


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. 4 van december 2021 kan worden ingediend:  
per post:   redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert 
per email:  voks1951@gmail.com. Graag vóór 27 november 2021.    
 

VOKS-BESTUUR  
 
 

Voorzitter:  P.P.G. Gommers, telefoon 06-13134870 
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet 

 e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl 

Vice-voorzitter en L.C. Schreuders, telefoon 06-51903177 
Secretaris: Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 
 e-mail: voks1951@gmail.com  

Penningmeester:  P.C. Wessels, telefoon 06-11352600 
e-mail: penningmeester.voks@ziggo.nl 

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

Marine vertegenwoordiger:  H.P Repping, telefoon: 038-4534862    
Bosplaat 56, 8032 DN  Zwolle 
e-mail: h.p.rep30@gmail.com 

 

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

VOX-V.O.K.S. 
 
 

45e jaargang                                                        Nr. 3 – september 2021  
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VAN DE VOORZITTER

Op 25 juni jongstleden waren uw bestuurslid 
Herman Repping en uw voorzitter uitgenodigd 
om de onthulling van een monument op 
begraafplaats Selwelderhof in de stad 
Groningen bij te wonen. Het betreft een nieuw 
monument voor acht Groningse militairen die 
het leven lieten in oorlogs- en vredesmissies 
vanaf 1950.
Drie van deze militairen zijn gesneuvelde Korea-
strijders. Hoe bijzonder is het dat bijna 70 jaar 
na het einde van de Korea-Oorlog opnieuw 
deze mensen in blijvende herinnering worden 

gebracht. Het lijkt er nu echt op dat er meer vaart komt in het erkennen 
van de inzet van de militairen van het NDVN. Voorbeelden daarvan zijn de 
toespraak op 26 oktober 2020 van de minister van Defensie, waarin zij 
inging op datgene dat deze militairen tijdens de Korea-Oorlog hebben 
gepresteerd en waarbij zovelen werden gedood of gewond.
En het project ‘Namen van helden op bruggen en viaducten’ waarin ook 
drie gesneuvelde Nederlandse Korea-strijders zijn opgenomen.
Verder noem ik de hulp van Defensie met het zoeken naar de vijf vermiste 
NDVN’ers en waarbij men, samen met Zuid-Korea, zich volledig inzet om 
de overblijfselen terug te vinden.
Verder is er een toename van aanvragen voor interviews van kranten, 
studenten en organisaties. 

Ook uit Zuid-Korea komen dit soort aanvragen binnen. Bijvoorbeeld van 
de Internationale begraafplaats in Busan, waar 119 Nederlandse militairen 
liggen begraven. Daar wil men voor bezoekers van deze begraafplaats een 
herdenkingswebsite maken met daarop foto’s en verhalen van deze 
militairen. 
Ook al wordt onze vereniging steeds kleiner, neemt de aandacht voor deze 
oorlog en de NDVN’ers nu ook in Nederland steeds meer toe. En dat is 
een goed teken, want het zo wordt voorkomen dat zij in de vergetelheid 
raken

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) 

ERELEDEN VOKS 
F. Titalepta

H. Mulder (overleden 2020)
M. Smits (overleden 2016) 
H. de Jong (overleden 2015) 
A.A. Herweijer (overleden 2014) 
A. Rietdijk (overleden 2013) 
J.W. Scholten (overleden 2010) 
J.A. Bor (overleden 1995) 

LEDEN VAN VERDIENSTE VOKS 
H.J. Bogaars (overleden 2020) 
K. Piëst (overleden 2018) 
C.J. Graaf van Limburg Stirum (overleden 2018) 
A.J. Leyenaar (overleden 2018) 
W. Meinen (overleden 2014) 
Ch. Mark (overleden 2006) 
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IN MEMORIAM 

 
Het bestuur van de VOKS maakt bekend  
dat in de periode juni 2021 – september  2021 
bericht van overlijden is ontvangen van de 
Korea-veteranen: 
 
 
 
Nagekomen: 
Dhr. K.J. Moonen, 88 jaar, op 22 mei 2021 te Den Haag  
(Landmacht, 03-04-1953 MS Skaubryn) 
 
 
Dhr. M.L. Heesakkers, 93 jaar, op 17 juni 2021 te Gemert 
(Landmacht, 28-08-1952 USS Gen. S.D. Sturgis)  
 
 
Dhr. B. Bogdanowicz, 95 jaar, op 14 juli 2021 te Gendt 
(Landmacht, 21-07-1951 USS Gen. J.H. Mc Rae en 03-04-1953 MS Skaubryn) 
 
  
Dhr. G. IJzerman, 89 jaar, op 15 juli 2021 te Den Helder 
(Marine, 1953-1954 Hr. Ms. Dubois) 
 
 
 

Van de dochter van de overleden schout-bij-nacht b.d. IJzerman ontving 
de VOKS en de Zuid-Koreaanse ambassade in Den Haag een dankbrief en 
enkele foto’s van de uitvaart. In de brief stond o.a. geschreven: 
 

“Via deze brief en foto's wil ik zowel de VOKS als de betrokkenen bij de 
Koreaanse ambassade heel hartelijk bedanken voor hun reactie en 
bloemstuk. Nogmaals hartelijk dank voor uw mooie gebaar!” 

 
 

 
Dhr. A. Treffers, 90 jaar, 26 juli 2021 te ’s Hertogenbosch 
(Landmacht, 02-12-1952 USS Gen. C.H. Muir) 
 
 

Elders in deze VOX-VOKS is een In Memoriam van de heer Treffers 
opgenomen. 
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Dhr. J. Wyzenbroek, 92 jaar, op 12 september 2021 te Rotterdam
(Landmacht, 31-03-1951 USS Gen. J.H. Mc Rae)

Dhr. M.H. Hoogenboom, 94 jaar, op 14 september 2021 te Maastricht
(Landmacht, 20-05-1952, vliegtuig)
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IN MEMORIAM DISTRICTCOMMISSARIS ARIE TREFFERS 
 
Op 27 juli 2021 overleed Arie Treffers, 
vanaf 2013 districtscommissaris VOKS 
van District VIII, Oost-Brabant. In deze 
functie onderhield hij contacten met 
zijn kameraden, bezocht ze bij ziekte of 
als zij behoefte hadden aan een 
gesprek en gaf acte de présence bij 
crematies en begrafenissen.  
Dat hij op deze datum, 27 juli, overleed 
was bijzonder want precies 68 jaar 
geleden werd het bestand in Korea 
getekend, nl. op 27 juli 1953. Onze 
geestelijk verzorger, Ds. ’t Hoen 
schreef hierover het volgende: 
 
 
“Hoe wonderlijk is deze datum, 27 juli. Het lijkt erop als dat dit zo moest 
zijn. Arie was wel ziek maar niemand verwachtte zijn sterven op die dag. 
Tijdens de afscheidsdienst van Arie heb ik het liturgische gedeelte 
verzorgd en hebben wij het leven van Arie in Gods handen gegeven in 
afwachting van Christus’ belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Arie was betrokken bij de Protestantse kerk in Den Bosch en 
predikant Ruud Stiemer herdacht hem tijdens de dienst op zondag  
1 augustus, waarnaar zijn vrouw Sjaan met dochters Ria en Patricia thuis 
hebben gekeken.  

Tijdens de Korea-Oorlog heeft Arie belijdenis gedaan bij veldprediker Jan 
Koppert. Dit was op de zondag vooraf aan de verplaatsing van het bataljon 
naar het front, naar Stinky Hill, heuvel 340 bij de vallei van Chungmok Sil. 
Hierover schrijft de dominee in zijn dagboek op pagina 136: 
“We zijn vervuld van enige spanning, nu wij naar de lijn gaan, onzekerheid 
tegemoet. Maar we hebben samen het Avondmaal gevierd, Nu zingen we: 
Nader, mijn god tot U, zij steeds mijn beê, 
Zij ’t levenspad soms ruw, gaat Gij maar mee, 
Dan komt mijn ziele rust, mij van Uw trouw bewust, 
Wacht ik aan blijder kust, U sabbatvree! 



9 
 

We zijn dankbaar, dat we dit mochten hebben. Twee mannen vierden het  
Avondmaal voor het eerst mee: Arie Treffers en Wilhelmus Johannes 
Polderman.” 

Een aantal jaren geleden heeft Arie mij de brief van de zus van soldaat 
Samuels, die sneuvelde op 26 juli 1953, aan Arie gericht, gegeven. Deze 
brief heeft Marie-José Eberson tijdens de afscheidsdienst van Arie 
voorgelezen. De zus van soldaat Samuels bedankt Arie voor zijn brief over 
haar broer, ontvangen op 9 november 1951. Zij schrijft dat haar broer op 
26 juli 1953, de dag van zijn verjaardag, gesneuveld is en dat zij hem toen 
ook een verjaardagskaart heeft gestuurd.  
In zijn brief aan de familie had Arie geschreven dat haar broer een fijne en 
reuze jongen was.  
Onze secretaris VOKS, Leo Schreuders, vertelde in zijn toespraak tijdens 
de afscheidsdienst, dat uitgerekend Arie diegene was die van zijn 
commandant, de luitenant Douna, de opdracht kreeg om de mannen te 
selecteren voor ‘De Laatste Patrouille’ die plaatsvond in de nacht van 25 
op 26 juli 1953. Van deze patrouille sneuvelden in die nacht vijf 
Nederlandse militairen en werden vele andere gewond. Eén dag later werd 
de wapenstilstand gesloten. 
Wat moet het voor Arie moeilijk zijn geweest om dit te verwerken. Iets dat 
hij zijn hele leven heeft meegedragen, net zoals de brief van soldaat 1 
Samuels, die deel uitmaakte van deze patrouille en daarbij sneuvelde. 

Zoals geschreven in de vorige VOX-VOKS waren Arie en zijn vrouw Sjaan 
in februari van dit jaar 70 jaar getrouwd. Sjaan is na het overlijden van Arie 
verhuisd naar het zorgcentrum Volkaert in Dongen.  Zij heeft niet alleen 
Arie moeten loslaten maar ook hun woonkamer vol beeldjes waaronder 
veel engeltjes.  
Haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar liefhebben zullen haar 
blijven omringen met aandacht en zorg. Hieronder zijn ook Hans, Marja en 
Paul, drie kinderen van dominee Jan Koppert. Daar de meisjesnaam van 
Sjaan ook Koppert is, hebben zij elkaar als familieleden nooit uit het oog 
verloren.  
Tijdens de afscheidsdienst van Arie hebben wij op verzoek van Sjaan 
geluisterd naar het lied “Daar ruist langs de wolken”. Zij kan dit lied zingen 
en wij hopen dat zij dit zal blijven doen, vooral wanneer zij alleen is met 
haar gedachten bij Arie.” 
 
Ds. P. ‘t Hoen 
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VAN HET BESTUUR 

Contributies 
De brieven die door het secretariaat zijn verstuurd aan leden en donateurs 
die een achterstand hebben met het betalen van de contributie, hebben 
resultaat geboekt.  De meesten hebben betaald; een klein groepje leden 
en donateurs nog niet. Die zullen een laatste brief krijgen. Niet betalen 
betekent dan wel einde lidmaatschap m.i.v. 1 januari 2022. 

Nieuwe militair Attaché in Brussel 
Onlangs hebben uw voorzitter en 
secretaris kennis gemaakt met de nieuwe 
militair attaché, kolonel Sung Ho Park.  

Wij gaan er vanuit dat de fijne 
samenwerking die we met kolonel Kim 
hadden, zal worden gecontinueerd met 
kolonel Park. 

Project graven UNMCB 
Wij hebben van de United Nations Memorial Cemetery in Busan (UNMCB) 
bericht ontvangen dat men daar voornemens is om van iedere militair die 
daar is begraven een foto en tekst te verzamelen. Deze informatie zal 
worden gepubliceerd op een website, zodat iedere bezoeker van deze 
begraafplaats kennis kan nemen van de persoon die daar is begraven. 
Ook de VOKS is daarin betrokken. Wij zijn druk doende informatie te 
verzamelen en, nadat wij toestemming hebben ontvangen van de naaste 
familie en de Oorlogsgravenstichting, deze gegevens te mogen delen met 
de UNMCB. 
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Herdenking in Roosendaal in 2022 
Op 12 februari 2022 is het 40 jaar geleden dat het Koreamonument in de 
kazerne van de Commando’s in Roosendaal (KCT) werd onthuld. 
Hoewel we eerder hebben besloten daar geen herdenkingen meer te 
organiseren, wil uw bestuur hier toch aandacht aan besteden. 
In overleg met de commandant van het Korps Commandotroepen, kolonel 
Paul Jansen, tevens voormalig commandant van het Regiment Van 
Heutsz, is besloten dat wij toch gaan herdenken dat dit monument 40 jaar 
geleden daar werd onthuld. 

Noteert u alvast in uw agenda: vrijdag 11 februari 2022 zal in het KCT in 
Roosendaal eenmalig deze herdenking plaatsvinden.  
In de VOX-VOKS van december 2021 zult u de uitnodiging aantreffen. 

Jaarvergadering VOKS op 26 november 2021 
Een ieder heeft er naar uitgezien: het coronavirus is niet meer 
oppermachtig en daardoor zullen we op korte termijn elkaar weer kunnen 
ontmoeten. Op vrijdag 26 november 2021 zal er weer een 
ledenvergadering kunnen plaatsvinden. De uitnodiging treft u in deze VOX-
VOKS aan. 
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Veteranen Receptie in Den Haag 
De ambassadeur van de Republiek Korea heeft voor 2021 de Veteranen 
Receptie in Den Haag gepland. Deze receptie zal plaatsvinden op 
donderdag 2 december 2021 in het inmiddels welbekende hotel in Den 
Haag. Dit hotel; bij ons bekend als ‘Crowne Plaza’ heeft een nieuwe 
eigenaar en daarom ook een nieuwe naam: ‘Leonardo Royal Hotel Den 
Haag Promenade’. Het adres is nog steeds Van Stolkweg 1.  
De uitnodiging voor deze Veteranen Receptie zult u op korte termijn per 
brief ontvangen, waarna u zich kunt opgeven. 
 

 

Veteranen Receptie Den Haag 2019. (Foto: VOKS) 
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VAN DE DISTRICTEN 
 
Hierbij treft u het overzicht aan van de districtscommissarissen.  
Neemt u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw district contact 
op met uw DC. 
 
District I Noord-Nederland  
Dhr. J. Krikke,  
Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen     
Tel. 0592-357140     e-mail: jaapvanale@veteranen.nl 

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

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

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

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

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

mailto:jaapvanale@veteranen.nl?subject=&body=
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District V – Noord-Holland 
 
Herdenking ter ere van Jan Janszn. Weltevree 
Evenals in vorige jaren vond ook dit jaar op donderdag 26 augustus de 
jaarlijkse Pak Yon herdenking in de Grote Kerk van De Rijp plaats.  
Deze herdenking wordt georganiseerd door de Stichting Jan Janszn. 
Weltevree, vernoemd naar de zeevaarder die als eerste westerling 393 jaar 
geleden voet aan wal zette in het toenmalige keizerrijk Korea. 
 

Vanwege de beperkingen door het corona-
virus was men genoodzaakt de 
Commemoration Day in aangepaste vorm 
te organiseren. Dit jaar werden de 
genodigden in de avonduren in de 
prachtige Grote Kerk van De Rijp 
ontvangen. Onder vele genodigden waren 
namens de VOKS voorzitter Paul Gommers 

en districtscommissaris Kees Kortlever, beiden vergezeld van hun 
echtgenotes, aanwezig. 
Voor de ingang van de kerk werden de genodigden begroet met luid 
gezang en tromgeroffel door de historische muziekgroep ‘Vive les Gueux’. 
De leden daarvan waren in klederdracht uit de 16e eeuw gestoken. 
Nadat een ieder elkaar had begroet (we bevonden ons in een kring van 
veelal oude bekenden) en had plaats genomen op de voor hen bestemde 
zitplaatsen werd de herdenking geopend door de Stichtingsvoorzitter  
Fré Harmsen. In zijn openingswoord heette hij allen welkom en hoe het 
programma er uit zou zien. 
Vervolgens werden de aanwezigen toegesproken door de ambassadeur 
van Korea, Z.E Yeondoo Jeong. In zijn toespraak legde deze de nadruk op 
het feit dat dit jaar 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen de Republiek 
Korea en Nederland wordt gevierd. 
De ambassadeur deed zijn speech vergezeld gaan van een pakket voor 
alle aanwezigen, inhoudende een katoenen shopping bag, twee stickers 
en een driekleuren ballpoint  met het opschrift ‘since 1961 - Korea 
Netherlands Co-create Tomorrow’ .  

De volgende spreker was de pasbenoemde burgemeester van Alkmaar 
(De Rijp behoort tot de gemeente Alkmaar), mevrouw Anja Schouten die 
dit jaar voor het eerst de herdenking bijwoonde. 
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Als muzikaal intermezzo konden we daarna luisteren naar pianospel door 
pianiste Tae-Young Kim, die het in onze kringen welbekende ‘Arirang’ ten 
gehore bracht.  

Daarop kreeg de heer Peter Dijkman, wethouder van Alkmaar, het woord 
en vertelde over de vele toeristen, ook buitenlandse, aan de mooie stad 
Alkmaar en het historische De Rijp. Met het oog op het toenemend aantal 
Koreaanse bezoekers aan de regio werd door het VVV een fietsroute 
samengesteld met een beschrijving in de Koreaanse taal. Iedere 
aanwezige werd daarna voorzien van een exemplaar van deze nieuwe 
fietsroute. 
Tussen de bedrijven door was er muzikaal intermezzo, verzorgd door het 
gezelschap ‘Vive Les Gueux’. 

Vervolgens kreeg Paul Gommers het woord.  In zijn toespraak 
memoreerde Paul het ontstaan van de Koreaanse oorlog, de inzet van de 
Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht, de totstandkoming van 
het Regiment Van Heutsz en het Nederlands Detachement Verenigde 
Naties en de in latere jaren gevoelde behoefte aan contact tussen de 
Korea-veteranen en de oprichting van de Vereniging Oud Korea Strijders 
(VOKS). De vereniging die volgend jaar het 45-jarig bestaan hoopt te 
vieren telde bij de oprichting 1400 Korea-veteranen. Nu zijn daarvan nog 
slechts 129 over. 
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Op termijn zal de vereniging dus ophouden te bestaan, maar ook dan 
zullen de gesneuvelden jaarlijks herdacht worden door de medewerking 
van het 12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz. 

Hierna werd door de pianiste het Wilhelmus en het Koreaanse volkslied 
gespeeld, waarna de ambassadeur een bloemstuk legde bij het monument 
van Jan Janszn Weltevree. Dit ter afsluiting van het officiële gedeelte. 

Daarna was er tijd om in de kerk de aanwezige expositie te bekijken en 
onder het genot van een drankje en een hapje onderling nog wat na te 
praten. Het bestuur van de Stichting Jan Jansz Weltevree verdient een 
groot compliment voor de wijze waarop de herdenking ook dit jaar weer 
werd georganiseerd. 

DC Kees Kortlever 

District VIII. Oost-Brabant  
In verband met het overlijden van districtscommissaris Arie Treffers, neemt 
Leo Schreuders, secretaris VOKS, tijdelijk de taak van DC waar. 
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UITNODIGING JAARVERGADERING VOKS 2021 

De coronacrisis heeft ons behoorlijk parten gespeeld, maar wij kunnen 
eindelijk weer eens een jaarvergadering houden. Deze jaarvergadering 
is in principe bedoeld voor leden van de VOKS (Korea-veteranen).  

Begeleiders van Korea-veteranen zijn ook van harte welkom, met die 
beperking dat alleen Korea-veteranen stemrecht hebben. Na de 
vergadering en de lunch zal bij het Korea-monument een herdenking 
worden gehouden voor de omgekomen militairen van het NDVN tijdens de 
Korea-Oorlog. 

UITNODIGING 

tot het bijwonen van de 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VOKS 2021 

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 26 november 2021 
in de 

Oranje Kazerne te Schaarsbergen 
Clement van Maasdijklaan 5 

Aanvang 11.00 uur 

• Om misverstanden te voorkomen wordt er op gewezen dat deze
vergadering in principe toegankelijk is voor Korea-veteranen. Uw
begeleider is ook welkom, echter zonder stemrecht.

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

• Busverbindingen NS Centraal station Arnhem naar en van
Schaarsbergen zijn momenteel dermate beroerd, dat gebruik hiervan is
af te raden.

• Bij aankomst dienen alle deelnemers bij ingang van de kazerne een
veteranenpas of ID-bewijs te tonen.
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Tenue 
VOKS-tenue of een tenue passend bij de 's middags te houden 
herdenking.   

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 door de ceremoniemeester
- 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 de penningen voor gratis

consumpties uitgereikt
- gelegenheid tot bezoek Korea- en KNIL-Museum

16.00 uur  - Sluiting en vertrek
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Aanmelden 
Voor deze vergadering wordt u verzocht u aan te melden bij de secretaris 
VOKS vóór 15 november 2021; dit is i.v.m. de inkoop van de rijstmaaltijd. 
Dit kan telefonisch: 06-51903177, per e-mail: voks1951@gmail.com of 
middels het aanmeldformulier op onze website https://vox-voks.nl 
Laat ook even weten of u met  de trein komt en hoe laat u arriveert in station 
Arnhem. We zullen proberen een busje te regelen voor het vervoer. 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2021 
1. Luiden bel.
2. Opening door de voorzitter.
3. Dodenappel van de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden.
4. Voorlezen telegram aan Z.M. de Koning.
5. Vaststellen agenda.
6. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 28 februari 2019,

gepubliceerd in de VOX-VOKS van juni 2019.
7. Jaarverslag van 2020, wordt u na aanmelding toegezonden.
8. Beantwoorden eventuele vragen over dit jaarverslag.
9. Eventueel nagekomen stukken.
10. Financieel verslag 2019 en 2020.
11. Beantwoorden eventuele vragen over dit financieel verslag.
12. Verslag Commissie van Onderzoek (Kascommissie).
13. Goedkeuring gevoerde financieel beleid door de vergadering.
14. Decharge penningmeester en overige bestuursleden VOKS.
15. Bestuursverkiezing.

De termijn van uw voorzitter Paul Gommers loopt dit jaar af. Hij heeft
zich voor een nieuwe periode van vier jaar beschikbaar gesteld.
Wij verzoeken u akkoord te gaan met zijn benoeming.
De termijn van bestuurslid Ferry Titalepta loopt dit jaar af. Hij heeft
zich voor een nieuwe periode van vier jaar beschikbaar gesteld.
Wij verzoeken u akkoord te gaan met zijn benoeming.
Tegenkandidaten voor de functie van voorzitter en bestuurslid kunnen
zich tot uiterlijk twee weken voorafgaande aan de vergadering
aanmelden bij het secretariaat van de VOKS.

16. Lopende zaken 2021 en plannen voor 2022.
17. Behandeling van de door de leden ingediende vragen en voorstellen.

U wordt verzocht deze vóór 15 november 2021 bij het VOKS-
secretariaat in te dienen

18. Sluiting
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COMMANDO-OVERDRACHT REGIMENT VAN HEUTSZ 

Op donderdag 22 juli 2021 werd door luitenant-kolonel G.F.G. Dolmans 
het commando over het 12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz 
overgedragen aan luitenant-kolonel T.R. de Boer. 

Luitenant-kolonel Dolmans (links) overhandigt het vaandel van het Regiment aan 
zijn opvolger, luitenant-kolonel De Boer (rechts) 

De overdracht vond volgens traditie plaats in het Koninklijk Militair Tehuis 
Bronbeek. De scheidend commandant kreeg uit handen van de voorzitter 
VOKS een cadeau, vergezeld van een oorkonde (zie volgende pagina). 



21 



22 

BEDANKBRIEVEN UIT SEOUL 

Van de Nederlandse Ambassade in Seoul, Zuid-Korea, ontving uw 
secretaris een bericht over bedankbrieven van studenten. 

De ambassade heeft bedankbrieven ontvangen van studenten van de 
Yedarm Global Academy in de Republiek Korea. 
In deze brieven brengen de studenten tot uiting hoe dankbaar ze zijn voor 
de offers die Nederlandse Korea-veteranen hebben gebracht tijdens de 
Koreaanse Oorlog. 
De Ambassade heeft inmiddels een bedankbrief naar de school gestuurd 
met daarin namens de VOKS de volgende tekst:  

De veteranen en het bestuur van de Vereniging Oud Korea Strijders willen 
jullie bedanken voor de mooie, bijzondere en eervolle woorden in jullie 
bedankbrieven. 
De Nederlandse soldaten gingen naar de Korea-Oorlog om jullie land te 
bevrijden en de wereldvrede te bewaren. Elke keer opnieuw zijn we onder 
de indruk van het respect dat het Zuid-Koreaanse volk toont voor de 
heroïsche heldendaden van deze soldaten. Zij hebben het voor huidige en 
toekomstige generaties mogelijk gemaakt om in vrede in jullie land te 
leven.  
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ONTHULLING NIEUW MONUMENT IN GRONINGEN 
 
Op 25 juni jl. werd op de begraafplaats Selwelderhof in de stad 
Groningen een monument onthuld voor de acht gesneuvelde 
Groningers die het leven lieten tijdens militaire missies vanaf 1950. 
 
De onthulling van dit monument is een initiatief van de Stichting 
Samenwerkingsverband Veteranen en Post actieve militairen Groningen 
(SVPG).  
Het granieten gedenkteken, met het opschrift ‘Missies (NL) 1950 – heden’ 
staat tegenover het Indië-monument. Het betreft militairen die deelnamen 
aan missies in Korea (1950-1954), Libanon (1979), Angola (1991-1997) en 
Mali (2014-2019).  

Ook de drie omgekomen Korea-strijders, sergeant A.A. Schoemaker, 
gesneuveld op 31 mei 1951, korporaal P.B. Slager, gesneuveld op 26 juli 
1951 en soldaat H. Roetert, gesneuveld op 20 juli 1953, horen bij deze 
acht militairen. 
Het monument werd onthuld door familieleden van de omgekomen 
militairen. Burgemeester Koen Schuiling hield een toespraak en voormalig 
stadsdichter Renée Luth hield een voordracht. 
Namens de VOKS waren onze voorzitter en bestuurslid Herman Repping 
aanwezig en plaatsten namens onze vereniging een bloemstuk. 
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STUDIEBEURS VOOR NAZATEN VAN KOREA-VETERANEN 
 
Ook in 2022 is het mogelijk voor nazaten van Korea-veteranen om in 
Zuid-Korea een studie te volgen aan de Hankuk University of Foreign 
Studies. 
 
In totaal mogen vijf studenten uit 22 verschillende landen van deze beurs 
gebruikmaken. Vanuit Nederland kan maximaal 1 student zich aanmelden. 
Studenten die geen Koreaans spreken of verstaan, moeten voorafgaande 
aan de definitieve studie een taalcursus Koreaans volgen, die een jaar 
duurt. Deze studie vindt plaats in Yongin City, Zuid-Korea.  
De toelatingseisen, zoals vooropleiding, voor de daarna te volgen studie(s) 
zijn verschillend en zijn terug te vinden in de informatie die is op te vragen 
bij het secretariaat van de VOKS. 
 
De studiebeurs 
Het Ministerie van Patriots and Veterans Affairs (MPVA) draagt de 
volgende kosten: 

- De taalcursus Koreaans (indien deze noodzakelijk is) 
- Collegegeld van de uitgekozen studie 
- Verblijf op de campus in een tweepersoonskamer met een andere 

studiegenoot 
- Verder ontvangt de student maandelijks een extra toelage van 

500.000 KRW, omgerekend circa 360 euro. 

Alle vereiste documenten zijn aan te vragen bij het secretariaat van de 
VOKS. De aanvraag voor een studiebeurs moet op het originele formulier 
worden ingevuld en vóór 19 november 2021 bij de Universiteit van Hankuk 
zijn ingediend. 
De complete informatie en het aanvraagformulier staat ook op de website 
van de VOKS (https://vox-voks.nl/nieuws.html). Klik daarna op ‘2021’ 
 
Meer informatie is te verkrijgen bij: 

- Het secretariaat van de VOKS 
- De website: http://international.hufs.ac.kr 
- Bij mevrouw Bo Myung Kim / Programmamanager Scholarship 

Telefoon +82-31-330-4735 of E-mail: bmkim@hufs.ac.kr 
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DE CIRKEL IS GESLOTEN 

Op 25 oktober 2019 werd tijdens een vlootbezoek van twee Zuid-
Koreaanse fregatten aan Rotterdam de Korean War Service Medal 
uitgereikt.  
Het betreft de Korea veteranen marine-vlieger kapitein-ter-zee vlieger 
b.d. Guus Hagdorn, marine-vlieger luitenant-ter-zee vlieger der eerste 
klasse Jan Mulder en Marine-vlieger luitenant-ter-zee vlieger der eerste 
klasse Ernst van Crugten. 

De heer Hagdorn en de weduwe van veteraan Van Crugten ontvingen uit 
handen van de Zuid-Koreaanse Ambassadeur Z.E. Yun Young LEE en in 
aanwezigheid van de minister van Defensie Ank Bijleveld de 
onderscheiding. 
De door de President Syngman Rhee van Zuid-Korea in december 1950 
als ‘Incident Participation Medal’ ingestelde Koreaanse Oorlogsmedaille, in 
het Engels ‘Korean War Service Medal’ geheten, werd aan alle militairen 
die tussen 25 juni 1950 en 27 juli 1953 in het kader van de vredesoperatie 
van de Verenigde Naties dienstdeden in Korea, automatisch toegekend. 

Korte tijd na deze uitreiking op de marineschepen zou door de Autoriteiten 
in Australië de overhandiging van de laatste medaille voor LTZV1 E.C. 
(Ernst) van Crugten postuum plaatsvinden aan mevrouw Tjallie van 
Crugten-Otte aldaar. 
De coronamaatregelen in Australië lieten niet toe dat een waardige en 
stijlvolle uitreiking zou kunnen plaatsvinden. Na goed overleg met de Zuid-
Koreaanse Defat in Australië werd gelukkig besloten per post de 
onderscheiding bij mevrouw van Crugten te laten bezorgen. Zeer blij en 
dankbaar heeft zij laten weten dat deze op 26 maart 2021 door haar is 
ontvangen. 

Met de uitreiking van deze Korean War Service Medal in Australië is ‘de 
cirkel gesloten’ met de laatste van in totaal drie uitreikingen.  
De toekenning van deze medailles kwam mede tot stand door de 
inspanningen van Jhr. J.C.C. (Hans) Sandberg van Boelens, kapitein-
luitenant ter zee van Administratie b.d.  
Mede dankzij de ondersteuning van de militair desk-officers
KLTZ P. Bekken, de KLTZ Ir. G. Klein, de Zuid-Koreaanse ambassade in 
Den Haag en de militair attaché van de ROK in Brussel, kolonel Kim, kon 
uiteindelijk de uitreiking plaatsvinden. 
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KLTZ Sandberg van Boelens laat ons weten: “Ik ben dankbaar en ook trots 
dat met de uitreiking van de Korean War Service Medal de waardering, 
erkenning en het respect voor deze drie marinevliegers Hagdorn, Mulder 
en Van Crugten nogmaals is bevestigd”. 

De heer Hagdorn met echtgenote, de ambassadeur, kolonel Kim 
en mevrouw Mulder tijdens de uitreiking op 25 oktober 2019 

De familie Van Crugten, Australië 
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DE HERINNERING LEVEND HOUDEN 
 
Op 1 juni 1951 sneuvelde soldaat 1 Guus Twisterling bij de Zuid-
Koreaanse plaats Inje. Hij werd 22 jaar oud.   
Op 16 juli 2021 werd in Den Haag op het voormalige woonhuis van 
Guus Twisterling een plaquette onthuld. Onderstaand verslag werd 
geschreven door Josje Koenen-van der Bol, een dochter van de oudste 
zus van soldaat Twisterling. 
 
Op vrijdag 16 juli jl. was het voor mij een 
grote eer en genoegen om aan het 
voormalige woonhuis van mijn oom Guus 
Twisterling een plaquette te mogen 
onthullen te zijner herinnering. 
Deze plaquette is ontwikkeld en 
vervaardigd door luitenant-kolonel Jurriaan 
Wouters. Over de door hem uitgevoerde 
activiteiten las ik ergens een artikel en 
daarna benaderde ik Jurriaan met het 
verzoek of het mogelijk was om voor onze 
in Korea gesneuvelde oom ook zoiets te maken.  
Hij was direct enthousiast en maakte een demo. Die zag er goed uit en 
daarop is besloten tot het aanmaken van de definitieve plaquette. Dit is 
trouwens de eerste plaquette voor een in de Korea-Oorlog gesneuvelde 
militair. 

Toen mijn zusje Erie en ikzelf een 
kwartier voor het afgesproken 
tijdstip arriveerden was de 
plaquette reeds gemonteerd, 
doch nog wel verhuld. 
Na een wederzijdse 
kennismaking met Jurriaan en 
met de huidige bewoners en 
buren van het betreffende pand 
gaf Jurriaan uitleg over de 

achtergrond van zijn initiatief. Hij wil de gesneuvelde personen ‘weer thuis' 
brengen. Naast de eervolle naamsvermeldingen op militaire- en andere 
overheidsobjecten is dit de manier om aandacht te vestigen op de burger 
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woonomgeving,  zodat buren en passanten ook geïnformeerd worden over 
de bijzondere historie van dit woonhuis. 

Daarna werd ik uitgenodigd om de plaquette te onthullen, hetgeen nogal 
emotioneel was. 70 Jaar geleden kwam Guus – slechts 22 jaar - om het 
leven door friendly fire in dat verre Korea. Zijn ouders en vijf oudere 
zusters waren intens verdrietig en verbijsterd. Evenals de vrouw met wie hij 
toekomstplannen had. En dat komt allemaal weer boven op zo’n moment. 

Na de onthulling heeft Jurriaan 
uitleg gegeven over de 
decoraties die aan Guus zijn 
toegekend en die ook staan 
afgebeeld op de plaquette. 
Tot slot nodigden de huidige 
bewoners ons gedrieën uit voor 
een drankje. De 
gastvrije  bewoners werden 
door Jurriaan verrast met het 
dikke boek NDVN-
herdenkingsboek, geschreven 
door mevrouw Françoise 
Appels, dat daarmee de 
verbinding vormt tussen dit 
woonhuis en de aangebrachte 
plaquette.   
Mijn zusje en ik diepten 
meerdere  herinneringen op 
aan dit huis waarin onze 
grootouders met enkele van 
hun zes kinderen woonden. 

Het was een heel  bijzondere ervaring. 
Ten slotte ging ieder zijns weegs met de toezegging om foto’s en video’s 
uit te wisselen. Wat een gemak in deze tijd met onze mobieltjes! 
Wijlen onze moeder Jo, oudste zus van Guus, is in 1994 met haar jongste 
zus Cocks naar Busan gereisd o.l.v. kolonel Schreuders. Met de actie van 
vandaag neem ik het stokje van haar over om Guus niet te vergeten.   

Josje Koenen-van der Bol 

Meer info: Facebook Guus Twisterling en Facebook Jurriaan Wouters 
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AFWACHTEN TUSSEN VREES EN HOOP 
 
Van onze geestelijk verzorger, ds. P. ’t Hoen, ontving de redactie 
onderstaande teksten. 
 
15 augustus 1953 – 15 augustus 2021 
Zondag 15 augustus 2021 was schrikken naar aanleiding van de inname 
van Kaboel, de hoofdstad van Afghanistan, door de Taliban.  
In één week tijd is dit hele land gevallen voor deze ideologische 
reactionaire organisatie.  
De vraag is: wat heeft onze 20-jarige militaire aanwezigheid kunnen 
bewerkstelligen voor de bevolking? Deze fundamentele vraag zal in de 
toekomst beantwoord moeten worden. Die vraag stelt ook onze Eric die 
als militair ook in dit land gediend heeft.  
Nu ik dit schrijf zijn de media vol van de uittochten via luchtbruggen tot  
23 augustus, ook die van ons land. Hoeveel mensen krijgen de kans om 
de duistere toekomst te ontvluchten en zijn zij dan welkom in veilige 
landen? De spanning is af te lezen van de gezichten daar en die van 
Afghaanse familieleden hier. De wakker geschrokken politiek hult zich in 
een wirwar van opmerkingen. Hoe groot zal de groep Afghanen zijn die 
onze militairen en hulpverleners hebben bijgestaan? 

Herdenking capitulatie Japan 
In den Haag en door het hele land werden op 15 augustus herdenkingen 
gehouden van de capitulatie van Japan 76 jaar geleden. Zo ook in Ede 
waar ik woon.  
Het zijn de emotionele en aangrijpende verhalen van wat de 
hoogbejaarden in Japan en Nederlands-Indië aan den lijve hebben 
meegemaakt in de Japanse kampen. De ernst van persoonlijke verhalen 
verbreden zich naar kinderen en kleinkinderen. 
Die zondagavond heb ik tot laat in de avond gekeken naar de VPRO, de 
uitzending Zomergasten, met Atfred Birney geboren in 1951 in Indië.  
Zondag 15 augustus; een historische zondag die ik nooit zal vergeten. 

Waartoe ik dit nu schrijf is het gesprek met Korea-veteraan Ferry Titalepta. 
Ik zat bij Ferry en Korea-veteraan Herman ten Seldam aan een tafel vol 
historische boeken over Nederlands-Indië. Deze komen uit een 
persoonlijke verzameling die ons museum in Schaarsbergen heeft 
ontvangen. Met zijn wijsvinger wees Ferry in het grote boek, de atlas van 
alle interneringskampen in Indië, de foto van fort Vredesburg Djokj aan. 
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Hier was zijn vader opgesloten. In een ander kamp, voorheen een 
theologische school, zat zijn moeder met de zeven kinderen. Ferry was 
toen tien jaar. Drie jaar later capituleerde Japan en kon het gezin weer 
terug naar hun landgoed.  

Korea-veteraan Ferry Titalepta.    (Foto: ds. P. ‘t Hoen) 
 
In 1950 vertrok de vader van Ferry naar Nederland; het gezin volgde drie 
jaar later. Ferry vertrok naar de Korea-Oorlog en raakte gewond bij Stinky 
Hill tijdens de laatste grote gevechtsactie van het NDVN.  
Na zijn herstel was hij weer terug bij zijn A-compagnie en kan hij als enige 
in onze directe omgeving vertellen over ‘De laatste patrouille’ waarbij vijf 
Nederlandse militairen van de C-compagnie sneuvelden bij een hinderlaag. 
Dit was een dag voor het bestand op 27 juli 1953. 

70 jaar geleden 
Op 6 augustus 1951 verlaat het bataljon het front bij de vallei met de naam 
‘Punchbowl’ met de strategische heuvels 1100 en 1179. Het bataljon 
verblijft vervolgens in Kamp Chungju. Hiervandaan vertrekt het oude 
bataljon en vindt de opbouw van het nieuwe NDVN plaats. Het bataljon 
krijgt de ‘blauwe wimpel’ als onderscheiding voor moed, vastberadenheid 
en korpsgeest dat het heeft getoond onder extreme en gevaarlijke 
omstandigheden bij Hoengseong en Wonju in februari voorafgaande. Het 
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is de Amerikaanse presidentiële onderscheiding, de ‘Distinguished Unit 
Citation’, voor getoonde moed tijdens zware gevechten. 

Heuvel 1100  
Vanaf 14 juli 1951 was het bataljon naar de strategische heuvels 1100 en 
1179 verplaatst, waar de Noord-Koreanen verdreven moesten worden.  
Na dagenlange beschietingen door de artillerie op de heuvels rondom de 
vallei ‘Punchbowl’ hebben compagnieën van het bataljon, op 26 juli heuvel 
1100 veroverd, tegelijk met het veroveren van heuvel 1179 door de 
Amerikaanse eenheid 1-38RI. Deze strategische plekken kwamen zo in 
handen van de troepen van de Verenigde Naties. 
 

 
Heuvel 1100 en 1179 uit het boek N.D.V.N. van Francoise Appels 
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Dominee en veldprediker Meerburg schrijft in zijn boek ‘Legerpredikant in 
Korea’ en ik fotokopieer uit het boek N.D.V.N van Françoise Appels: 
“Het bataljon zal na rust perioden telkens opnieuw gevechten aan moeten 
gaan, aangevuld met de opeenvolgende aanvullingsdetachementen zolang 
er geen bestand is.” 
Ik wil afsluiten met wat Meerburg schrijft op bladzijde 122 van zijn boek en 
zoals velen hem na terugkeer hebben leren kennen op de kansel en 
daaromheen. “Het wekt steeds meer walging en woede bij me op tegen 
een maatschappijorde, waar dit bedrijf als een onontkoombare 
noodzakelijkheid wordt gezien om conflicten op te lossen.”  

Afwachten tussen vrees en hoop 
Hierbij refereer ik naar de diplomatieke 
inspanningen van de huidige Zuid-
Koreaanse president Moon Jae-in, waarover 
Time-magazine van 5 juli 2021 als 
coverstory schrijft.  
De president probeert om in zijn resterende 
jaar van zijn ambtstermijn de relatie tussen 
Noord- en Zuid-Korea te helpen 
normaliseren.  
Wij zullen moeten afwachten tussen vrees en 
hoop. Vertrouwen in wereldleiders die vrede 
nastreven en waar de Verenigde Naties voor 
staan. 
 
 

   President Moon Jae-in 
 
Laten wij onze hoofden opheffen en actief blijven verlangen naar de 
nieuwe hemel en aarde. God zij met ons. 
 
Goodby vanuit Ames in de staat Iowa waar wij verblijven bij onze zoon 
Chris en zijn familie. 

Dominee Peter ’t Hoen 
26 augustus 2021 
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HERDENKING BELGISCHE KOREA-STRIJDERS 

Op 27 augustus 2021 waren uw voorzitter en secretaris uitgenodigd om 
het jaarfeest ‘De Fasten’ bij te wonen. 
Deze herdenking werd georganiseerd door de Belgische Vereniging 
Oud-Korea Strijders, de KVVKK, afdeling Antwerpen, en vond plaats in 
Oostmalle. 

 
Onder de genodigden bevonden zich de burgemeester van Malle, Harry 
Hendrickx, en de nieuwe militair attaché van de Republiek Korea, Kolonel 
Sung Ho Park. 

 

Het Koreamonument Oostmalle  (Foto: VOKS) 
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Na de toespraak door voorzitter Rik van Hoof speelde de hoornblazer het 
‘Ten Velde’, gevolgd door het dodenappel, waarin de namen van de 
gesneuvelde Belgische militairen tijdens de Korea-Oorlog 
werdenoorgelezen.Na de ‘Last Post’ werden bij het monument meerdere 
bloemstukken en kransen gelegd, o.a. door uw voorzitter en secretaris, 
gevolgd door het overvliegen van een Piper Cub verkenningsvliegtuig. 
In de St. Laurentiuskerk volgde een dienst o.l.v. Padre Harry Hesius. 
Daarna ging men op weg naar de prachtige locatie ‘Kasteel De Renesse’ 
van Malle, waar genoten werd van een rijk gevuld Breughel buffet met 
ossenstaartsoep. 

 
Kasteel De Renesse in Oostmalle  (Foto: VOKS) 

 
Om 15.00 uur werd het programma beëindigd.  Voor uw voorzitter en 
secretaris was het bijzonder om mee te maken hoe de Belgische Korea-
veteranen hun gesneuvelde kameraden herdenken waarbij er veel 
overeenkomsten zijn met de wijze waarop wij dat in Nederland doen.  
Met dank aan de goede organisatie en respectvolle wijze waarop ook in 
België aandacht aan de Korea-Oorlog wordt geschonken. 

LCS 
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HERINNERINGEN AAN WAGENINGEN 5 MEI 
 
Verleden, heden en toekomst defilé. 
Als oud-bestuurslid van het NCHC (Nationaal Comité Herdenking 
Capitulaties) en oud-coördinator van het jaarlijkse defilé op 5 mei in 
Wageningen, ontvang ik al vele jaren trouw een exemplaar van het kontakt 
orgaan van de vereniging Oud Korea Strijders, de VOX-VOKS.  
Met veel genoegen neem ik dan kennis van het wel en wee van deze 
vereniging.  
Afgelopen decennia hebben vele periodieken van veteranenorganisaties 
een metamorfose ondergaan en verschijnen nu als glossy magazine in A4 
formaat. De VOKS is met haar kontakt orgaan altijd trouw gebleven aan de 
bescheiden uitgave in klein formaat en eenvoudige opmaak. Door de jaren 
heen zeer herkenbaar en makkelijk leesbaar, zeker voor de oudere 
generatie lezers. De laatste uitgave van VOX - VOKS met alle afbeeldingen 
in full-color opgenomen verraste mij in positieve zin. Ik beschouw de 
omschakeling van het kontakt orgaan naar een uitgave in kleurendruk met 
kwalitatief fraaie foto’s als een grote meerwaarde voor de vereniging.  
Als oud-hoofdredacteur van een verenigingsperiodiek weet ik als geen 
ander dat aan een uitgave van een blad in kleurendruk relatief hoge kosten 
zijn verbonden. Hopelijk legt deze koerswijziging een niet al te zware druk 
op de jaarlijkse begroting van de VOKS. Chapeau voor redactie en bestuur 
met deze hernieuwde uitgave. 

Aan de periode dat ik in het begin van deze eeuw een bestuursfunctie 
vervulde bij het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 
Wageningen, bewaar ik goede herinneringen aan de VOKS. In die periode 
was ik namens het bestuur tevens belast met de organisatie, 
voorbereidingen en de uitvoering van het traditionele defilé op 5 mei.  
De eerste jaren met nog alleen lopende detachementen via de route door 
het centrum van Wageningen en vanaf 2006 met een aangepaste route 
met ook deelnemende voertuigen in het defilé. 
De toenmalige voorzitter van de VOKS, kolonel b.d. Leen Schreuders, was 
mijn eerste aanspreekpunt en aan hem bewaar ik ook goede 
herinneringen. Ik vergeet nooit zijn toorn toen bij een heroverweging van 
de jaarlijkse Herdenking in Wageningen het Ministerie van Defensie in 
2008 voornemens was om Indië-, Korea-, en Nieuw-Guinea veteranen 
voortaan uit te sluiten van deelname aan het defilé. Ik herinner mij nog 
goed de inhoud van de brief die Schreuders over dit beleidsvoornemen 
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schreef aan de betrokken autoriteiten. In niet mis te verstane 
bewoordingen maakte hij zijn ongenoegen over dit beleidsvoornemen 
duidelijk. Dankzei de vele protesten, media-aandacht en bemoeienis van 
Tweede Kamerleden kon dit voornemen tijdig worden afgewend. 

Wageningen, 5 mei 2008. Detachement Korea-veteranen van de VOKS 
o.l.v. detachementscommandant kol b.d. Schreuders bij het defileerpunt. 

 
De detailregelingen voor de deelname van het VOKS-detachement aan het 
defilé op 5 mei, zoals verstrekking NS-vervoerbewijzen, lunchpakketten 
voor deelnemende veteranen en hun partners, parkeerregelingen etc. 
besprak ik altijd met Fred Rosdorff als vertegenwoordiger van Leen 
Schreuders. Hij woonde dicht bij mij in de buut in Ede en dat was 
makkelijk voor het regelmatige overleg. Ook aan hem bewaar ik goede 
herinneringen. Altijd kon ik op Fred een beroep doen als ik ergens hulp 
kon gebruiken bij de organisatie. Zo was hij enkele jaren commandant van 
de groep vrijwilligers die op het 5 Mei plein belast was met het hijsen van 
de vlaggen. Voorafgaande aan het defilé werden de vlaggen van de elf bij 
de bevrijding van Nederland betrokken geallieerde landen gehesen 
volgens een strak door Fred geleid protocol. Na het overlijden van zijn 
vrouw nam Fred zijn intrek in Bronbeek waar hij het goed naar zijn zin had 
te midden van gelijkgestemden veteranen. 
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In november 2012 bezocht ik hem samen met mijn twee broers en mijn 
zwager in Bronbeek en trad hij op als onze gastheer. Naast de rondleiding 
door het museum mochten wij ook zijn huiskamer, waar hij erg trots op 
was, bewonderen. Met de vele bijzondere verhalen van Fred was het voor 
ons een gedenkwaardige dag.  

Bronbeek, 1 november 2012. 
Fred Rosdorff in zijn element in zijn huiskamer in Bronbeek. 

 
Helaas is Fred ons vele jaren geleden door een slopende ziekte ontvallen. 
Met eerbied en respect denk ik terug aan deze bijzondere man met het 
hart op de juiste plaats. 

Na het overlijden van Z.K.H. Prins Bernhard in 2004 en de invoering van de 
Nederlandse Veteranendag in 2005 ontstond er een hectische periode in 
Wageningen. Defensie wilde zich volledig richten op de door het parlement 
ingestelde Veteranendag en de deelname en ondersteuning van de 
herdenking op 5 mei in Wageningen afbouwen. Dit tot groot ongenoegen 
van de veteranen, de politiek en het publiek. De ontstane commotie leidde 
in 2008 tot mijn voortijdig teugtreden omdat ik mij niet kon vinden in de 
door Defensie gestelde randvoorwaarden voor een defilé nieuwe stijl.  
De onvoldoende zekerheid van de voorgestelde deelname van 
buitenlandse eenheden, de onvoldoende dekking voor de benodigde 
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financiering, maar vooral de opstelling van Defensie dat geen jonge 
veteranen meer mochten deelnemen aan het defilé waren voor mij 
doorslaggevende redenen om voortijdig mijn functie ter beschikking te 
stellen. In mijn vorig jaar in boekvorm verschenen memoires, onder de titel 
‘Rats, kuch en elektronen’, besteed ik in een afzonderlijk hoofdstuk 
ruimschoots aandacht aan deze enerverende periode in mijn postactieve 
bestaan. 

De coronacrisis was de oorzaak dat afgelopen twee jaar de herdenking op 
5 mei in aangepaste vorm moest plaatsvinden en het defilé geheel kwam 
ter vervallen. In het jubileumjaar 2020, waarin uitgebreid zou worden 
stilgestaan bij de herdenking van de capitulatie en de viering van de 
bevrijding 75 jaar geleden, is het ondanks de corona beperkingen toch 
gelukt om een boek uit te geven over de historie van 75 jaar herdenken en 
vieren in Wageningen. In dit boek dat onder de titel: ‘Vrijheid geef je door, 
75 jaar herdenken en vieren in Wageningen’, uitgegeven bij uitgeverij 
Kontrast in Oosterbeek, wordt uitgebreid aandacht besteed aan het 
ontstaan, de geschiedenis en de ontwikkeling van het defilé vanaf 1955 tot 
heden. 

De toekomst van het defilé voor het komende decennium is nog ongewis. 
De gevolgen van de coronacrisis, waardoor het defilé twee jaar op rij geen 
doorgang kon vinden, zal ongetwijfeld van invloed zijn op de organisatie 
van een defilé in de komende jaren. De deelname aan het defilé door de 
oudere categorieën veteranen zal in snel tempo verminderen en de facto in 
de loop van dit decennium verdwijnen. Binnen niet al te lange tijd zullen de 
Libanon veteranen de nestors zijn in een toekomstig defilé en zullen 
erfopvolgers en anderen het eerbetoon aan onze bevrijders levendig 
moeten houden. Ook Defensie heeft aangegeven de deelname en 
ondersteuning van een defilé in Wageningen de komende jaren 
substantieel te verminderen. Al met al een stevige uitdaging voor de 
organisatie om de invulling van de Herdenking van de Capitulaties en de 
viering van de bevrijding in het komende decennium op waardige wijze 
gestalte te geven. De toekomst zal uitwijzen of de komende jaren een 
defilé nog deel zal uitmaken van de 5 mei activiteiten en zo ja, in welke 
vorm. Ik kijk met weemoed maar voldoening terug op de periode dat ik 
samen met vele binnen- en buitenlandse veteranen mede invulling mocht 
geven aan dit unieke defilé. 

R.H. Rijntalder 
Oud-bestuurslid NCHC Wageningen 1945 
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LEESTIPS 
 
Vrijheid geef je door – 75 jaar herdenken en vieren in Wageningen  
 
Hotel De Wereld 
Op 5 mei a.s. is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van vijf 
jaar Duitse bezetting en overheersing. Dit is een bijzondere mijlpaal in de 
jaarlijkse herdenking van deze gebeurtenis in Nederland en in het bijzonder 
in Wageningen. In Hotel De Wereld vonden op 5 mei 1945 de 
besprekingen plaats over de capitulatie van de Duitse bezettingsmacht in 
Nederland. Daardoor mag Wageningen zich met recht Stad van de 
Bevrijding noemen. 
 
Initiatiefnemers 
Vanwege de coronamaatregelen waren alle geplande 5 mei-activiteiten in 
het land geannuleerd of een jaar vooruitgeschoven. Vrijheid geef je door 
verschijnt echter volgens planning. Het boek is gemaakt op initiatief van 
Jelle de Gruyter, oud-gemeenteraadslid van Wageningen, Wim Huijser, 
schrijver-publicist en Rob Rijntalder, luitenant-kolonel b.d. en oud-
bestuurslid van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945, en 
wordt uitgegeven door uitgeverij Kontrast in Oosterbeek. 
 
Caleidoscopisch 
In een zestiental hoofdstukken wordt op caleidoscopische wijze door 
evenzoveel auteurs de geschiedenis weergegeven van 75 jaar herdenken 
en vieren in Wageningen. In het eerste hoofdstuk van het boek wordt 
stilgestaan bij wat er precies gebeurde op 4, 5 en 6 mei in en nabij Hotel 
De Wereld en wat de betekenis is van het document dat daar werd 
ondertekend. De daarop volgende hoofdstukken gaan over het verval en 
herstel van Hotel De Wereld, de organisatie van de bevrijdings-
herdenkingen door de jaren heen, de oorlog-gerelateerde monumenten 
binnen Wageningen, het ontstaan en de ontwikkeling van het 
Bevrijdingsfestival, de 5 mei-symposia en de jaarlijkse ontsteking van het 
bevrijdingsvuur. Ook de betrokkenheid van veteranen, kinderen en  
re-enactors komt aan de orde, evenals de controverses die daarbij in de 
afgelopen 75 jaar hebben gespeeld. Bijzonder is dat ook vanuit de Duitse 
partnergemeente Mörfelden-Walldorf een bijdrage aan het boek is 
geleverd. Een delegatie uit deze plaats bezocht de herdenkingen in 
Wageningen voor het eerst begin jaren negentig. 
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Het boek is rijk geïllustreerd met uniek en exclusief beeldmateriaal. 
 
Vrijheid geef je door – 75 jaar herdenken en vieren in Wageningen, 
Redactie: Carleen van den Anker, Jelle de Gruyter, Wim Huijser en Rob 
Rijntalder, Uitgeverij Kontrast, ISBN 9789492411945, 208 pagina’s, 
geïllustreerd, gebonden. Prijs: € 19,95. 
 
Voor meer informatie: 
Uitgeverij Kontrast, Jaap Rosing 026 333 7975 
Wim Huijser 06 5112 8867 
Jelle de Gruyter 06 14280190 
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VERENIGING TRADITIE REGIMENT VAN HEUTSZ 
 
Op 19 november 2007 werd het Vrijwillig Reünieorkest Regiment van 
Heutsz opgericht. Het orkest bestaat uit vrijwilligers die in een militair 
orkest hebben gespeeld en worden hierbij ondersteund door muzikanten 
zonder militaire achtergrond. 
Het orkest is door de Regiments Commandant van het Regiment Van 
Heutsz, o.a. het 12e Infanterie bataljon Luchtmobiel, erkend als  
reünie-orkest en manifesteert zich dan ook in de uniformen uit de 
dienstplichtperiode.  
Tot voor kort was het orkest juridisch een onderdeel van Stichting 
Ouwestomp uit ’s Hertogenbosch. In de loop der tijd is de doelstelling van 
Stichting Ouwestomp gewijzigd, en heeft deze stichting de focus meer 
gelegd in het beheer van het Veteranen Ontmoetings Centrum Den Bosch-
Brabant Noord. 
Daarom is besloten het orkest alsmede het exercitiepeloton per 1 juli 2021 
zelfstandig door te gaan. Inmiddels is daarvoor we een nieuwe vereniging 
opgericht onder de naam “Vereniging Traditie Regiment Van Heutsz”. 

Inmiddels is ook een nauwe 
samenwerking aangegaan met 
het huidige Regiment Van 
Heutsz, en heeft het orkest de 
commando-overdracht van 
Overste Guy Dolmans naar 
Overste Tabe de Boer muzikaal 
mogen ondersteunen op 
landgoed Bronbeek op 22 juli jl. 
  

Van Overste Guy Dolmans heeft het orkest tevens de “Commanders Coin” 
mogen ontvangen voor de inzet op veteranendagen, herdenkingen en 
overige activiteiten. 

Meer Informatie 
e-mailadres:  info@van-heutsz.nl 
secretariaat:  secretaris@rrvh-tkos.nl 
website:  www.rrvh-tkos 
 
Faceboekpagina 
https://www.facebook.com/ReunieorkestRegimentvanHeutsz 
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MUSEUM BRONBEEK 
  
Week van de Koloniale Geschiedenis in Bronbeek 

Museum Bronbeek organiseert van 16 t/m 24 oktober 2021 activiteiten 
rond het thema  ‘Aan het werk’ in de ‘Week van de Koloniale 
Geschiedenis.  

Museum Bronbeek grijpt dit jaar het thema ‘Aan het werk’ aan om met een 
interessant en afwisselend programma in de Week van de Koloniale 
Geschiedenis dieper in te gaan op allerlei vormen werk in de voormalige 
koloniën in de Oost en de West. 

We starten de week op de Dag van de Arnhemse Geschiedenis. Die dag 
zal Barbara Esseboom van Erfgoed Gelderland ingaan op een wonderlijke 
koloniale tentoonstelling die in 1928 in Zypendaal werd gehouden. Daar 
werden werk en zelfs koloniale inwoners uit Oost en West getoond. En die 
sliepen op Bronbeek.  
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‘De Tranen van Ang’ is een West-Friese volksopera over helden die 
schurken blijken, familietradities en wederzijds onbegrip. Een muzikaal 
volksverhaal over de gebroeders Coen, verre nazaten van…. Het 
omstreden werk van hun verre voorvader als gouverneur in Azië blijft de 
gemoederen bezig houden. 

Oost-Indisch Doof 
In samenwerking met Focus Filmtheater presenteren we de 
theatervoorstelling ‘Oost-Indisch Doof’ van Hanneke Coolen-Colsters 
Deze vertelt over Hanneke’s grootvader Piet Colsters, die als dienstplichtig 
militair eind jaren 1940 naar Indonesië moest. De voorstelling kwam tot 
stand in samenwerking met het Zuidelijk Toneel en audiocollectief Schik. 

Met Studio Louter en OPERA Amsterdam werkt Museum Bronbeek 
momenteel aan een nieuwe vaste tentoonstelling. In deze Week geven we 
samen alvast een sneak preview van de nieuwe tentoonstelling. Verder 
laten we zien met welke dilemma’s en uitdagingen je te maken krijgt bij het 
ontwerpen van een tentoonstelling over kolonialisme. 

In samenwerking met IndoFILMcafé/Lux Nijmegen organiseren we een 
muzikale voorstelling met Marion Bloem: ‘Rugzak van je ouders, Indische 
bagage.’ Marion Bloem vertelt over het (post)kolonialisme, trapjes denken 
en identiteit. De muzikale ondersteuning is van Indische muzikanten. 
Stichting TRIS Kontakten presenteert op de speciale ‘Trisdag’ de 
geschiedenis van de Nederlandse Troepenmacht in Suriname (TRIS). Tot 
de onafhankelijkheid van Suriname vormden Nederlandse dienstplichtigen 
samen met Surinamers de troepenmacht in de toenmalige kolonie. Over 
hun werk in Suriname vertellen diverse veteranen. Oud-TRIS’er Tjipke de 
Vries gaat in op de geschiedenis van de TRIS. 

De activiteiten vinden plaats in de Congrescentrum Kumpulan op het 
landgoed Bronbeek te Arnhem, in Focus Filmtheater in Arnhem, 
Erfgoedcentrum Rozet te Arnhem en in Filmtheater Lux te Nijmegen. Op 
www.bronbeek.nl is vanaf 15 september 2021 de uitgebreide 
programmabeschrijving van de Week van de koloniale geschiedenis ook 
als PDF te downloaden. 
 
  
 
  



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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