


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. 1 van maart 2021 kan worden ingediend:  
per post:   redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert 
per email:  voks1951@gmail.com. Graag vóór 22 februari 2021.    
 

VOKS-BESTUUR  
 
 

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

 e-mail: ppg.gommers@gmail.com 

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. 4 – december 2020  
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VAN DE VOORZITTER 
 

Het leek alsof 2020 voor ons gevoel nog maar 
kort geleden was begonnen. Toch staan we 
alweer bijna aan het einde ervan. We kunnen 
vaststellen dat het een bijzonder jaar was. Het 
Covid-19 virus gooide voortdurend roet in het 
eten. Herdenkingen moesten worden afgeblazen, 
reünies gingen niet door en zelfs de revisit naar 
Korea, waarvoor zich ruim 22 Korea-veteranen 
hadden aangemeld, werd geannuleerd. Dat de 
regering van Zuid-Korea en de ambassades in 
Den Haag en Brussel u niet waren vergeten, blijkt 
wel uit de spontane actie met het sturen van 
20.000 mondkapjes, een eervolle oorkonde voor 
onze vereniging en de kerstgeschenken. 

 
 

Er zijn op dit moment nog 150 Korea-veteranen lid van onze vereniging. 
Onder het aantal overledenen in dit jaar, bevonden zich naast oud 
bestuurslid Wim Kramer ook twee Dc’s, te weten Gilbert Ghelen en erelid 
Hendrik Mulder. Ook hen zullen wij missen.   
Betekent dit dat uw bestuur steeds minder te doen heeft? Integendeel, 
doordat het 70 jaar geleden is dat de Korea-Oorlog begon, wordt er 
steeds meer aandacht besteed aan de inzet van de Korea-veteranen.  
We ontvingen meerdere verzoeken dan ooit tevoren voor interviews voor 
kranten en Tv-programma’s in Nederland en Zuid-Korea. 
 
 

Het lijkt wel of ook Nederland wil verbeteren wat in het verleden nog wel 
eens werd gemist: respect en aandacht voor de inzet van de militairen van 
het NDVN voor de wereldvrede. Een mooi voorbeeld hiervan is dat de 
namen van drie in de Korea-Oorlog omgekomen Nederlandse militairen 
zullen worden aangebracht op enkele bruggen of viaducten in Nederland. 
En niet te vergeten de lovende woorden van de minister van Defensie, 
mevrouw A. Bijleveld. Dankzij haar inzet krijgt de zilveren schaal ‘Held van 
de Maand’ (luitenant-kolonel Den Ouden) eindelijk een eervolle plaats in 
het Nationaal Militair Museum te Soesterberg.  
Ik dank het Regiment Van Heutsz en de Zuid-Koreaanse ambassades in 
Den Haag en Brussel voor de onuitputtelijke inzet en ondersteuning voor 
onze vereniging en wens u allen een vooral gezond en virusvrij 2021 toe. 

 

Paul P.G. Gommers 
Voorzitter   
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(Winter in Zuid-Korea) 
 

 

Het bestuur en de districtscommissarissen van de 

Vereniging Oud Korea Strijders 

wenst haar leden, donateurs en vrienden 

Prettige Kerstdagen 

en een 

gelukkig en gezond 2021 toe 
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KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN 
 
Bij deze wens ik alle Korea-veteranen en het bestuur van de VOKS  
prettige feestdagen toe en vooral een gezond 2021 met allen die u lief zijn 
 
C. van Tigchelhoven 
(Hr.Ms.Johan Maurits van Nassau. jan tot nov 1953) 
 
 
Vanaf deze plaats spreek ook ik samen met mijn familie de wens uit dat u 
een gezegend Kerstfeest mag hebben.  
Ondanks de beperkingen die door het COVID-19 virus ons zijn opgelegd, 
ben ik dankbaar voor de mooie herinneringen over 2020. Herinneringen 
waarin ook u als VOKS-lid of donateur een bijdrage heeft geleverd. 
Maar ook de herinneringen aan diegenen onder ons, die er niet meer zijn. 
 
Ik wens u tevens een fijn, maar vooral gezond 2021 toe. 
 
 

Leo Schreuders 
Secretaris en vicevoorzitter VOKS 
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KERSTBOODSCHAP DS ’T HOEN 
 
Stemmen zingen in Holland ’t Huis: Ere zij God 
 
 

Een nieuwe zoektocht naar de stemmen uit ons veteranenverleden is 
begonnen. De stemmen van het thuisfront voor hun geliefden in Korea in 
de jaren 1950 – 1954. In het fotoboek van aalmoezenier van der Vrande 
lees ik zijn krantenknipsel, gedateerd op zaterdag 30 december 1950. ‘De 
wereldomroep heeft een nieuwe serie uitzendingen in het leven geroepen, 
welke in het bijzonder bestemd zijn voor het Nederlandse Detachement 
Verenigde Naties.’ De uitzendingen waren op elke vrijdag van 13.30 – 
13.50 uur, dus twintig minuten lang. Een hele prestatie! Hierin werden ook 
de groeten van de familieleden in Nederland opgenomen. Elkaars 
vertrouwde stemmen horen was, is en zal altijd van wezenlijk belang zijn 
voor ons welzijn. Mevr. Treffers, echtgenote van Korea-veteraan Arie 
Treffers, kan daar over vertellen en wel vanuit het thuisfrontcomité; het 
‘Contact-Comité Korea’. 
Stemmen uit het verleden. Onze eigen stemmen of die van onze families 
nog een keer horen, kan emotioneel zijn. 
 
 

Vandaag is het zondag 6 december en hebben mijn vrouw en ik 
gisterenavond Sinterklaasfeest gevierd met onze kleinkinderen. Zij hebben, 
gelet op de discussies over Pieterbaas, aangepaste liedjes gezongen en 
wij zongen mee.  
Nu beginnen de kerstliederen te klinken. Wij luisteren hier in huis naar de 
vertrouwde stemmen van koren en solisten binnen en buiten de kerken. 
Vanmorgen zong ik mee met de adventsliederen van onze kerk in Ede via 
de livestream-uitzending en zittend voor onze computer. Voor mij heel 
ongewoon, maar door de tijd heen went het wel. Mijn vrouw zingt de pop-
kerstliederen mee via de tv en populaire radiozenders.  
 
 

Engelenkoren 2020 jaar geleden 
Zingen doet iets met mensen. Zingen verbindt ons over de eeuwen heen 
met de engelenkoren buiten in het veld bij de geboorte van het 
Christuskind in Bethlehem, 2020 jaar geleden. Hier waren het de 
schaapherders die hebben meegezongen. Deze mannen waren de 
potentiële soldaten voor hun krijgsheren.  
Wij zijn allemaal wel bekend met de soldaten die uit hun tegenover elkaar 
gegraven loopgraven klauterden om samen in de kerstnacht van 1914 
welbekende kerstliederen te zingen. Een waar gebeurd moment van een 
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vredig samenzijn aan het front in Europa. Op alle fronten is dit nog steeds 
een voorbeeld om na te volgen. Ook bij die van de huidige politieke, 
economische en sociale fronten binnen en buiten Europa! 
Tijdens de uitzendingen (veelal vredesmissie genoemd) van onze 
krijgsmacht zingen onze soldaten samen de bekendste algemene  
populaire en Bijbelse kerstliederen, soms begeleid door een muzikant, een 
bandje of het veldorgeltje. Ik heb de ervaring van zingen in een kerkje in 
het buitenland maar wel heel dicht bij de base.  
Vanzelfsprekend en als een traditie werd en wordt er nu gezongen in elk 
Holland-huis zoals toendertijd in Tokio. In vele kerken en bij de vele 
(veld)diensten zal ook dit jaar tijdens kerstnacht als slot en hoogtepunt het 
‘Ere zij God’ gezongen worden. U kunt wellicht via de livestream- vieringen 
meezingen. Dit eeuwenoude lied van de engelen eindigt voor ons met het 
derde couplet en met het AMEN van: zo was het, zo is, zo zal het dienen 
te zijn.  
 
 
 

Ere zij God, ere zij God,  
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 
 
Ik wens u alleen heil en zegen toe; 
anders gezegd ‘al het goede’ toe. 
 
 

Ds. Peter ’t Hoen 
Geestelijk verzorger VOKS 
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IN MEMORIAM 

 
Het bestuur van de VOKS maakt bekend  
dat in de periode augustus 2020 – december 2020 
bericht van overlijden is ontvangen van de 
Korea-veteranen: 
 
Dhr. Z. Mulder, 88 jaar, op 24 augustus 2020 te Purmerend 
(Marine, 1952-1953  Hr. Ms. Piet Hein) 
 
 
 
 

Dhr. E.J. Engberink, 89 jaar, op 31 augustus 2020 te Veenendaal 
(Landmacht, 26-02-1952  USS Gen. J.H. McRae) 
(Landmacht  12-12-1953  USS Gen. B.M. Blatchford) 
 
 
 
 

Dhr. A. Alter, 93 jaar, op 2 september 2020 te Hamlyn Heights, Australië 
(Landmacht, 12-12-1953  USS Gen. R.M. Blatchford) 
 
 
 

Dhr. H.J. Bogaars, 92 jaar, op 20 september 2020 te Duiven 
(Landmacht, 03-09-1953  USS Gen. R.M. Blatchford) 

 
 
 

 
De heer Bogaars was vanwege zijn verdiensten voor de Historische collectie van 
het Regiment Van Heutsz in 2015 benoemd tot lid van verdienste. 
 
 
 
 
 

Dhr. H. Mulder, 87 jaar, op 3 oktober 2020 te Vlaardingen 
(Landmacht, 11-05-1954  MS La Marseillaise) 

 
 

 
Op 3 oktober 2020 overleed totaal onverwacht Hendrik Mulder, onze district-
commissaris van District VII. West-Brabant/Zeeland. 
Bij de afscheidsdienst op vrijdag 9 oktober jl. waren o.a. aanwezig de voorzitter 
VOKS Paul Gommers en secretaris Leo Schreuders.  In het ‘In Memoriam Hendrik 
Mulder’ in deze VOX-VOKS leest u meer over het afscheid van de heer Mulder. 
 
 
 

Dhr. M.J.F. Groos, 90 jaar, op 7 oktober 2020 te Hellevoetsluis 
(Landmacht, 26-10-1950  SS Zuiderkruis) 
(Landmacht, 11-05-1954  MS La Marseillaise) 

 
 
 

Dhr. W. Scholtens, 92 jaar, op 9 november 2020 te Leeuwarden. 
(Landmacht, 12-12-1952 USS General C. H. Muir)  
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Dhr. W.L. Heijmans, 89 jaar, op 13 november 2020 te Bronbeek, Arnhem 
(Landmacht, 08-06-1953  MS Felix Roussel) 
 
 
De heer Heijmans overleed op 13 november jl. in Militair tehuis Bronbeek. 
Hij kwam oorspronkelijk uit Weert en vertegenwoordigde daar jarenlang de VOKS 
bij herdenkingen. Hij was één van de mede initiators van de oprichting van het 
Suffolk monument, dat in september 2020 naast de stadsbrug van Weert een 
markante plaats kreeg. 
Bij zijn afscheid waren namens de VOKS aanwezig voorzitter Paul Gommers, 
secretaris Leo Schreuders en de Korea-veteranen Nagelkerken en Kleine, 
medebewoner in Bronbeek. De erewacht werd gevormd door militairen van het 
Regiment Van Heutsz en de Bond van Wapenbroeders. De voorzitter VOKS hield 
daarbij een indrukwekkende toespraak. Na de dienst plaatste uw secretaris samen 
met een vertegenwoordiger van de Wapenbroeders een bloemstuk bij het Suffolk 
monument. 

 
 
 

  
 
 
Dhr. R.K. Meijer, 89 jaar, op 19 november 2020 te Weert 
(Landmacht, 29-10-1950  SS Zuiderkruis) 
 
 

Dhr. J.A. Huijzer, 94 jaar, op 22 november 2020 te Ermelo 
(Landmacht, 21-07-1951  USS Gen. J.H. McRae)  

 
 

 
Bij het afscheid van de heer Huijzer was de voorzitter VOKS aanwezig. 
Op de begraafplaats hield hij daarbij een korte afscheidsrede, waarvoor de familie 
zeer erkentelijk was. 
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EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 
 
Dankzij de inzet van deze mensen heeft onze vereniging de kans gekregen 
om zich een positie te verwerven in onze samenleving. 
De VOKS is zeer erkentelijk voor hun inzet om op te komen voor onze 
vereniging en hun loyaliteit ten aanzien van de Oud Korea Strijders. 
Wij zijn deze bijzondere mensen erkentelijk voor datgene dat zij voor ons 
hebben gedaan en bereikt. 
 

 
 
 
 

EREVOORZITTERS VOKS 
C.P.G.J. Motshagen  (overleden 2018) 
L.C. Schreuders  (overleden 2017) 
N. Tack (overleden 2007) 
 
ERELIDEN VOKS 
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 DC EN ERELID HENDRIK MULDER 
 

Op 3 oktober 2020 overleed totaal onverwacht 
onze districtscommissaris Hendrik Mulder in de 
leeftijd van 87 jaar.  
Hendrik ging op 11 mei 1954 met het schip  
"La Marseillaise' naar Korea. 
Na de oprichting van de VOKS in 1977 werd hij al 
kort daarna lid van onze vereniging.  
In 2001 werd Hendrik districtscommissaris van 
district VII West-Brabant en Zeeland. Als DC zette 
hij zich o.a. in voor de organisatie van de 

Hoengsong Herdenking in Roosendaal, een taak die hij perfect uitvoerde.  
Daarnaast was hij de drager van het vaandel van de Vereniging Oud Korea 
Strijders en daarmee het boegbeeld van onze vereniging tijdens nationale 
en internationale herdenkingen en defilés. 
Op 6 december 2017 werd hij door de VOKS benoemd tot erelid.  
 
 

Bij de indrukwekkende afscheidsdienst op vrijdag 9 oktober jl. waren 
namens de VOKS uw voorzitter en secretaris aanwezig alsmede meerdere 
Korea-veteranen en donateurs. 
De erewacht werd ingenomen door militairen van het Regiment van Heutsz 
en de Vaandelwacht van de VOKS. Wij zullen Hendrik met zijn humor, 
energie en betrokkenheid enorm missen. 
 
 

LCS 
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VAN HET BESTUUR 
 
Contributie 2021 
Zoals gebruikelijk wordt in het decembernummer van ieder jaar aan u de 
oproep gedaan om de contributie voor het komende jaar te voldoen.  
U ontvangt hiervoor geen acceptgiroformulier, maar u moet zelf een 
betaalformulier uitschrijven of elektronisch bankieren. 
 
  
De betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2021 kunt u doen 
door een bedrag van € 20,-  (het mag ook meer zijn) over te maken op het 
volgende rekeningnummer: 

 
 

RABO:    NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v.  V.O.K.S. te Nunspeet 
Graag met de vermelding: ‘contributie 2021’. 

 
 
 

Als iemand anders de contributie voor u overmaakt, zet dan bij de 
omschrijving, voor welk lid of donateur de contributie wordt betaald. 
 
 
 
De leden en donateurs die buiten Europa wonen en geen Nederlandse 
bank hebben, worden verzocht om het rekeningnummer van de Rabobank 
met BIC te gebruiken dat er zo uit ziet: 

 
 

RABONL2U   NL58RABO 0103 2098 24  V.O.K.S. te Nunspeet 
Het adres van de Rabobank is Eperweg 22a, 8071 PA  Nunspeet. 
 
 
WILT U AUB GEEN CHEQUE OPSTUREN (inwisselen kost meer dan de 
contributie) 
 
Contributie 2020 
Ondanks velerlei verzoeken, is door verschillende leden en donateurs de 
contributie van het afgelopen verenigingsjaar (2020) nog steeds niet 
voldaan. Wij verzoeken u daarom dringend in uw administratie nog eens 
na te kijken of u betaald heeft. 
Die leden die de contributie 2020 nog niet betaald hebben en dit uiterlijk 
31 januari 2021 nog niet hebben gedaan, ontvangen van het secretariaat 
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een schriftelijke herinnering. Jammer, want ook zo’n brief kost ons 
onnodig geld. 
Nu is er niet altijd sprake van opzet of slordigheid. Gezien de hoge leeftijd 
van onze leden kan het betalen van de jaarlijkse bijdrage wel eens te 
moeilijk worden. Wellicht dat iemand u daarbij kan helpen. 
 
 

U kunt uw (achterstallige) contributie ook per post betalen. Doe (minimaal) 
20 euro in een wit vel papier, vouw dit papier er dan overheen, schrijf uw 
naam er op en doe het geheel in een envelop. Adresseer dit naar 
Secretariaat VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert. Zet wel op de 
achterkant van de envelop uw adres, postcode en woonplaats. 
U ontvangt bericht als het geld per post is ontvangen.  
Lukt dit dan nog niet, neemt u eens contact met ons secretariaat op, om te 
bespreken hoe wij u kunnen helpen. 
 
Overlijden van Lid van Verdienste H.J. Bogaars en erelid H. Mulder  
Het VOKS-bestuur werd opgeschrikt door het overlijden van twee 
bijzondere leden:  
Op 20 september 2020 overleed Korea-veteraan H.J. Bogaars. De heer 
Bogaars  was vanwege zijn jarenlange inzet voor de Historische Collectie 
van het Regiment van Heutsz benoemd tot Lid van Verdienste van de 
VOKS. 
 
Op 3 oktober 2020 overleed Korea-veteraan en erelid van de VOKS  
H. Mulder. De heer Mulder was districtscommissaris van District VII West-
Brabant en Zeeland. 
 
Nieuw districtscommissaris District VII West-Brabant en Zeeland 
Na het overlijden van DC Hendrik Mulder, heeft de heer William Roza zich 
beschikbaar gesteld als DC voor district VII. Wij danken de heer Roza voor 
zijn spontane aanbod. 
 
Jaarvergadering 2021 
De datum voor de jaarvergadering is vrijdag 9 april 2021 in de 
Oranjekazerne in Schaarsbergen. 
In het maartnummer van de VOX-VOKS ontvangt u de uitnodiging en 
agenda. 
In verband met de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus is een en ander 
wel onder voorbehoud. 
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Hoengsong Herdenking Roosendaal geannuleerd 
Het VOKS-bestuur heeft besloten in 2021 af te zien van de Hoengsong 
herdenking en reünie in Roosendaal. Het aantal veteranen dat bij deze 
herdenking aanwezig kan zijn is minimaal en de ontwikkelingen rondom 
het coronavirus zijn nog niet erg optimistisch.  
Mochten de omstandigheden het toelaten, zal een kleine delegatie van de 
VOKS op 12 februari 2021 een korte herdenking houden en daarbij een 
krans of bloemstuk bij het monument plaatsen. 
 
Ander e-mailadres voorzitter 
Uw voorzitter, Paul Gommers, heeft een nieuw e-mailadres. 
Noteert u: ppg.gommers@gmail.com 
 
Cadeau van POSCO 
Met het secretariaat van de VOKS werd onlangs contact opgenomen door  
POSCO. Dit is een Zuid-Koreaans staalbedrijf en één van de grootste 
staalbedrijven ter wereld. 
Omdat 70 jaar geleden de Korea-Oorlog begon, besloot de directie van 
POSCO aan de Korea-veteranen een geschenk aan te bieden. 
Inmiddels moet u dit geschenk, bestaande uit een prachtige oorkonde en 
een aantal mondkapjes, hebben ontvangen.  
 
Uw secretaris heeft namens de Korea-veteranen als dank de volgende 
boodschap naar POSCO verstuurd: 
De Nederlandse Korea-veteranen ontvingen ter gelegenheid van het feit 
dat het 70 jaar geleden is dat de Korea-Oorlog begon, van u een  prachtig 
cadeau in de vorm van een mooie ingelijste oorkonde, vergezeld van een 
brief waarin u de veteranen bedankte voor hun inzet tijdens de Korea-
Oorlog. 
Ik weet zeker dat deze oorkonde een speciale plek zal krijgen in de harten 
van onze Oud Korea Strijders en in het museum van het Regiment van 
Heutsz. 
Namens de Vereniging van Oud Korea Strijders (VOKS) bedank ik POSCO 
voor dit bijzondere gebaar. 
 
Geschenk van de Zuid-Koreaanse ambassade te Den Haag 
Omdat door het coronavirus de jaarlijkse Veteranen Receptie in Den Haag 
niet kon doorgaan, heeft Z.E. Mr. Yeondoo Jeong, de ambassadeur van 
Zuid-Korea, besloten om aan de Korea-veteranen een kerstcadeau te 
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sturen. Zodra u dit heeft ontvangen, zal het secretariaat namens de VOKS 
een dankbetuiging naar de ambassade sturen. 
 
Donatie voor de VOKS 
Na het overlijden van Korea-veteraan de heer Meijer uit Weert, op  
19 november 2020, ontving de VOKS het bericht dat hij een donatie van 
500 euro had nagelaten voor onze vereniging. 
Wij zijn dankbaar en erkentelijk voor dit bijzondere gebaar.  
 
Museum Regiment Van Heutsz voorlopig gesloten 
De Historische Collectie van het Regiment Van Heutsz, waarin ook het 
Korea-gedeelte in is opgenomen, is tot nader order gesloten. 
Zodra de omstandigheden het weer toelaten, wordt bekend gemaakt 
wanneer het museum in 20201 weer toegankelijk is voor bezoekers. 
 
Museum Bronbeek tot 2022 gesloten 
Museum Bronbeek in Arnhem is tijdelijk gesloten. Bezoek van de binnen- 
exposities is niet mogelijk. Het landgoed is wel vrij toegankelijk.  
Wilt u een bezoek brengen aan een van de veteranen die daar woont, is dit 
mogelijk. Het is dan wel wenselijk dat uw bezoek vooraf aan de receptie 
wordt gemeld. In het gebouw mag de inwonende veteraan u alleen op 
zijn/haar kamer ontvangen. 
Heropening van het museum is voorzien in 2022. Tot dat moment vinden 
geplande aanpassingen plaats in het museumgebouw en wordt er gewerkt 
aan de bouw van een nieuwe vaste tentoonstelling. 
 
Geluidsfragmenten voor de Far East Broadcasting Cy. in Busan 
De Far East Broadcasting Cy. in Busan heeft een radiodocumentaire 
gemaakt om de offers te gedenken die de Korea-veteranen voor het land 
hebben gebracht tijdens de Koreaanse oorlog. 
De titel van het programma is ‘1957733’, wat verwijst naar het aantal  
VN-veteranen dat heeft meegevochten in de Koreaanse oorlog.  
Deze documentaire werd afgesloten met geluidsfragmenten van de 
stemmen van Korea-veteranen van over de gehele wereld. 
In deze geluidsopnames werd door de veteranen de volgende tekst in het 
Engels en in de eigen taal uitgesproken: 
 
1) “Please Don't forget us, please remember us” 
2) “Vergeet ons niet en blijf ons gedenken” 



16 
 

 
Op het verzoek per e-mail van uw secretariaat om deze twee door u 
ingesproken geluidsopnames per e-mail in te sturen, reageerden tien 
Korea-veteranen. 
Een mooi en representatief aantal, waar men in Zuid-Korea erg blij mee 
was. 
 
Videoboodschap van de minister van Defensie 
Uw bestuur ontving een indrukwekkende videoboodschap van de minister 
van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld-Schouten. Deze boodschap is 
gericht aan de Oud Korea Strijders waarin de minister onder andere ingaat 
op 26 oktober 1950, de dag waarop het 1e Nederlands Detachement 
Verenigde Naties (NDVN) naar de Korea-Oorlog vertrok. 
Wij zijn de minister zeer erkentelijk voor de positieve aandacht die zij geeft 
aan de mannen en vrouwen van ‘De Vergeten Oorlog’ waardoor steeds 
meer waardering voor hun inzet zichtbaar wordt. 
 

 
 
Op de website van de VOX-VOKS, onder ‘Video’s’ kunt u de boodschap 
nog eens zien en horen (www://vox-voks.nl/video’s) 
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Herdenking in Busan 
Op 22 oktober jl. woonde de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Korea, 
H.E. mevrouw Doornewaard, met het United Nations Command de 
kranslegging-ceremonie bij ter herinnering aan de start van de Koreaanse 
oorlog, 70 jaar geleden. 
 
Op 23 oktober werd de United Nations Day gevierd, op uitnodiging van de 
burgemeester van Busan. Een mooi evenement, eveneens met 
kranslegging en het herdenken van de slachtoffers. De ambassadeur had 
daar een ontmoeting met Asia Campbell, ons allen welbekend. 
 

 
Ambassadeur Joanne Doornewaard (links) 
Asia (midden) en Tom Coppen (Min BuZa) 
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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  
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ  Nunspeet 
Tel.: 06-13134870    e-mail: ppg.gommers@gmail.com 

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  
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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75 VERENIGDE NATIES 
 
Van de geestelijk verzorger van de VOKS, Ds. ’t Hoen, ontving de 
redactie de onderstaande bijdrage. 
 
Bitter en koud 
Begin oktober ben ik begonnen met het lezen over het ontstaan, de 
voorbereidingen en het vertrek op 26 oktober 1950 van het Nederlands 
Detachement Verenigde Naties naar het schiereiland Korea. 
Het is inmiddels 70 jaar geleden dat 636 Nederlandse militairen met twee 
verpleegsters op 23 november aankwamen in de haven van Busan, Zuid-
Korea. 
Vervolgens was er een maand voorbereiding om naar het front gestuurd te 
worden, weken eerder dan beloofd en verwacht. Twee dagen na aankomst 
van het detachement was een grote Chinese legermacht Korea 
binnengevallen aan de kant van de Noord-Koreanen. Het gevolg was een 
grimmige oorlog in een ruig bergachtig landschap met extreme 
temperaturen.  
 

 
 
Wanneer ik lees over de vreselijke vrieskou dan gaan de rillingen over mijn 
rug. Ik herinner mij de winterse oefeningen in Noord-Duitsland, waar onze 



21 
 

kleding nauwelijks bescherming gaf tegen de lage temperaturen ver onder 
het vriespunt. De NDVN-mannen van toen hadden het gruwelijk koud 
omdat hun Amerikaanse uitrusting tekortschoot.  
Lijden aan kou die je doet verstijven, kent geen verzachtende 
hulpmiddelen. De gedachten aan de feestdagen in december komen niet 
meer bij je op. Het uitzicht op warmte en huiselijke gezelligheid blijven 
steken in herinneringen. Zo lees ik over het detachement onderweg in de 
maand december 1950 en januari 1951. 
 
 

Naslagwerken   
Regelmatig lees ik aan de hand van data uit de volgende drie boeken over 
de eerste periode van het NDVN en bekijk ik de hele verzameling van 
persoonlijke foto’s van toen met de kaarten van de strijd: 

- Het Nederlands Detachement Verenigde Naties 
Een origineel en overzichtelijk naslagwerk geschreven door 
Françoise Appels, 2015 

- Het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea  
1950 – 1954 
Luitenant-Kolonel M.D. Schaafsma, 4 april 1959 

- De Koninklijke Marine in de Koreaanse Oorlog 1950 – 1954 
Samengesteld door Chris Mark 
Uitgave Vereniging van Oud Koreastrijders (VOKS) 

 
 

75 jaar Vrijheid 
Begin vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar hebben wij stilgestaan bij 
de bevrijding van ons land, Europa en landen in Azië. Vanaf maart 
beleefden wij de lockdown vanwege het onzichtbare coronavirus, ofwel de 
wereldwijde onzichtbare vijand. De geplande bevrijdingsfeesten werden 
afgelast en de massale plechtigheden, zoals wij o.a. op 4 mei op de Dam 
gewend waren, maakten plaats voor sobere gelegenheden. Alles was 
anders en tegelijk meer intiem en indrukwekkend. 
 
 

70 jaar Verenigde Naties 
De verslaggeving van ‘75 jaar bevrijding’ van de NOS van september 2019 
tot augustus 2020 werd afgesloten met de plechtigheid van het 75-jarig 
bestaan van de Verenigde Naties in het Vredespaleis in Den Haag. Hier 
sprak onze Koning Willem Alexander nogmaals zijn videofelicitatie uit van 
21 oktober. Koningin Maxima sprak over haar VN-ambassadeurschap.  
Een aantal familieleden sprak vanuit het thuisfront hun geliefden toe die in 
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opeenvolgende VN verbanden hebben gediend.  
Dit begon vanzelfsprekend met de ‘vergeten’ Korea oorlog.  
 

 
Vredespaleis Den Haag 

 
Uit de toespraak van koning Willem Alexander horen wij over de belofte 
van de naties om te bouwen aan een betere wereld en hij vervolgt: 
“Die belofte werd waargemaakt toen steeds meer landen zich aansloten. 
Mijn generatie en de generatie na mij zijn dankbaar voor de kansen die wij 
daardoor hebben gekregen. De Verenigde Naties hebben geweld, onrecht 
en armoede niet weten te beëindigen. Maar ze hebben die wel weten te 
beteugelen en terug te dringen en dankzij het Internationaal Strafhof en 
internationale tribunalen wordt de kans op straffeloos handelen hopelijk 
ooit uitgebannen. Miljarden mensen plukken daarvan in hun dagelijks 
leven de vruchten.” 
 
 
 

Dit jubileum eindigde met de hartelijke gelukwens van de koning:  
“Namens de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden – in Europa en 
de Cariben - wens ik onze Verenigde Naties van harte geluk met het 75-
jarig bestaan. En ik wens alle bouwmeesters van een betere wereld – 
welke leeftijd, nationaliteit of achtergrond ze ook mogen hebben – heel 
veel succes!” 
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Via video contact antwoordde Secretaris-generaal António Guterres op de 
vraag: wat ziet u als de grootste prestatie van de VN in de afgelopen 75 
jaar, dat de verwachte derde Wereldoorlog niet heeft plaatsgevonden. Hij 
vervolgde met het constateren: “Onze organisatie reflecteert de 
onvolmaaktheden van onze tijd. Maar ze is ook een uitdrukking van de 
meest opbouwende krachten en een symbool van hoop voor de 
toekomst.” 

 
 
 

70 jaar terug in de tijd, 23 oktober 1950, de VN bestond toen al vijf jaar. 
Ik haal nu aan wat ik lees in de boeken van luitenant-kolonel Schaafsma 
en Françoise Appels: 
In de Ridderzaal vond op 23 oktober de herdenking plaats van het vijfjarig 
bestaan van de VN. Bij die gelegenheid werd in aanwezigheid van een 
aantal NDVN’ers de VN-vlag aan detachementscommandant luitenant-
kolonel Den Ouden overhandigd. De volgende dag werd op Het Binnenhof 
officieel afscheid genomen van het detachement.  

 
 

 
 
 

Minister-president Willem Drees sprak de militairen toe: “Hij gaat niet 
omdat wij strijd of oorlog wensen. Hij gaat om de wereldvrede des te beter 
te waarborgen. Hij gaat ook om ertoe bij te dragen dat in plaats van het 
geweld het recht wordt gesteld.” 
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Bij het vertrek met het SS Zuiderkruis op 26 oktober 1950 wenste de chef 
van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin het detachement een 
goede reis toe en las hij een boodschap voor die met de volgende 
woorden eindigde: 
”Zorg dat gij Uw taak met ernst en toewijding uitvoert; bevestigt de goede 
naam die de Nederlandse soldaat heeft; bedenkt steeds dat daar in den 
vreemde Uw optreden de naam van Uw land hoog moet houden. Toont de 
beste eigenschappen van ons volk: arbeidzaamheid, kalmte en geloof, ook 
in de moeilijkste omstandigheden.” 
 
 
Met deze bijdrage heb ik het heden en het verleden over een periode van 
75 en 70 jaar willen verbinden. Met vallen en opstaan zal de VN zich 
hopelijk blijven inzetten voor Vrede, Vrijheid en Veiligheid met Voldoende 
Voedsel en Vaccins wereldwijd. Het zal erop aankomen om de Bijbelse 
begrippen gerechtigheid en ruimhartigheid in de alledaagse praktijk van 
miljoenen mensen waar te maken. En wat de praktijk betreft verwijs ik naar 
de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, aangenomen in september 
2015 en met vooruitzicht naar 2030.  
 
Ds. Peter ‘t Hoen 
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Op 23 oktober 2020 werd de viering van 75 jaar vrijheid afgesloten met 
een tv-uitzending. Deze uitzending stond volledig in het teken van de 
Verenigde Naties.  
 
Het programma was een afwisseling tussen persoonlijke verhalen en 
muziek en werd eerder opgenomen in het Vredespaleis Den Haag. Eén van 
de items was het verhaal van Amy uit Beiroet. Zij is opgegroeid in de 
burgeroorlog. Steeds als het te erg was vluchtte het gezin naar het zuiden 
waar de Nederlandse 
militairen waren. Zodra ze 
daar was en hen zag, 
voelde ze zich veilig. 
Tijdens dit verhaal werden 
foto’s getoond van 
verschillende Nederlandse 
veteranen uit alle missies 
van de afgelopen 75 jaar.  
Ook de Korea-Oorlog werd 
niet vergeten. Namens de 
Korea Strijders van het 
NDVN, werd een foto 
getoond door Dick 
Hermans, die met het 
eerste Detachement 
Verenigde Naties op  
26 oktober 1950 met het 
schip  
‘SS Zuiderkruis’ naar de 
Korea-Oorlog vertrok. 
Het bestuur van de VOKS 
dankt de heer  
Hermans voor zijn 
deelname aan het 
programma 75 jaar 
Verenigde Naties waarin, zij het op bescheiden schaal, ook de Korea-
oorlog aandacht kreeg. 
 
 

LCS 
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DE VIJF VERMISTE MILITAIREN VAN HET NDVN 

Op 30 juli 2018 schreef uw bestuur een brief naar minister-president 
Rutte over de tijdens de Korea-Oorlog vijf vermiste Nederlandse 
militairen van het NDVN. Het waren sergeant Van der Snepscheut, 
soldaat Moonen, soldaat Knaap, soldaat Deegmulder en  
soldaat Lamberti. 

Gezien de positieve ontwikkelingen in de communicatie tussen de 
Verenigde Staten, Noord-Korea en Zuid-Korea in 2018, deden wij een 
dringend verzoek aan de premier om te bewerkstelling dat er bij de 
eerstvolgende besprekingen op regerings- dan wel op diplomatiek niveau, 
kon worden bewerkstelligd dat ook de overblijfselen van deze vijf 
Nederlandse militairen worden gevonden en vrijgegeven. Pas dan kan hun 
familie op waardige wijze eindelijk afscheid nemen van hun dierbaren. 

Zoals bekend reageerde de premier al een dag later met het bericht dat 
het ministerie van Algemene Zaken over dit onderwerp een gesprek met 
een delegatie van het VOKS-bestuur wilde voeren. Dat gesprek heeft kort 
daarna plaatsgevonden en is er e.e.a. opgestart. 
Het moge duidelijk zijn dat het niet zo eenvoudig is om dit proces in gang 
te zetten, maar er is onlangs een belangrijke stap in de goede richting 
gezet. Zie daarvoor de tekst van onderstaand persbericht: 

Zuid-Korea en Nederland ondertekenen MOU voor het vinden van 
vermiste Nederlandse militairen in de Koreaanse oorlog 

SEOUL, 7 december (Yonhap) - Zuid-Korea en Nederland hebben 
overeenstemming bereikt om hun inspanningen te versnellen om 
Nederlandse militairen die tijdens de Koreaanse oorlog van 1950-53 
werden vermist, te vinden en te identificeren, zei het ministerie van 
Defensie maandag. 

Minister van Defensie Suh Wook en de Nederlandse ambassadeur in Zuid-
Korea Joanne Doornewaard ondertekenden een memorandum van 
overeenstemming (MOU) waarin Seoul wordt opgeroepen om een 
systeem op te zetten dat is ontworpen om de overblijfselen van vermiste 
militairen op te graven en ze sneller te identificeren. 
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Nederland heeft ook gezworen om volgens de overeenkomst DNA en 
andere gerelateerde informatie die hiervoor nodig is aan Zuid-Korea te 
verstrekken. 
De Europese natie stuurde tussen november 1950 en december 1954 in 
totaal 5.322 militairen naar Korea. Van hen worden er nog steeds vijf 
vermist. 
 
“We zullen ons uiterste best doen om deze gevallen helden te vinden en 
ze zo snel mogelijk naar huis terug te brengen”, zei minister Suh. ”We 
zullen hun opoffering en toewijding nooit vergeten, en aandringen op 
diverse projecten, waaronder de opgraving van oorlogsresten, om hun 
opoffering te herinneren en terug te betalen.” 
 
Tijdens de driejarige oorlog stuurden in totaal 16 landen, waaronder 
Nederland, troepen en vijf landen verleenden medische steun aan Zuid-
Korea. Volgens gegevens van de overheid worden van de ongeveer twee 
miljoen internationale servicemedewerkers nog steeds 600 mensen 
vermist. 
 

 
Mevr. Doornewaard en minister Suh Wook ondertekenen de MOU (Foto: MinDef) 
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HERDENKINGSSCHILD VOOR HET NATIONAAL MILITAIR MUSEUM 
 
Het is al weer even geleden, maar onderstaand nieuws over de ‘Hero of 
the Month’ wordt weer even actueel. 
Op 12 februari 1951 sneuvelden bij de slag van Hoengsong, Zuid-
Korea, 17 militairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties 
(NDVN), onder wie de commandant, de luitenant-kolonel Den Ouden en 
vijf Zuid-Koreaanse Katusa’s. 
De gesneuvelde Nederlanders werden allen begraven op de United 
Nations Memorial Cemetery in Busan, Zuid-Korea. 
 
In februari 2018 vonden in Zuid-Korea de Olympische Spelen plaats. 
Daarbij werd door het Zuid-Koreaanse ‘Ministry of Patriots and Veterans 
Affairs’ besloten om luitenant-kolonel Den Ouden postuum te benoemen 
tot ‘Hero of the Month’. Dit is een prestigieuze onderscheiding voor 
militairen die zich hebben ingezet voor de bevrijding van Zuid-Korea 
tijdens de Korea-Oorlog en daarbij het leven verloren. 
Een prachtig herdenkingsschild met de naam van de luitenant-kolonel Den 
Ouden er in gegraveerd, werd in Zuid-Korea in aanwezigheid van minister-
president Mark Rutte overhandigd aan de plaatsvervangend commandant 
van het Regiment Van Heutsz, de majoor Ed Mustert. 
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Uw bestuur en het Regiment dienden vervolgens bij het Nationaal Militair 
Museum in Soesterberg een verzoek in om de onderscheiding in de vitrine 
van de Korea-collectie te plaatsen. 
Wat een eenvoudig verzoek aan het NMM leek, werd – opnieuw – een 
moeizaam traject. Na ondersteuning van de minister van Defensie, 
mevrouw A. Bijleveld, kwam er meer snelheid in de besluitvorming van het 
NMM. Inmiddels heeft het VOKS-bestuur de goedkeuring ontvangen en zal 
het schild begin 2021 met een korte ceremonie in de vitrine worden 
gepositioneerd. 
 
Het NMM is gevestigd aan de Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest. 
Houdt bij een eventueel bezoek rekening met de maatregelen rondom het 
coronavirus. 
 

 
 
 

De Koreacollectie in het NMM (Foto: VOKS) 
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DE WITTE ANJER 2020 
 
In 2005 werd de Witte Anjer 
geïntroduceerd als uiting 
van waardering voor 
Nederlandse veteranen. De 
Witte Anjer is bij de oudere 
generatie bekend, omdat 
wijlen Prins Bernhard de 
gewoonte had een witte 
anjer te dragen.  
 
De Witte Anjer prijs 
Het Nationaal Comité Veteranendag heeft in 2018 een speciale prijs, de 
Witte Anjer Prijs, in het leven geroepen voor mensen die zich inzetten voor 
veteranen. De Witte Anjer Prijs is een publieksprijs waarmee het Nationaal 
Comité ́ Veteranendag mensen in het zonnetje zet die een bijzondere rol 
spelen in het leven van een veteraan. 

 
Vijftien genomineerden voor 2020 
In totaal waren er vijftien genomineerden voor de Witte Anjer, onder wie 
Kees Kortlever, Korea-veteraan en Districtscommissaris van de Vereniging 
Oud Korea Strijders (VOKS).  

 

 
De nominatie van Kees Kortlever kwam tot 
stand dankzij een voordracht van het 
Veteranen Platform, i.s.m. het secretariaat 
van de VOKS.Hoewel Kees, bescheiden 
zoals hij is, op voorhand aangaf dat andere 
genomineerden het nog meer verdienden 
dan hij, was de uiteindelijke keuze van de 
winnaar voor de jury toch moeilijk. “Eigenlijk 
verdienen alle vijftien de eerste plaats” zei 
Angelien Eijsink, voorzitter van de Jury. 
 
 
 

Kees Kortlever (Foto: VOKS) 
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Veteranen Search Team (VST)  
Dit jaar werd de Witte Anjer Prijs 2020 gewonnen door Dennis en Mariska 
van der Kraats uit Etten-Leur. Zij zijn de drijvende kracht achter het 
Veteranen Search Team (VST), dat zoekacties uitvoert naar vermiste 
personen. 
Het Etten-Leurse tweetal richtte dat team op in december 2017, naar 
aanleiding van de zoekactie naar de vermiste Anne Faber. Inmiddels telt 
het team van de vrijwilligersorganisatie zo'n 1600 oud-militairen en 
veteranen. In nog geen drie jaar tijd zetten zij, op verzoek van de politie, 
meer dan zestig zoekacties op touw. 
Uit handen van de inspecteur-generaal der Krijgsmacht, de generaal-
majoor der mariniers Frank van Sprang, ontvingen Dennis en Mariska de 
prijs. 
 

 
Dennis en Mariska van der Kraats (Foto: Nationaal Comité Veteranendag) 

 
De Vereniging Oud Korea Strijders feliciteert de terechte winnaars van 
deze bijzondere waardering voor hun inzet. 
 
 
 

Mocht u via internet de uitzending nog eens willen zien, dan kan dat via 
YouTube:  www.youtube.com/watch?v=LZjRHJddFd0 
(of open YouTube en zoek op ‘De Witte Anjer’) 
 
 

Leo Schreuders 
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EEN BIJZONDERE ONTMOETING 
 
Marius Hampel sneuvelde als militair van het Nederlands Detachement 
Verenigde Naties op 26 juli 1953, uitgerekend op de dag waarop de 
wapenstilstand werd afgekondigd. 
 

Marius (bijnaam ‘Hampeltje’) maakte deel uit van een 
patrouille die in de nacht van 25 op 26 juli 1953 op 
verkenning ging. Van deze patrouille sneuvelden die 
nacht vijf Nederlandse militairen en raakten er vier 
ernstig gewond. Marius werd slechts 20 jaar oud.  
 
Zijn zus Lien was in januari 2020 in Liverpool. Tijdens 
een wandeling hoorde zij dat een jongeman Koreaans 
sprak. Lien zei hem goedendag in het Koreaans (joh-
eun nal) waarop een gesprek volgde.  

Na terugkeer in Nederland ontstond e-mailverkeer tussen Lien en de Zuid-
Koreaanse jongeman, waarin hij schreef dat hij op 11 november 2020 een 
herdenking op het ereveld Busan zou bijwonen. Toen pas vertelde Lien 
hem dat haar broer Marius daar begraven ligt, waarop hij haar beloofde 
enkele foto’s te maken en op te sturen. En wat hij beloofde, gebeurde ook. 
Zij ontving enkele foto’s die hier zijn bijgevoegd.  
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PERSOONLIJK DINER MET KOLONEL KIM 
 
De militair attaché van Zuid-Korea, Kolonel Kim Yongsun, wilde graag 
Korea-veteranen ontmoeten, omdat er door de corona-maatregelen 
geen bijeenkomsten met meerdere veteranen tegelijk konden doorgaan. 
Hij wil toch graag weten hoe het met een ieder gaat. Hij had hiervoor het 
initiatief genomen om per keer met één Korea-veteraan in een restaurant 
te gaan eten.  
Op uitnodiging van Kolonel Kim en zijn vrouw hebben Korea-veteraan 
Jan Nagelkerken en zijn dochter Yvonne op 5 oktober jl. heerlijk gegeten 
bij restaurant ‘Het Weeshuys’ in Geertruidenberg.  
Het was een erg gezellige avond. We hadden nu de tijd om eens rustig 
met elkaar te praten. Kolonel Kim had zelfs een cadeautje voor mijn 
vader meegenomen. 
Helaas moesten daarna alle restaurants vanaf 14 oktober sluiten, 
waardoor ontmoetingen van Kolonel Kim met andere veteranen helaas 
niet verder konden doorgaan. Wij waren in ieder geval nog net op tijd om 
samen met de kolonel en zijn vrouw te kunnen eten en een leuke avond 
te hebben. 
Mijn vader en ik wensen een ieder, ondanks de maatregelen, fijne 
feestdagen en een gezond 2021. Hopelijk kunnen we elkaar volgend jaar 
weer ontmoeten. 
 

Zorg goed voor elkaar. 
 

Jan en Yvonne Nagelkerken 
 

 



35 
 

OPSPORING VERZOCHT 
  
In deze rubriek plaatst uw bestuur oproepen om 
informatie over Oud Korea Strijders.  
 
Oproep Museum Schaarsbergen 
Het museum in de kazerne te Schaarsbergen, 
waarin ook de Korea-collectie is ondergebracht, doet de volgende 
oproepen:  
 
Oproep voor de leden van de marine 
Van 1996 tot 2010 zat het museum van het Regiment Van Heutsz in 
Schaarsbergen in het R-gebouw (stafgebouw bij de klimtoren).  
In het museum was een half zaaltje ingeruimd voor de marine. 
Wie weet nog wat hier tentoongesteld werd? Wat was uw indruk? En 
vooral, heeft u een foto van dit marinehoekje.  
Uw informatie zal goed van pas komen bij een boekje over de 
geschiedenis van het museum dat nu geschreven wordt.  
Het marine-deel in het museum krijgt daarin de aandacht die het verdient. 
 
 

Uw kunt uw reactie richten aan Willem Brouwer, vrijwilliger van het 
museum.    Telefoon: 06-308 76 221 of 0316 - 526 066 
 E-Mail: wwm.brouwer@freeler.nl 
 Adres: Fuutstraat 40, 6921 WJ Duiven. 
 
Korea-veteraan G.T.A. Kusters 
De heer Kusters jr. zoekt informatie, verhalen en foto’s van en over zijn 
vader, George (Sjors) Kusters, geboren op 25 februari 1929. Hij woonde 
tijdens zijn vertrek naar Korea in Utrecht.  
Het gaat hem voornamelijk om zijn jeugd en zijn tijd die hij in Korea diende.  
Zijn vader is op 2 augustus 2001 te Woensdrecht overleden, maar liet 
helaas geen foto’s na.  
Hij ging twee keer vrijwillig naar de Korea-Oorlog. Eerst op 26 oktober 
1950 met het schip 'SS Zuiderkruis' en daarna op 3 januari 1953 met het 
schip 'SS Waterman' 
 
 

Wilt u reageren op deze oproep, 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 
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KONING OPENT VETERANENBEGRAAFPLAATS LOENEN 
 
Zijne Majesteit Koning Willem Alexander opende op 26 november jl. 
de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen.  
 
Nederland telt ruim 115.000 veteranen van de Koninklijke Landmacht, de 
Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke 
Marechaussee. 
Met de opening van deze begraafplaats is een langgekoesterde wens 
van velen in vervulling gegaan: een plek waar veteranen – en 
desgewenst hun partner – kunnen worden begraven, bijgezet (urn) of 
hun as kan worden uitgestrooid. Een plek die recht doet aan hun inzet 
voor vrede en vrijheid; een indrukwekkende plek voor nabestaanden en 
bezoekers, met een prachtig herdenkings- en educatiecentrum. Alles uit 
eerbied voor onze veteranen. 
 
 

 
 
 

Koning Willem Alexander opent de begraafplaats Loenen (Foto: MinDef) 
 
De eerste veteraan die op 1 december 2020 werd herdacht en bijgezet 
was luitenant-kolonel b.d. Tivadar Spier, ridder Militaire Willems-Orde 
der 4e klasse. Hij maakte onderdeel uit van het Wapen der Infanterie van 
de Koninklijke Landmacht. Spier werd tot Ridder MWO geslagen 
wegens uitzonderlijk moedig optreden. Hij was tevens een Oud Korea 
Strijder.  



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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