoals u in het voorwoord van de voorzitter heeft kunnen lezen, heeft de 
regering van Zuid-Korea in verband met verscherpte Coronamaatregelen 
besloten verdere revisits te annuleren. Tot kort voor het ter perse gaan van 
deze VOX-VOKS was het al dan niet doorgaan onzeker, maar 9 september 
kregen wij definitief te horen dat het risico te groot bleek te zijn. 
Diegenen die zich hebben aangemeld hebben per e-mail of per post 
bericht van de annulering ontvangen. 
 
Gesprek met de minister van Defensie  
Op donderdag 9 september had het dagelijks bestuur van de VOKS een 
kennismakingsgesprek met de minister van Defensie, Hare Excellentie 
mevrouw Bijleveld-Schouten.  

Aanleiding voor dit gesprek was de brief over het ontbreken van de Korea-
periode in het project ‘namen van helden op bruggen en viaducten’.  
De minister had van deze brief, waarin wij als VOKS ons ongenoegen 
uitspraken over dit project, waarbij voorbijgegaan was aan de Korea-
periode, een kopie ontvangen.  
Gelukkig is alles nog goed gekomen en zijn inmiddels drie gesneuvelde 
Korea Strijders in het project meegenomen. Dit mede dankzij de inzet van 
de minister. 
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Tijdens dit onderhoud werd gesproken over het verleden, het heden en 
wat ons bezig houdt als bestuur en als mens. Verbinding zoeken en 
uitspreken. De minister heeft aangegeven dat zij waar mogelijk graag 
ondersteuning wil bieden.  
Enkele onderwerpen kregen bijzondere aandacht, nl. het Korea-gedeelte 
van het museum van het Regiment Van Heutsz en het Nationaal Museum 
te Soesterberg. 
Het was een fijn gesprek met van haar kant oprechte belangstelling voor 
onze Korea veteranen en onze VOKS.  
 
Wat gebeurt er met uw onderscheidingen na overlijden? 
We ontkomen er allemaal niet aan. Vroeg of laat zullen wij overlijden en 
blijven voor onze nazaten alleen nog de herinneringen. 
Heeft u er al eens over nagedacht wat er met uw aandenken uit de Korea-
periode gaat gebeuren?  
Momenteel ontvangt het museum in Schaarsbergen, waar ook het Korea-
gedeelte is ondergebracht, regelmatig voorwerpen uit de nalatenschap 
van Korea-veteranen. Maar wij horen ook wel eens dat dit soort spullen 
verdwijnen in een kast bij familieleden of worden op zolder in een doos 
gestopt of zelfs weggegooid! En wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw 
onderscheidingen? 

 
 
In dit museum is een aparte vitrine met onderscheidingen van overleden 
Korea-veteranen ingericht. Bij deze medailles zijn de naam en een pasfoto 
uit de Korea-tijd aangebracht. 
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Wilt u als Korea-veteraan dat ook zo de herinnering aan u zichtbaar blijft? 
Breng dan uw dierbaren op de hoogte dat, indien u dat ook graag wilt, uw 
onderscheidingen na uw overlijden naar het museum worden 
overgebracht. 

 
 
 

Verder zijn fotoalbums, uitrusting, uniform, enz. uit de Korea-oorlog ook 
welkom! 
Heeft u vragen hierover? Neem dan gerust contact op met uw secretaris: 
Leo Schreuders, telefoon 06-51903177 en e-mail: voks1951@gmail.com 
 
Namen van drie Korea-Strijders op bruggen en viaducten 
We hebben er al regelmatig over geschreven: het project van het 
Veteranen Platform (VP) om een aantal bruggen en viaducten in Nederland 
te vernoemen naar omgekomen Nederlandse militairen tijdens 
vredesmissies.  
De intentie hiervan is om zoveel mogelijk gesneuvelde militairen tijdens 
vredesoperaties op deze manier in herinnering te houden. 
Inmiddels zijn er al bruggen vernoemd naar commando Kevin van de Rijdt, 
marinier der eerste klasse Marc Harders, korporaal van de mariniers 
Jeroen Houweling, eerste luitenant Tom Krist en kapitein-vlieger Michael 
Donkervoort. 
Voor dit bijzondere initiatief zijn inmiddels door uw bestuur ook drie namen 
van tijdens de Korea-Oorlog omgekomen Nederlandse militairen 
geselecteerd. Uw bestuur draagt met deze namen een bijzondere 
symboliek uit, want er is gekozen voor een soldaat, een onderofficier en 
een officier, die respectievelijk in 1951, 1952 en 1953 zijn gesneuveld en 
postuum geen Militaire Willems Orde, Bronzen Leeuw of Bronzen Kruis 
hebben ontvangen. Het betreft de volgende personen: 
 
1951 
Gustaaf Oscar van Maarseveen is op 26 oktober 1950 vertrokken naar 
Korea en gesneuveld op 15 februari 1951 bij de herovering van Heuvel 325   
Op dat moment was hij soldaat der eerste klasse en 27 jaar oud .  
De plaats waar hij toen woonde was Driebergen. 
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1952 
Arie van Vlaanderen is op 10 oktober 1951 naar Korea vertrokken en op 
28 augustus 1952 nabij Chorwon gesneuveld door vijandelijk granaatvuur.  
Op dat moment was hij sergeant en 26 jaar.  
De plaats waar hij toen woonde was Arnhem. 
 
1953 
Bernardus Joseph Theodorus Kamevaar is op 18 maart 1953 bij Nudea 
gesneuveld bij een aanval op de patrouille waar hij deel van uitmaakte. 
Op dat moment was hij kapitein en 26 jaar oud.  
De plaats waar hij toen woonde was Arnhem. 
 
Zodra er een brug naar deze omgekomen Korea-strijders wordt vernoemd, 
krijgt u van ons bericht.  
De familie van deze drie militairen is inmiddels door ons op de hoogte 
gesteld en hebben met trots ingestemd met de toevoeging van de namen 
van hun dierbaren aan het project. 
 
Annuleren Veteranenreceptie 
We hadden er goede hoop op dat, ondanks het Coronavirus, de jaarlijkse 
uitnodiging voor de Veteranenreceptie in Den Haag door de ambassadeur 
van Zuid-Korea zou doorgaan, zij het in afgeslankte vorm. 
Maar het risico voor besmetting blijft nog steeds te groot. Ook loopt bij 
diegenen die er verstand van hebben de discussie of mondkapjes nu wel 
of niet het risico kleiner maken. Bovendien… hoe ga je eten en drinken als 
je zo’n masker op hebt? 
In goed overleg met ambassadeur Yeondoo Jeong van de Republiek 
Korea, is besloten dat deze receptie in 2020 helaas niet doorgaat. 
Laat een vooral gezond 2021 nu maar gauw komen! 
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DE DISTRICTEN 
 
Hierbij treft u het overzicht aan van de districtscommissarissen.  
Neemt u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw district contact 
op met uw DC. 
 
District I Noord-Nederland  
Dhr. J. Krikke,  
Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen     
Tel. 0592-357140     e-mail: jaapvanale@veteranen.nl 

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

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

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

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

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

District IX. Limburg  
L.C. Schreuders 
Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 
Tel.: 06-51903177   e-mail: voks1951@gmail.com 
  

mailto:jaapvanale@veteranen.nl?subject=&body=
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DISTRICT IX 
 
Overlijden Districtscommissaris Gilbert Ghelen 

 
Uw bestuur werd op 28 juni jl. opgeschrikt 
door het bericht dat districtscommissaris 
Gilbert Ghelen plotseling in Maastricht was 
overleden. 
 
 

Gilbert ging op 27 juli 1954 met het 
motorschip  ‘MS Laos’ naar Korea. Maar 
toen hij daar eind augustus aankwam, was 
de oorlog al voorbij en omgezet in een 
wapenstilstand. 
Hij heeft daar echter wel de puinhopen  
gezien, de verwoesting van het land dat er 
eens was. En dat maakte een diepe indruk 
op hem en heeft zijn karakter gevormd.  
Niet kletsen, maar doen; wees blij met wat 
je hebt; als je iets niet kan veranderen, 
moet je het maar laten en je richten op de 
toekomst, waren zijn motto’s. 

 
 

Gilbert was kort na de oprichting van de Vereniging Oud Korea Strijders in 
1977 al een van de eerste leden. In 2009 werd hij districtscommissaris van 
district IX Limburg van de VOKS. 
 
 

Hij was een zeer sociaal bewogen mens. Hij ging als districtscommissaris 
overal naar toe: herdenkingen, begrafenissen en crematies, verjaardagen, 
een jubileum, overal was Gilbert te bekennen. Ieder jaar legde hij samen 
met zijn vriend Korea-veteraan Walthie een bloemstuk bij het 
Koreamonument op de begraafplaats Oostermaas. 
In 2016 en 2018 ging hij als delegatie mee naar de begraafplaats in Busan, 
Zuid-Korea, om de bijzetting van respectievelijk Korea-veteraan Wessels 
en De Buijzer bij te wonen.  
En ook onderhield hij namens onze vereniging contacten met de Belgische 
Vereniging van Korea-veteranen en de Bond van Wapenbroeders. 
Wij zullen hem missen! 
 
Zijn taak als DC Limburg is inmiddels overgenomen door onze secretaris, 
Leo Schreuders 
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HOGE ONDERSCHEIDING VOOR DE VOKS 
 
In ons verenigingsblad VOKS-VOKS van juni 2020 stond een bericht 
dat de regering van Zuid-Korea opnieuw heeft besloten de ‘Presidential 
Citation, een bijzondere onderscheiding, toe te kennen aan een 
instelling of organisatie die zich inzet voor de belangen van Korea-
veteranen. Tot nu toe werd deze onderscheiding eerder toegekend aan 
de verenigingen van Korea-veteranen in Amerika, Engeland en 
Luxemburg. 
 
 
 

Ter gelegenheid van het feit dat het 70 jaar geleden is dat de Korea-Oorlog 
begon en drie jaar later eindigde in een wapenstilstand, heeft de Zuid-
Koreaanse Ambassade in Den Haag besloten onze Vereniging van Oud 
Korea Strijders voor te dragen voor deze Presidential Citation. 
 
 
 

Het is niet alleen een erkenning voor het huidige VOKS-bestuur,  maar ook 
voor alle bestuursleden en districtscommissarissen die zich vanaf de 
oprichting van de VOKS in 1977 hebben ingezet voor de belangen van de 
Nederlandse Korea-veteranen. 
Zonder de jarenlange ondersteuning van het Regiment Van Heutsz en de 
Koreaanse ambassade in Den Haag en Brussel, alsmede de Nederlandse 
ambassade in Zuid-Korea, zou dit nooit tot stand kunnen zijn gebracht. 
 
 

Het certificaat zal een eervolle plaats krijgen in het Museum van het 
Regiment Van Heutsz, waarin ook de Korea-collectie is opgenomen. 

 
 

De tekst op het bijbehorende certificaat, vertaald uit het Koreaans, luidt: 
 

Als erkenning en waardering voor 
de uitmuntende bijdrage 

aan de vrijheid en democratie van de 
Republiek Korea overhandig ik hierbij 

De Presidential Citation 
 
 
 

aan 
de Korean War Association of the Netherlands (V.O.K.S.) 

Koninkrijk der Nederlanden 
 
 

27 juli 2020 
 
 

Moon Jae-in 

 
 
 

President van de Republiek Korea 
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BIJZONDER GESCHENK VAN KOLONEL KIM YONGSUN 
 
Namens het Regiment van Heutsz ontving de bataljonscommandant, 
luitenant-kolonel G. Dolmans, op 9 juli jl. uit handen van de militair attaché 
van de Republiek Korea, Kolonel Kim Yongsun, een herinnering in glas.  
Dit omdat 70 jaar geleden de Korea-Oorlog uitbrak. 
 
Ook de Vereniging Oud Korea Strijders kreeg dit bijzondere cadeau, dat 
symbolisch werd overhandigd aan twee Korea-veteranen, de heren Ten 
Seldam en Titalepta. 
 

 
 
 
De kolonel, die in grote mate betrokken is met de inzet van de 
Nederlandse militairen tijdens de Korea-Oorlog, was er trots op dat hij dit 
geschenk aan het Regiment en de VOKS kon aanbieden. 
Het is daarom extra bijzonder, omdat het contrast tussen de erkenning van 
de inzet van de Nederlandse Korea-veteranen in Nederland, vergeleken 
met die van Zuid-Korea erg groot is. 
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Op de herinnering in glas was de volgende tekst aangebracht: 

 
70 years anniversary of the Korean War 
REMEMBRANCE, SOLIDARITY, PEACE 

 
THE SAVIOURS OF THE IRON TRIANGLE ! 

From 70 years of defense 
To peace and the future 

 
THE REGIMENT VAN HEUTSZ 

A symbol of remarkable heroism, 
We will remember you forever! 

 
KATCHI KAPSHIDA! 

 
25 June 2020, The Republic of Korea 
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BRIEF VAN DE COMMANDER UN ARMY FORCES KOREA 
 
Op 25 juni 2020 was het 70 jaar geleden, dat Noord-Korea een aanval 
opende op Zuid-Korea. Daarmee begon de Korea-Oorlog die ruim drie 
jaar duurde. 
De Verenigde Naties besloot om troepen naar Zuid-Korea te sturen.  
De oorlog had uiteindelijk aan geallieerde kant veel slachtoffers: 
400.000 Zuid-Koreanen, 35.000 Amerikanen en 3.000 soldaten uit 
andere landen, onder wie 123 Nederlanders. 
 
Nederlandse bijdrage 
De Nederlandse bijdrage aan de Korea-oorlog bestond in totaal uit 4.748 
militairen van de landmacht en de marine. Het werkelijke aantal ligt 
eigenlijk rond de 5.300. Dat komt omdat meer dan 500 militairen voor een 
2e keer naar Korea werden uitgezonden en enkele tientallen zelfs een 3e 
keer.  
Er zijn naar schatting momenteel nog 300 Korea-veteranen in leven, 
waarvan 168 lid zijn van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS). 
 
Dankbrief van de commandant van het Amerikaanse leger 
Dat de Nederlandse militairen zich heldhaftig en met volle overtuiging 
hebben ingezet om de Korea-Oorlog mede te beëindigen, is ook aan de 
Amerikanen niet voorbijgegaan. 
Kort geleden ontving de Nederlandse Ambassadeur in Zuid-Korea,  
H.E. mevrouw J. Doornewaard een dankbrief van de huidige Amerikaanse 
commandant van het United Nations Command in Zuid-Korea, Generaal 
Robert Abrams. 
Hij dient tegelijkertijd als commandant van het commando van de 
Verenigde Naties en commandant van R.O.K.-U.S. Combined Forces. 
De brief is gericht aan de Nederlandse veteranen, waarin de commandant 
schrijft over de centrale rol van het NDVN bij de gevechten in Hoengseong, 
Wonju, Soyang River en de ‘Iron Triangle’. 
 
Museum Schaarsbergen 
De brief is ingelijst en heeft op 24 juni een plek gekregen in het museum 
van het Regiment van Heutsz in Schaarsbergen, waarin ook de collectie 
van de Korea-Oorlog is opgenomen. 
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HERDENKINGEN 
 
Herdenking Schaarsbergen 25 juni 2020 
Op 25 juni 2020 was het 70 jaar geleden dat de Korea-Oorlog uitbrak. Het 
Ministerie van Patriots and Veterans Affairs (MPVA) van Zuid-Korea had dit 
feit groots willen herdenken met diverse revisits. 
Hiervoor waren Nederlandse Korea-veteranen, uw bestuur en een 
afvaardiging van het Regiment van Heutsz uitgenodigd.  
Helaas gingen alle revisits tot nu toe niet door vanwege de Coronacrisis. 
In plaats daarvan vond op 24 juni 2020 bij het Korea-monument te 
Schaarsbergen een korte herdenking plaats. Omdat er slechts een klein 
gezelschap bij aanwezig mocht zijn, waren dit de ambassadeur van Zuid-
Korea, Z.E. Yeondoo Jeong, zijn secretaris Jaekwan Chun, de militair 
Attaché van Zuid-Korea, kolonel Kim Yongsun, de commandant en 
bataljons-adjudant van het Regiment van Heutsz, uw voorzitter en 
secretaris, alsmede de Korea-veteranen de heren Titalepta en Ten Seldam. 

 
 

 
Luitenant-kolonel Dolmans, ambassadeur Z.E. Mr. Yeondoo Jeong  

en militair attaché kolonel Kim Yongsun   (Foto: VOKS) 
 
Daarnaast woonden meerdere officieren van het Regiment, manschappen 
van twee compagnies en vertegenwoordigers van de Marine en 
Marechaussee de plechtigheid bij. 
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Na een toespraak van de ambassadeur, van de luitenant-kolonel Dolmans 
en de voorzitter VOKS, werden namens de Republiek Zuid-Korea, het 
Regiment en de VOKS drie kransen gelegd. Na de prima lunch werd de 
sobere plechtigheid afgesloten. 

 

 
 
 
Herdenking Roermond 5 september 2020 
Bij het Indië-monument in Roermond werden op zaterdag 5 september de 
militairen herdacht die omkwamen bij de gewapende strijd in Nederlands-
Indië en Nieuw-Guinea. Ook werd stilgestaan bij de alle gesneuvelde 
militairen, die na 1945 bij vredesmissies zijn omgekomen, onder wie de 
123 militairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN). 
De herdenking zag er dit jaar vanwege het coronavirus anders uit dan 
normaal. Dit jaar dus geen duizenden bezoekers en veteranen bij de 33ste    
editie, maar een sobere herdenking die volledig online te volgen was. 
 
Stichting Nationaal Indië Monument 1945-1962 (NIM), de organisatie van 
de jaarlijkse herdenking in Roermond, heeft dit jaar uit een heel ander 
vaatje moeten tappen. "We hadden al het een en ander geregeld, maar dit 
voorjaar werd alles op z'n kop gezet door het coronavirus", zei 
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vicevoorzitter Jan Litjens eerder. Het is de 33ste  keer dat deze herdenking 
wordt gehouden. 
 

 

(Het Indië-monument te Roermond. Foto: Stichting Nationaal Indië Monument) 
 
Dat gebeurde onder meer met een toespraak van staatssecretaris Paul 
Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en met een kranslegging. 
In zijn toespraak zei de heer Blokhuis o.a.: “Ik vind het belangrijk dat we 
nooit vergeten dat degenen die deze geschiedenis aan den lijve hebben 
meegemaakt – onze Indië-veteranen - altijd onze waardering en steun 
verdienen. Zij waren loyaal aan Nederland. Ze gingen op een missie waar 
ze niet om hadden gevraagd. Laten we nooit vergeten dat wij hun 
thuisfront zijn. 
En dat geldt trouwens niet alleen voor Indië-veteranen, dat geldt voor alle 
mensen die door Nederland zijn uitgezonden naar conflictgebieden. Zij 
hebben ons begrip niet alleen nodig, ze hebben er ook recht op”. 
 
De herdenking bij het Indië-monument in Roermond is ook voor de Korea-
veteranen belangrijk. Omdat velen onder hen, voordat zij naar de Korea-
Oorlog gingen, ook de inzet in Indië hebben meegemaakt. 
Toch blijft het voor onze Korea-veteranen een beladen herdenking. Het is 
niet voor niets dat wijlen kolonel Schreuders, oud-voorzitter van de VOKS, 
jaren geleden in woede ontstak, omdat tijdens deze herdenking de inzet 
van de Korea Strijders nooit werd genoemd.  
Daar is gelukkig in de loop der jaren verbetering in gekomen, ook al 
versprak luitenant-generaal b.d. M. de Kruijf als commentator zich tijdens 
de live-uitzending van L1 door te vertellen dat het Monument van de 
Verenigde Naties (VN)  alle militairen betrof die tijdens vredesmissies vanaf 
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1962 waren omgekomen. Het was van de generaal waarschijnlijk even een 
‘slip of the tongue’ want hij vergat dat het missies waren vanaf 1948, 
waaronder de Korea-oorlog. De generaal een klein beetje kennende, was 
dit geen opzet, want we weten inmiddels dat hij ook de Korea-veteranen  
een warm hart toedraagt. 

Namens de VOKS was voorzitter Paul Gommers tijdens deze herdenking 
aanwezig die de eervolle taak op zich had genomen om het VOKS-vaandel 
aldaar te presenteren in de vaandelwacht. 
De herdenking werd afgesloten met de indrukwekkende ‘Ceremonial 

Flypast’ door vier 
F16’s van de 
Koninklijke 
Luchtmacht. 
 
Mocht u de 
uitzending nog 
terug willen zien, 
dan kan dat via 
internet: 

https://www.1limburg.nl/terugkijken-sobere-indie-herdenking-roermond 
 
 
 

Daarbij wel de toevoeging dat het geluid standaard op ‘uit’ staat, te 
herkennen aan het symbool van een luidspreker met een kruis er door. Als 
u daar dan op klikt, zult u de uitzending ook met geluid kunnen volgen. 

Het monument der Verenigde Naties (Foto: Stichting Nationaal Indië Monument) 
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PAK YON HERDENKING DE RIJP 
 
Op woensdag 26 augustus 2020 vond de jaarlijkse Pak Yon herdenking 
plaats in De Rijp (NH) georganiseerd door Stichting Jan Jansz. 
Weltevree (vernoemd naar de zeeman die in de 17e eeuw in Korea aan 
wal kwam en daar tot zijn overlijden bleef).  
 

Ten gevolge van het 
Corona-virus was de 
herdenking anders dan 
normaal, nu in de prachtige 
Grote Kerk van de Rijp. 
Daar werden de genodigden 
met een kopje koffie 
ontvangen door 
stichtingsvoorzitter de heer 

Fré Harmsen en secretaris  mevr. Karin Ossebaar-Schrader.  Voor alle 
genodigden stond een op naam gestelde stoel klaar, uiteraard met 
inachtneming van 1,5 meter tussenruimte. Onder de talrijke aanwezigen 
Paul Gommers, voorzitter VOKS en Kees Kortlever, districtscommissaris, 
beiden vergezeld van hun echtgenotes Joke en Miep. Zoals ieder jaar 
konden we ook deze keer voorzitter Steven Dondorp en Evert van 
Sprakelaar van de Stichting Hendrick Hamel uit Gorinchem begroeten 
Voor en tijdens en na de herdenking werd muziek ten gehore gebracht 
door  mevr. Tae-Young Kim op de piano en organist/beiaardier Christiaan 
Winter op het kerkorgel. 
 
 

De bijeenkomst werd geopend met een welkomstwoord van de heer Fré 
Harmsen, gevolgd door speeches van Zijne Excellentie Yeondoo Jeong, 
ambassadeur van de Republiek Korea, dit keer voor het eerst in die 
hoedanigheid aanwezig, de heer P. Dijkman, locoburgemeester van 
Alkmaar, alsmede de heer G. Welbers, directeur Alkmaar Marketing en 
VVV Alkmaar. De laatste spreker liet zijn wervend betoog vergezeld gaan 
van fotoprojecties. 
Na de toespraken volgden de volksliederen van Korea (piano) en het 
Wilhelmus (orgel). Deze keer werd verzocht om niet mee te zingen met het 
oog op de corona-maatregelen.  Hierna legde ambassadeur Z.E. Yeondoo 
Jeong een bloemstuk bij een geïmproviseerd monument in de kerk, omdat 
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het door de stormachtige wind niet mogelijk was dit bij het buiten de kerk 
staand monument te doen. 
 
 

Vervolgens werd de aandacht gevraagd voor de opening van een expositie 
met werk van drie Koreaanse kunstenaars, mevr. Moe Kim, afgestudeerd 
aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag, afdeling 
Textiel, mevr. Hailey Kim en de heer Sungjae Joo, beiden student aan  
eerdergenoemde academie. Hailey Kim volgt de opleiding Bachelor Textiel 
& Mode en Sungjae Joo die van Bachelor Fotografie. Genoemde 
kunstenaars presenteerden daarna hun werk dat in de kerk tentoongesteld 
was. Na de opening werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om 
het werk van de drie kunstenaars te bewonderen. 
 
 

 
 

(Links: ambassadeur Yeondoo Jeong, rechts de heren Welbers en Harmsen) 
 
Nadat de bijeenkomst was beëindigd werd een ieder uitgenodigd deel te 
nemen aan een lunch in Hotel de Rijper Eilanden, even buiten het centrum  
van De Rijp gelegen. Door personeel van dit hotel was voor een 
smaakvolle lunch gezorgd. De tafelopstelling was ook hier geheel volgens 
de coronaregels. De organisatie van het geheel door de Stichting Jan 
Jansz Weltevree verdient een groot compliment. Het was heel bijzonder 
om, ondanks de beperkingen, te gast te zijn in De Rijp. 
 
 

DC Kees Kortlever 
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DE KONINKLIJKE MARINE IN HET KOREA-MUSEUM 
 
Het was 28 augustus, de dag waarop de Ministerraad in 1950 besloot tot 
het zenden van een detachement, het Nederlands Detachement Verenigde 
Naties (N.D.V.N.), naar Korea. 
Samen met Korea-veteraan en marineman Herman ten Seldam spraken wij 
in het hoekje van de Koninklijke Marine in het Korea-gedeelte van het 
museum in Schaarsbergen over zijn ervaringen tijdens die oorlog. 
Herman is een vaste bezoeker en medewerker van dit museum. Meestal 
werkt hij samen met Koreaveteraan Ferry Titalepta in het archief. 
In het afgelopen jaar heeft men een compleet overzicht gemaakt van de 
Koninklijke Marine in de wateren van Korea. Aan de wand hangen de 
opeenvolgende zes Nederlandse oorlogsbodems die ingedeeld waren bij 
de 7e US Fleet. Herman was bedienaar van een boordgeschut van het 
Fregat ‘Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau’.  
 
 

Meerdere van onze oorlogsschepen hebben ook deelgenomen aan 
gevechtsactiviteiten door de vijand vanuit zee te beschieten, waaronder op 
munitietreinen van de vijand. Dit ging door totdat de spoorlijn vernietigd 
was. Zo is de ‘Hr.Ms. Piet Hein’ daarom opgenomen in de Amerikaanse 
‘Train Busters Club’.  
Omdat het fregat van Herman een diepgang had van drie meter, kon het 
heel dicht bij de kust en de eilandengroep komen; zelfs de rivier 
Pyongyang opvaren. Dit waren beangstigende operaties.   
Herman staat stil bij het dodelijke incident, waarbij telegrafist eerste klasse 
Cees van Vliet door eigen vuur van Zuid-Koreaanse troepen sneuvelde in 
een sloep bij een landing op het strand. Deze Cees maakte deel uit van de 
bak, het eetgroepje, waar Herman mee at aan tafel. Herman is bij zijn 
begrafenis geweest, samen met vlootpredikant Van de Brink en zijn maatje 
matroos 1e klas Cor Groen. 
In 2017 heeft Herman als enige marineman het graf van Cees van Vliet 
bezocht op het ereveld Busan in Korea. Herman vertelt ook aan de hand 
van de officiële verslaggeving van de Koninklijke Marine in de Koreaanse 
oorlog met foto’s. 
Samen bekijken wij de twee vitrines met historische voorwerpen en 
certificaten, waaronder twee officiële Koreaanse certificaten die Herman 
gekregen heeft als dank voor zijn persoonlijke inzet. Herman geeft wel aan 
dat het ook bestemd is voor al zijn medestrijders en daarom hebben deze 
certificaten ereplaatsjes gekregen in het museum. 
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Bijzonder zijn de maquettes van de ‘Van Galen’ en twee landings-
voertuigen van de VS. Hierbij behoren de verhalen van Herman.  
Deze zomer heb ik Herman thuis bezocht en samen gekeken naar de 
landkaarten uit die tijd.  

 
 

 
 

Een uitzonderlijke gebeurtenis was dat hun fregat, de ‘Johan Maurits van 
Nassau’ vast kwam te zitten in kruiend ijs. De doorgang naar open zee 
was afgesloten. Op kousenvoeten en muisstil moest de bemanning 
opereren. Erger nog, door het kruiend ijs dreigde het fregat dichter bij de 
kust en oevers van de rivier te komen. En hier zaten de Noord-Koreaanse 
troepen. Gelukkig is het goed afgelopen, maar de spanning van dat 
moment merkte ik wel op in het gesprek.  



28 
 

Aan de hand van zeemanskaarten liet Herman mij zien waar het fregat 
heeft vastgezeten, dichtbij de 38e breedtegraad. 
Op 14 september 1953 ontving de commandant van de Johan Maurits van 
Nassau onderstaand telegram van de commandant van de Hr.Ms. Dubois, 
die de ‘Van Nassau’ zou aflossen.  

 
 

Het spreekt vanzelf dat Herman veel meer kan vertellen en zijn geheugen 
groeit naarmate hij vertelt.  
Nog een noemenswaardig feit is de foto van de drie Nederlandse vliegers, 
ingedeeld bij het 807e Squadron aan boord van het vliegdekschip ‘HMS 
Ocean’ van de Royal UK Navy. Op een bescheiden plekje aan de wand, in 
het uiterste hoekje van de Marine in ons Korea museum, vind je deze foto 
over de deelname van de Nederlandse Marine Luchtvaartdienst in Korea. 
Het waren de lt. vliegers 2e klasse E.C. Crugten, A.H.M. Hagdorn en  
J.J. Mulder.  
 
Nu wij 70 jaar verder zijn, groeit de inhoud van het museum wat betreft 
materiaal, boeken, geschriften en verslagen waar wij aandacht aan 
besteden. Museummedewerker Pim Wijnands las de laatste aanwinsten 
van een Hervormde Kerk over een contactgroep met uitgezonden 
militairen naar Indië, voorafgaand aan de Korea-Oorlog. Bij alle 
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betrokkenen van het museum merk ik een groeiende diepgang naar de 
oorzaken, het verloop en de gevolgen van deze VN oorlog.  

(Links: Herman ten Seldam, rechts: Ds. P. ‘t Hoen.  FOTO: P. ‘t Hoen) 
 
Deze keer was ik gesprekspartner van Herman ten Seldam. Er is nog zo 
veel meer te verhalen en te vertellen. Nu 70 jaar later is het voor de één 
makkelijker geworden en voor de ander bijna niet meer bespreekbaar. 
Als u dit museum een keer bezoekt, en ook in het gedeelte van de Marine 
kijkt, zult u er nog meer van begrijpen. 
Ds. Peter ‘t Hoen 
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SUNSET MARCH 
 

De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een dagelijks eerbetoon aan 
de geallieerde militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van 
Nederland. In Nijmegen is in 2013 een nieuwe stadsbrug gebouwd: ‘De  
Oversteek’. Vlak bij het deel van de Waal waar op 20 september 1944 
Amerikaanse militairen tijdens operatie Market Garden de Waal zijn 
overgestoken. Tijdens deze zogenaamde ‘Waalcrossing’ zijn 48 
geallieerde militairen omgekomen. 
 
Woensdagavond 1 juli 2020 om 22.00 uur. Na de strenge lockdown kon 
men toen weer met de veteranen meelopen. De eerste lantaarn lichtte op 
en wij begonnen in militair marcheer tempo achter elkaar en onder leiding 
van kapitein Wim van Mierlo over de brug ‘de Oversteek’ in Nijmegen te 
lopen.   

 
 
 

Bij het passeren van de opeenvolgende lantaarnpalen begonnen deze te 
schijnen. Zo staan er 48 paar lantaarnpalen op de ‘Crossingbridge’, één 
paar voor elk van de 48 bevrijders die op 20 september 1944 onder hevig 
vijandig Duits vuur de rivier de Waal in hun bootjes overstaken.  
Wij liepen op deze avond een prachtige zonsondergang tegemoet. Met 
ons vijven toonden wij eervol respect voor alle militairen die vanaf 1944 tot 
de dag van vandaag zijn gesneuveld of omgekomen.  
Nabestaanden weten dat er elke dag een veteraan deze militaire ‘marche’ 
loopt, veelal alleen en onder alle weersomstandigheden, maar waarbij ook 
anderen, zoals wij, zich kunnen aansluiten.  
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Bij het monument aan de voet van de brug werd door ons de eregroet 
gebracht.  

 
 

 
 
 

Sinds de opening van deze bevrijdingsbrug in 2014 is dit de dagelijkse 
traditie bij elke zonsondergang  
Aangezien er in ons land vanwege de Coronacrisis geen veteranen 
bijeenkomsten konden plaatsvinden en door het gemis van onze 
Veteranen Dag in Den Haag op zaterdag 29 juni, was dit voor ons de 
eerste gelegenheid om vrijelijk te herdenken, gedenken en eer te bewijzen. 
Wij namen de mogelijkheid om als veteranen de jarenlange en 
ononderbroken plechtige marche te houden. Namens alle collegae 
veteranen hebben wij in militair marcheer tempo van licht naar licht 
gelopen.  
Terug bij de oprit aan de zuidkant werden wij begroet met het oplichten 
van een meters groot rood hart naast de oude kolencentrale. Onder de 
brug was het donker, koud, naargeestig en onheilspellend.  
Wij hebben foto’s kunnen maken als blijvende herinnering van de brug bij 
zonsondergang, de wereldwijd bekende Sunset in Nijmegen. 
 
 

Deelnemers waren die avond: Wim van Mierlo, Theo Langeveldt, Marie-
José Eberson, Eric ’t Hoen en ondergetekende, Peter ‘t Hoen. 
 
Peter ’t Hoen 
Krijgsmacht predikant b.d. 
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OPSPORING VERZOCHT 
  
In deze rubriek plaatst de redactie oproepen om 
informatie over Oud Korea Strijders. U kunt uw 
reactie doorgeven aan de redactie van de VOX-
VOKS. 
 
 
Wilt u reageren op de oproepen op deze pagina’s, neem dan contact op 
met uw secretaris, Leo Schreuders.  
Dat kan telefonisch (06-51903177), per e-mail: voks1951@gmail.com of 
per post: Secretariaat VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 
 
 
Oproep Museum Schaarsbergen 
Het museum in de kazerne te Schaarsbergen, waarin ook de Korea-
collectie is ondergebracht, doet de volgende twee oproepen:  
 
Oproep 1: Foto van Henrique Toré 
Bij de acties van het NDVN op 13-15 februari 1951 op heuvel 325 
sneuvelde soldaat Toré. Zijn voorletters zijn H.A.A.M. waarbij de eerste 
letter staat voor Henrique. 
Hij kwam uit Den Haag, had Curaçaose roots en was geboren op  
27 april 1923.  
We hebben in ons museum op Schaarsbergen helaas geen foto van hem. 
Wie heeft er een foto van hem? Graag een foto waar een groot deel van 
zijn gezicht duidelijk op is te zien. 
 
Oproep 2: informatie over het vroegere museum in Steenwijk 
Het museum bevond zich in de jaren 1992-1996 in Steenwijk in de Johan 
van den Kornput kazerne. 
Op een oproep van de VOKS hebben zich toen diverse VOKS-leden die in 
Steenwijk of omgeving woonden, als vrijwilliger in het museum gemeld. 
Helaas is bij het museum nu nog niet meer bekend wie dit waren. Is er 
iemand die namen van hen kent? 
 
Een tweede vraag is of iemand het museum in Steenwijk destijds wel eens 
heeft bezocht, er misschien foto's heeft gemaakt, of die krantenknipsels 
uit kranten in Steenwijk of omgeving hebben of kennen. Dan hebben we 
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daar grote belangstelling voor. Ook horen we graag uw ervaring met het 
museum in Steenwijk. 
 
Bataljonsarts Hero J.F. Zijlker 
Oproep aan de oud-strijders van het NDVN die mijn vader Hero J.F. Zijlker 
(1921-2006) in de periode november 1951 tot en met september 1952 
hebben leren kennen. Hij vertrok als vrijwilliger naar Korea op 19 oktober 
1951 en werkte als Bataljonsarts gedurende de eerste maanden als hoofd 
van het Medisch Geneeskundig Detachement.  

 
 

 

 

Recent ben ik begonnen zijn teruggevonden dagboek digitaal te verwerken 
evenals het bijbehorende fotoboek. Het dossier beslaat 262 brieven en 
meer dan 300 foto’s, die een chronologisch verhaal vertellen over alles wat 
het Bataljon in dat jaar heeft meegemaakt en moeten doorstaan. Het is 
een intiem maar ook indrukwekkend verhaal over de oorlog in al zijn 
facetten en beschrijft de mensen die deel uitgemaakt hebben van deze 
indrukwekkende geschiedenis.   
Ik besef me dat het al weer heel lang geleden is. Toch hoop ik dat er nog 
inhoudelijke informatie te vinden is over mijn vader in zijn functie als arts of 
over de MGD.  
 
 

Mijn dank voor uw medewerking. 
Tammo D. Zijlker (uit Maastricht) 
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LEESTIPS 
 
Uit naam van de majesteit 
biografie van J.B. van Heutsz 

 
Van Heutsz (1851-1924) is de 
meest omstreden militair van de 
Nederlandse geschiedenis. Hij 
bracht met militair geweld een 
eenheid in het verdeeld 
grondgebied van Nederlands-
Indië en regeerde daarna als 
gouverneur van Atjeh en als 
gouverneur-generaal. Terug in 
Nederland bouwde hij een 
carrière op als zakenman. Na zijn 
dood werd de beeldvorming 
rond Van Heutsz  sterk 
geromantiseerd zodat het 
ingezet kon worden voor het 
Nederlands imperialisme. 
Standbeelden waren het gevolg 
van de wens om de kolonie 
onder controle te houden. In de 
jaren 1960 kwam de omslag en 
werden standbeelden beklad. Nu 

zijn ze weer object van publieke discussie.  
In Uit naam van de majesteit geeft biografe Vilan van de Loo een nieuw 
beeld van deze topmilitair. Ze reconstrueert nauwgezet zijn leven en de tijd 
van toen, wat de man in een ander licht plaatst.  Wie wil weten wie Van 
Heutsz was als man, militair en bestuurder, kan niet om dit boek heen. 
 
Vilan van de Loo:  
Uit naam van de majesteit. Het leven van J.B. van Heutsz (1851-1924) 
368 pagina’s - 29,90 euro - ISBN: 9789044643770 
 

Uitgeverij Prometheus - Telefoon: (020)6241934  E-mail: info@pbo.nl  
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Bandieten, te wapen! 

Bandieten, te wapen!  Nederlandse Partizanen in Italië in de Tweede 
Wereldoorlog. Een uniek boek waarin voor het eerst uitvoerig wordt 
beschreven hoe jonge Nederlanders zich aansloten bij Italiaanse 
Partizanen.  

In Italië vochten in de Tweede 
Wereldoorlog tientallen Nederlandse 
partizanen tegen de Duitsers en 
Italiaanse fascisten. Sommigen waren 
Engelandvaarders die onderweg waren 
gestrand en van de nood een deugd 
maakten. Maar de grootste groep 
bestond uit Nederlandse jongens die - al 
dan niet gedwongen - op vaak zeer jonge 
leeftijd in Duitse (krijgs)dienst waren 
getreden en besloten om over te lopen 
naar de partizanen. De Nederlandse 
partizanen hebben nooit de erkenning en 
waardering gekregen waar veel van deze 
kleurrijke strijders recht op hadden.  

Door dit boek krijgen zij alsnog een plek 
in de Vaderlandse oorlogsgeschiedenis 
en dat levert opzienbarende verhalen op. 
Van een Nederlandse psycholoog die 

partizanenleider werd, een Brabantse priester die een cruciale schakel 
vormde in een verzetsnetwerk dat 6.500 joden en andere vluchtelingen 
wist te redden tot een Nederlandse architect die als partizaan uitgroeide 
tot de rechterhand van verzetsheld Ferruccio Parri, die na de oorlog de 
eerste president van Italië zou worden. Maar soms ook bedroevend korte 
levensverhalen van Nederlandse partizanen die terechtkwamen in 
anonieme graven of bij terugkeer in Nederland konden rekenen op 
gevangenisstraffen en verguizing vanwege hun eerder begane 
‘jeugdzonde’.  

Kijk voor meer informatie op www.qvuitgeverij.nl of op Facebook onder 
Bandieten, te wapen!  
Rende van de Kamp, 224  pagina’s, ISBN 9789492435170. 
Winkelprijs 23,95 euro 
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Verkoop VOKS artikelen 

NDVN Herdenkingsboek € 49,95 
VOKS schild op hout € 20,-- 
Stropdas met Indian Head € 11,-- 
VOKS vereniging badge € 6,-- 
Mouwembleem Indianhead € 6,-- 
Stropdasschuif VN embleem / VOKS € 3,-- 
Stropdasklem 50 jaar Korea € 3,-- 
Reversspeld vlag Nederland / Korea € 3,-- 
Reverspeld VN embleem / VOKS € 3,-- 
Christanspeldjes € 3,-- 

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

Kopen of bestellen 
Deze artikelen zijn te koop in het museum van het Regiment 
Van Heutsz, Oranjekazerne te Schaarsbergen, dat i.v.m. de 
coronacrisis vanaf eind augustus weer geopend is. 

Contactgegevens: 
Email: museum.rvh@mindef.nl 

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

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

mailto:museum.rvh@mindef.nl
mailto:ppg.gommers@kpnmail.nl
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