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

VOX-V.O.K.S.
45e jaargang

Nr. 1 – maart 2021

SECRETARIAAT
Correspondentie richten aan V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
Tel.: 06-51903177 Website: www.vox-voks.nl E-mail: voks1951@gmail.com
BETALINGEN:

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

KOPIJ
Kopij voor nr. 2 van juni 2021 kan worden ingediend:
per post: redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
per email: voks1951@gmail.com. Graag vóór 22 mei 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
Secretaris:

L.C. Schreuders, telefoon 06-51903177
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
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VAN DE VOORZITTER
Het wordt zo langzamerhand een herhaling van
zetten, want nog steeds houdt het coronavirus
ons bezig. Opnieuw wordt de jaarvergadering
2021 verplaatst naar later in het jaar en is nog
niet zeker wat we nog meer moeten gaan
verschuiven. Houdt het dan nooit op?
Regelmatig worden we gebeld door Koreaveteranen die het contact met hun kameraden
missen. Het is diep en diep triest dat dit contact
nu nog steeds niet mogelijk is, maar er is licht in
de duisternis: het vaccineren is na een moeizame
start eindelijk begonnen en komt nu goed op
stoom. Velen onder u zullen de eerste vaccinatie
al hebben ontvangen. Wat mij betreft gaan we
elkaar dit jaar weer ontmoeten, maar zullen we nog even geduld moeten
hebben.
Er is nog meer positief nieuws te melden. Wat was dat een mooi gebaar
van de jonge ‘UN-HABITAT ambassadors’ Sarang en haar broer Sejune
om helemaal uit Zuid-Korea u mondkapjes toe te sturen met een
persoonlijke brief. De Republiek Korea vindt het belangrijk dat de KoreaOorlog en daarmee de inzet van de Korea-Strijders nooit wordt vergeten
en wordt doorverteld van generatie op generatie. Het initiatief van Sarang
en Sejune is daarvan een mooi voorbeeld.
Verder was er het bijzondere en emotionele moment dat de schaal van de
‘Held van de Maand’ wijlen luitenant-kolonel Den Ouden, eindelijk een
prominente plek kreeg in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.
Dit gebeurde op vrijdag 12 februari 2021, de datum waarop 70 jaar
geleden 17 Nederlandse militairen van het NDVN en vijf KATUSA’S
sneuvelden bij de slag van Hoengseong.
En dan is er nog een ander bericht: Zuid-Korea wil dit najaar toch weer een
revisit organiseren voor Korea-veteranen en begeleiding. Elders in deze
VOX-VOKS leest u er meer over.
Wij kijken vooruit naar een jaar waarin alles anders gaat worden, maar dan
wel in positieve zin. Houd vol en blijf vooral gezond.

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
L.C. Schreuders
N. Tack

(overleden 2018)
(overleden 2017)
(overleden 2007)

ERELIDEN VOKS
F. Titalepta
H. Mulder
M. Smits
H. de Jong
A.A. Herweijer
A. Rietdijk
J.W. Scholten
J.A. Bor

(overleden 2020)
(overleden 2016)
(overleden 2015)
(overleden 2014)
(overleden 2013)
(overleden 2010)
(overleden 1995)

LEDEN VAN VERDIENSTE VOKS
H.J. Bogaars
K. Piëst
C.J. Graaf van Limburg Stirum
A.J. Leyenaar
W. Meinen
Ch. Mark

(overleden 2020)
(overleden 2018)
(overleden 2018)
(overleden 2018)
(overleden 2014)
(overleden 2006)
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IN MEMORIAM
Het bestuur van de VOKS maakt bekend
dat in de periode december 2020 – februari 2021
bericht van overlijden is ontvangen van de
Korea-veteranen:
Dhr. S.J. Boom, 86 jaar, op 7 december 2020 te Hoogvliet
(Marine, 1953-1954 Hr.Ms. Dubois)
Dhr. B. Herber, 91 jaar, op 15 december 2020 te Bosch en Duin
(Landmacht, 26-10-1950 SS Zuiderkruis)
Dhr. N.A. Beemster, 92 jaar, op 29 december 2020 te Apeldoorn
(Landmacht, 26-05-1951 USS Gen. W.C. Langfitt)
Dhr. J. van der Burgh, 94 jaar, op 6 januari 2021 te Delfgauw
(Marine, 1953 Hr.Ms. J.M. van Nassau)
Dhr. A.H.M. Hagdorn, 95 jaar, op 16 januari 2021 te Katwijk
(Marine, 1953 HMS ‘Ocean’, Royal UK Navy)
Tijdens de Korea-Oorlog werden drie Nederlandse marinevliegers, de luitenants
Hagdorn, Van Crugten en Mulder, ingedeeld bij het 807e Squadron aan boord van
het vliegdekschip ‘HMS Ocean’ van de Royal UK Navy. Zij werden ingezet met de
Hawker Seafury FB 11, een eenpersoons-jager.
Op 25 oktober 2019 ontving de heer Hagdorn uit handen van de Zuid-Koreaanse
ambassadeur Z.E. Mr. Yun Young Lee en in aanwezigheid van de minister van
Defensie, H.E. mevrouw A. Bijleveld, de Korean War Medal.

Dhr. P. Heijstra, 88 jaar, op 23 januari 2021 te Groningen
(Marine, 1953 Hr.Ms. J.M. van Nassau)
Dhr. H.J.P. Bannenberg, 89 jaar, op 28 januari 2021 te Diever
(Marine, 1951-1952 Hr.Ms. Van Galen)
Dhr.T. Koldenhof, 88 jaar, op 3 februari 2021 te Sommelsdijk
(Marine, 1952-1953 Hr.Ms. Piet Hein)
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VAN HET BESTUUR
Contributie 2021
Nog niet alle leden en donateurs hebben hun
contributie van (minimaal) 20 euro voor 2021
voldaan. Vandaar nogmaals deze herhaalde oproep.
Mocht u al hebben betaald, dan is deze oproep
natuurlijk niet meer voor u bestemd. We zien echter
ook dat sommige leden nog steeds 14 euro
overmaken terwijl dit 20 euro dient te zijn.
Wilt u in een eventuele automatische overschrijving
nakijken of u het bedrag heeft aangepast naar (minimaal) 20 euro?
Zo niet, dan graag corrigeren.

De betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2021 kunt u doen
door een bedrag van minstens (meer mag ook) € 20,- over te maken op de
volgende rekening:
NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S.
Graag met de vermelding: ‘contributie 2021’.

De leden en donateurs die buiten Europa wonen en geen Nederlandse
bank hebben, worden verzocht om het rekeningnummer van de Rabobank
met de BIC-code te gebruiken dat er zo uit ziet:
RABONL2U NL58RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S.
Ook graag met de vermelding: ‘contributie 2021’.
Het adres van de Rabobank is Eperweg 22a, 8071 PA Nunspeet.

WILT U AUB GEEN CHEQUE OPSTUREN (inwisselen kost meer dan de
contributie)
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Achterstallige contributie voorgaande jaren
Verschillende VOKS-leden en donateurs hebben een brief ontvangen
waarin werd opgeroepen ook de achterstallige contributie(s) over 2019 en
2020 uiterlijk 1 april 2021 te voldoen. Gelukkig hebben velen onder u
gereageerd en de achterstand weer goedgemaakt. Waarvoor dank.
De enkelen onder u die nog niet hebben betaald, zullen opnieuw een brief
ontvangen met het dringende verzoek dit alsnog te doen.
Annuleringen Jaarvergadering
Het coronavirus blijft ons nog steeds dwarszitten. Daarom is in
samenspraak met het Regiment Van Heutsz besloten de Jaarvergadering
van 9 april 2021 te verschuiven naar een latere datum.
U wordt in de VOX-VOKS van juni over de nieuwe datum geïnformeerd.
Grote Herdenking en Reünie VOKS
De Grote Herdenking en Reünie van de VOKS van dinsdag 18 mei 2021
staat vooralsnog wél gepland. In deze VOX-VOKS treft u de uitnodiging
aan. U dient zich daar voor op te geven.
Juiste postadres doorgeven
Nog steeds komen geschenken of brieven retour met de mededeling ‘naar
onbekend adres vertrokken’. Wilt u ons doorgeven als u gaat verhuizen
zodat u niet verstoken blijft van informatie van de VOKS?
Koreareis (revisit) Zuid-Korea 2021
Het Ministerie van Patriots and Veterans Affairs (MPVA) in Zuid-Korea
heeft in dit najaar revisits gepland met Korea-veteranen uit meerdere
landen. In deze VOX-VOKS kunt u meer lezen over deze revisits.
Herdenking Ds. Timens
Het VOKS-bestuur heeft besloten geen gezamenlijke herdenking te
houden bij het monument van Ds. Timens, die op 12 februari 1951
sneuvelde bij Hoengseong.
Wél zal uw voorzitter samen met Korea-veteraan de heer Dalhuisen op 8
april 2021 in Apeldoorn een bloemstuk bij het monument van Ds. Timens
plaatsen.
Samil School VOKS-Award
Ook dit jaar hebben twee studenten van de Samilschool te Suwon de
VOKS-aanmoedigingsprijs (Samil Award) van een ieder 100 euro
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ontvangen. Het zijn de studenten Gang Kun-mo van de Samil Middle
School en Choi Ye-hyun van de Samil Commercial High School.

Mr. Gang Kun-mo

Ms. Choi Ye-hyun

Samil Middle School

Samil Commercial High School

Zij ontvingen naast de prijs ieder ook een oorkonde, ondertekend door de
voorzitter en secretaris VOKS.
Presidential streamer op het VOKS-vaandel aangebracht
Op 27 juli 2020 ontving de Vereniging Oud Korea Strijders namens de
regering van Zuid-Korea en ondertekend door president Moon Jae, de
Presidential Citation, als erkenning en waardering voor de uitmuntende
bijdrage aan de vrijheid en democratie van de Republiek Korea.
Door de problemen die ontstonden door het coronavirus, was het
maandenlang niet mogelijk zowel de originele oorkonde als de
bijbehorende streamer te kunnen ontvangen.
Op 11 december 2020 werden uiteindelijk uw voorzitter en secretaris met
inachtneming van de coronamaatregelen, door de Zuid-Koreaanse
ambassadeur uitgenodigd om de onderscheiding in ontvangst te nemen.
Daarbij werd door de ambassadeur van de Republiek Zuid-Korea,
Z.E. Yeondoo Jeong, op de ambassade in Den Haag de streamer aan het
VOKS-vaandel aangebracht.
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De originele oorkonde is inmiddels in de Korea-vitrine van de Historische
Collectie van het Regiment van Heutsz in Schaarsbergen geplaatst.

(De Presidential Streamer is op het VOKS-vaandel aangebracht.
Ambassadeur Yeondoo Jeong, P. Gommers, L. Schreuders)

Update vermiste militairen NDVN
Van de Nederlandse stafofficier IMS Azië en Oceanië, kapitein-luitenant ter
zee Ir. G. Klein, ontving uw bestuur de mededeling dat de Nederlandse
ambassade in Seoul heeft bevestigd dat alle relevante informatie is
ontvangen met betrekking tot de vijf vermiste Nederlandse Koreaanse
veteranen.
De vijf datapakketten zijn opgesteld door de ‘Recovery & Identification
Unit of the Royal Netherlands Army (RIU RNLA)’ en bevatten zoveel
mogelijk historische informatie, locatie informatie, fysieke kenmerken
informatie van de vermisten, DNA-profielen/codes van de familieleden van
de vermisten en andere informatie om de identificatie van overblijfselen te
vergemakkelijken.

9

De formele informatie-uitwisseling werd mogelijk gemaakt na de
ondertekening in november 2020 van het Memorandum of Understanding
tussen het Ministerie van Defensie van de Republiek Korea en het
Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden.
Beiden wensen wederzijdse betrekkingen verder te bevorderen met
betrekking tot de locatie, het herstel en de identificatie van vermist
personeel uit de Koreaanse oorlog.
KLTZ Klein sluit zijn bericht af met de woorden: “De uitwisseling sluit weer

een hoofdstuk af in de zoektocht naar de vermiste veteranen. Hopelijk kan
het boek in de toekomst ook worden gesloten. Tot die tijd blijft de laatste
pagina leeg als herinnering aan onze verantwoordelijkheid om ‘niet te
vergeten”.
DC Arie Treffers 70 jaar getrouwd
Op 21 februari jl. vierden onze districtscommissaris Arie Treffers en zijn
vrouw Sjaan hun platina huwelijksjubileum.
Een felicitatie is dan ook zeker op zijn plaats. Het vergt toewijding om er
70 jaar lang door dik en dun voor elkaar te zijn.
Door de coronamaatregelen was het helaas niet toegestaan het paar te
bezoeken. Van de VOKS ontvingen beiden daarom een felicitatiekaart en
bloemen.
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VOKS-bestuur ondersteunt petitie tegen de afbraak van Defensie
Zoals u wellicht al via de verschillende media heeft kunnen vernemen is er
door een aantal prominente Nederlanders een initiatief opgezet om een
petitie aan te bieden aan de politiek, waarin bezorgdheid wordt
uitgesproken tegen de ‘afbraak van Defensie’.
De staat van de Krijgsmacht is al vele jaren slecht en zal op basis van het
huidige beleid en de huidige aandacht vanuit de samenleving ook niet snel
verbeteren. Vele, met name aan defensie gerelateerde verenigingen en
personen, hebben hier al vaak op gewezen.
Een groep verontruste burgers is diezelfde mening toegedaan. Zij acht het
nu tijd om breed in de samenleving daar aandacht op te vestigen en de
verantwoordelijke politici op te roepen om nu echt stappen te nemen deze
dramatische situatie in de komende regeerperiode te verbeteren.
De voorzitter van GORKKL (Georganiseerd Overleg Regimenten en
Korpsen Koninklijke Landmacht), de brigadegeneraal b.d. J.L.R.M.
Vermeulen, roept op deze petitie te ondersteunen door deze massaal te
ondertekenen en deze oproep te delen binnen uw familie-, vrienden- en
kennissenkring. Het VOKS-bestuur sluit zich hierbij aan.
Wilt u uw stem ook laten horen? Dan kan via internet: www.psst.nl
Vrijwilligers gezocht voor de veteranenbegraafplaats Loenen
Met de opening van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen op
26 november 2020 door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is een
lang gekoesterde wens van veteranen in vervulling gegaan.
Om de veteranen die respectvolle laatste rustplaats waar zij recht op
hebben te kunnen bieden, is de Vereniging Vrijwilligers op zoek naar
mensen die zich willen aansluiten bij één van de volgende vier
werkgroepen:
• Werkgroep Beheer en Onderhoud Begraafplaats (BOB)
• Werkgroep Gastvrijheid, Horeca en Toezicht (GHT)
• Werkgroep Begeleiding Uitvaarten, Bijzettingen en Evenementen
(BUBE)
• Werkgroep Rondleidingen, Voorlichting en Educatie (RVE)
Deze oproep geldt zowel voor onze leden als donateurs.
Heeft u belangstelling voor één van bovenstaande werkgroepen en/of wilt
u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@vrijwilligersnvbl-ogs.nl.
Zij waren er voor ons, laten wij er nu voor hen zijn.
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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@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
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
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KERKDIENST YI JUN MEMORIAL CHURCH LEIJDSCHENDAM
Van onze districtscommissaris W. Roza ontvingen wij voor u het
volgende bericht:
Dit jaar houdt de Koreaanse gemeenschap weer de jaarlijkse kerkdienst
voor de Korea veteranen in de Yi Jun Memorial Church.
Deze zal plaatsvinden:
Zondag 4 juli 2021
Yi Jun Memorial Church
Prinsenhof 8
2263 EV Leidschendam
aanvang 11.00 uur
Het programma zal bestaan uit een kerkdienst onder leiding van Pastor
Y.M. Choi en er wordt speciaal aandacht besteed aan de Oud Korea
Strijders, hun inzet en opoffering.

Na de dienst krijgt u een heerlijke Koreaanse maaltijd aangeboden.
Daarna wordt het programma voortgezet met dans, demonstraties en
muziek. Met een gezellig samenzijn wordt het programma omstreeks
15.00 uur afgesloten.
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Uit alle districten van de VOKS zijn Korea-veteranen, hun begeleiders en
eventuele andere familieleden en donateurs van harte welkom.
In verband met de maaltijd, wordt u wel verzocht u hiervoor op te geven.
Doe dit dan graag vóór 30 juni 2021. Dat kan op één van de volgende
manieren:
1)
-

Rechtstreeks bij de heer Roza:
Per e-mail:
w.roza3@kpnplanet.nl
Telefonisch: 010-4340970
Per post:
Dhr. W. Roza, Heemraadstraat 9, 3131 VG Vlaardingen

2) Via het aanmeldformulier op de website van de VOKS:
www.vox-voks.nl, tabblad ‘Nieuws’, dan ‘2021’ dan
Kerkdienst Yi Jun Church Leidschendam
Coronamaatregelen
In verband met de coronamaatregelen, die voor de maand juli nog niet
duidelijk zijn, is het nu nog niet zeker of de dienst doorgaat.
Bij annulering wordt u tijdig door het secretariaat daarvan op de hoogte
gesteld, mits u zich ook heeft aangemeld.
Bij geen bericht gaat de dienst gewoon door. In ieder geval zullen
mondkapjes en desinfecterende vloeistof in ruime mate beschikbaar zijn.
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UITNODIGING HERDENKING/REÜNIE VOKS - 2021
Uw bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende:
In gezamenlijk overleg met de Commandant 12 Bat Regiment Van
Heutsz is besloten dat de jaarlijkse VOKS- herdenking en reünie dit jaar
zal plaatsvinden op:
Dinsdag 18 mei 2021
Ontvangst 09.00- 10.30 uur in de Fly-Inn
Oranjekazerne
Clement van Maasdijklaan 5
Schaarsbergen
1.

Plaats
Zoals gebruikelijk wordt de Herdenking/Reünie gehouden in de aan
de Oranjekazerne grenzende kazerne Groot Heidekamp te
Schaarsbergen waar wij de beschikking hebben over de Fly-Inn, de
kantine van deze kazerne. De Fly Inn bevindt naast het plein waar de
herdenking wordt gehouden. (Na de poort 1e weg links).

2.

Inschrijving en betaling
Indien u deze dag wilt bijwonen dan dient u zich uiterlijk 11 mei 2021
te hebben aangemeld. Dat kunt u doen op één van de volgende
manieren:
1) via de website van de VOKS:
www.vox-voks.nl/nieuws/herdenking en reünie 2021
of
2) middels het bij deze VOX-V.O.K.S. ingesloten deelname- en vrij
vervoer aanvraagformulier (zie laatste pagina)
Indien u gebruik maakt van het schriftelijke aanmeldformulier dan
dient u dit vóór 11 mei 2021 te hebben ingevuld en verstuurd per
post of per e-mail aan het secretariaat van de VOKS.
Verder wordt u verzocht vóór 11 mei de toegangsprijs over te maken
op RABO Bankrekening NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S.
te Nunspeet onder vermelding ‘Herdenking en Reünie 18 mei 2021’.
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- VOKS Leden/donateurs
- partners en begeleiders

€ 10,00 p.p.
€ 12,50 p.p

U dient vooraf te betalen anders kunt u niet deelnemen aan deze
bijzondere dag.
De deelname is uitsluitend voor leden en donateurs van de VOKS
alsmede partner/begeleider
3.

Openbaar vervoer
Voor maximaal twee personen per inschrijving wordt gratis
NS-vervoer ter beschikking gesteld aan hen die de toegangsprijs
betaald hebben en vóór 11 mei het bij deze VOX-V.O.K.S. ingesloten
deelname- en vrij vervoer aanvraagformulier (laatste pagina van deze
VOX-VOKS) te hebben ingevuld en ingezonden.
Bij NS-station Arnhem staan bij de SONSBEEK-uitgang van het
station vanaf 09.00 uur tot 10.00 uur bussen gereed om u gratis naar
de herdenkingslocatie te brengen. Probeer zodanig tijdig op het
station Arnhem te arriveren dat u tussen 09.00 en 10.00 uur in de bus
kunt stappen.
Mocht u later dan 10.00 uur op het station Arnhem arriveren dan zult
u op eigen kosten een treintaxi moeten nemen.
De Oranjekazerne in Schaarsbergen is vanaf het station ook per
lijnbus te bereiken, bus 9 richting Schaarsbergen die 10 minuten vóór
en 20 minuten ná het hele uur van het busstation vertrekt. Uitstappen
Clement van Maasdijklaan. De reistijd per lijnbus is zo'n 25 minuten.

4.

Vervoer
Komt u met eigen vervoer, zie dan de routebeschrijving op een van de
andere bladzijden. Het laatste deel van de route naar de ingang is
bewijzerd.

5.

Tenue
- Actief dienende militairen en militairen b.d. die daartoe gerechtigd
zijn bij voorkeur dagelijkse tenue met model-onderscheidingen;
- Overigen: VOKS-tenue of kleding passend bij een
dodenherdenking en model onderscheidingen.

6.

Binnenkomst
Bij binnenkomst in de kazerne kunnen aan zowel de dames als de
heren gevraagd worden de veteranenpas, c.q. uw identiteitskaart of
paspoort te tonen. Verder de aanwijzingen van de verkeersregelaars
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opvolgen. Via de aangegeven route begeeft u zich naar de Fly-Inn
waar o.a. de controle op de betalingen plaatsvindt. Bij de
aankomstregistratie wordt gecontroleerd of u betaald heeft en
ontvangt u per persoon een aantal penningen, te gebruiken pas na de
herdenking op het plein als de bar opengaat en er alcohol mag
worden geschonken Bij binnenkomst wordt u een kop koffie met cake
aangeboden.
7.

Telefoon
In noodgevallen kan men u bereiken via telefoon 06-51903177
(Secretaris VOKS, de heer Leo Schreuders)

8.

De Dodenherdenking
- Tegen 10.45 uur zal de regelingsofficier u verzoeken uw plaatsen
op de appelplaats in te nemen. U wordt beleefd maar dringend
verzocht hieraan direct gehoor te geven.
- Indien u de dodenherdenking niet kunt of wilt bijwonen en in de
reünieruimte wilt blijven wordt u verzocht zich te onthouden van
luidruchtige gesprekken, die de herdenkingsplechtigheid zouden
kunnen verstoren.
- Op de appelplaats staan voldoende stoelen opgesteld t.b.v. hen
die de plechtigheid moeilijk staande kunnen bijwonen.
- Voor invaliden in een rolstoel wordt een apart vak gereserveerd.
- Vriendelijk verzoek tijdens de herdenkingsplechtigheid, die toch
voornamelijk gehouden wordt ter nagedachtenis van uw gevallen
kameraden, STILTE TE BEWAREN. Heen en weer lopen en het
voeren van gesprekken getuigt van weinig respect voor de
gevallenen en is elk jaar weer een bron van ergernis voor hen, die
zich wél bewust zijn van de waarde van deze herdenking.
- Aan het einde van de plechtigheid begint het defilé langs de
monumenten, dat geopend wordt door de commandant van het
Regiment Van Heutsz, ambassadeur Z.E. Yeondoo Jeong,
kolonel Yong sun Kim en uw voorzitter.
U wordt verzocht aan dit defilé deel te nemen, waarbij er dan
tevens gelegenheid is desgewenst bloemen te leggen.

9.

Ontmoeten/receptie
Evenals voorgaande jaren is er na de herdenking een gezellig
samenzijn en een rijstmaaltijd. Ook hier zal de Ambassadeur van de
Republiek Korea aanwezig zijn
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10. De consumpties
U ontvangt bij binnenkomst een beperkt aantal bonnen voor
consumpties; koffie is de gehele dag gratis te verkrijgen.
Mocht u bij vertrek nog bonnen over hebben, dan verzoeken wij u
deze in te leveren.
11. De maaltijden
De uitgebreide rijstmaaltijd wordt vanaf 13.00 uur uitsluitend
geserveerd in de Fly-Inn (reünieruimte) van Groot Heidekamp;
Mocht u een dieet volgen wilt u dat tijdig doorgeven aan het
VOKS-secretariaat.
12. Einde bijeenkomst
Vijf minuten voor sluitingstijd van de bar (15.00 uur) wordt de sluiting
aangekondigd. De bus naar het station vertrekt om 15.15 uur.
Reünisten die dan nog aanwezig zijn, worden dringend verzocht dan
ook te vertrekken teneinde het personeel in de gelegenheid te stellen
hun opruimingswerkzaamheden aan te vangen.
Coronamaatregelen
Mochten de coronamaatregelen toch aanleiding geven om de herdenking
en reünie alsnog te moeten annuleren, ontvangt u van het VOKSsecretariaat tijdig bericht. Voorwaarde is wel dat u zich had aangemeld.
In het geval dat u de toegangsprijs al had betaald, zullen wij dit bedrag
restitueren.
Mocht de herdenking en reünie door versoepeling van de
coronamaatregelen wél doorgaan, verzoeken wij u alleen hier aan deel te
nemen als u coronavrij bent en uw vaccinatie(s) heeft ontvangen.
Er is in ruime voorraad mondkapjes en desinfecterende vloeistof aanwezig.
De Vereniging Oud Korea Strijders dankt het Vfonds voor de financiële
bijdrage waarmee deze jaarlijkse herdenking en reünie mogelijk wordt
gemaakt.
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PROGRAMMA

Tijd

Activiteit

Plaats

09.00 - 10.30

Aankomst, registratie.
Ontvangst met koffie, cake/koek

Registratiehal
Reünie ruimte

10.45

Opstellen voor herdenking op
aanwijzing Regelingsofficier en
bestuur VOKS

Appelplaats

11.00

Herdenkingsplechtigheid gevolgd
door defilé langs de monumenten

Appelplaats

12.00-13.00

Reünie in aanwezigheid van
Z.E. de Ambassadeur van de
Republiek Korea en de voorzitter
V.O.K.S.

Reünieruimte

13.00-14.15

Rijstmaaltijd

Fly-inn Groot
Heidekamp

14.15-15.15

Ophalen herinneringen

Reünieruimte

Gelegenheid tot museumbezoek

Gebouw 31
Westzijde
Appelplaats

15.15

Sluiting

15.15

Vertrek bus.
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Routebeschrijving naar Oranjekazerne te Schaarsbergen

Vanaf Utrecht
- A12 volgen richting Oberhausen
- Afslag Arnhem-Noord
- Bij verkeerslichten linksaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderloo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne
1e weg links, aan overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn
Vanaf Nijmegen
- A 50 volgen tot afslag A12
- A12 volgen richting Oberhausen
- Afslag Arnhem-Noord
- Bij verkeerslichten rechtsaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderloo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne
1e weg links, aan de overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn
Vanaf Apeldoorn
- A 50 volgen tot afslag Schaarsbergen
- Bovenaan linksaf de Koningsweg in
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne
1e weg links, aan de overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn
Vanaf Zevenaar
- A12 volgen tot afslag Apeldoorn/Zwolle
- Direct afslag Arnhem-Noord
- bij verkeerslichten rechtsaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderloo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne
1e weg links, aan de overkant van de appelplaats ligt de Fly-inn
Openbaar vervoer
Schaarsbergen is vanaf het station ook per lijnbus te bereiken, bus 9 richting
Schaarsbergen die 10 minuten vóór en 20 minuten ná het hele uur van het
busstation vertrekt. Uitstappen Clement van Maasdijklaan.
De reistijd is zo'n 25 minuten.
Noot: vanaf laatste deel Koningsweg is de route bewijzerd met het bordje ‘Reünie’
Attentie: op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden.
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DE NACHT VAN HOENGSEONG, DE HELD VAN DE MAAND
Op 12 februari 2021, was het precies 70 jaar geleden, dat tijdens de
Korea-Oorlog de slag bij Hoengseong plaatsvond.
12 februari 1951
De Amerikanen en Nederlanders werden in de nacht van 11 op 12 februari
1951 aangevallen door een groot aantal militairen van de vijand.
De Amerikanen trokken zich zo snel als het kon terug naar de plaats
Wonju, terwijl de Nederlanders van het NDVN opdracht kregen de wegen
voor de Amerikanen open te houden.
Toen de overmacht van Chinese- en Noord-Koreaanse troepen te groot
werd, verplaatsten de Nederlandse militairen zich naar de kerk van
Hoengseong, maar tijdens een aanval van de vijand op die kerk, waarin
zich ook de staf bevond, sneuvelden 17 Nederlandse militairen en vijf
KATUSA’S. Onder de gesneuvelden de commandant van het NDVN, de
luitenant-kolonel Den Ouden en dominee Timens. Allen werden later
begraven op het ereveld van de Verenigde Naties in Busan.
12 februari 2018
Op februari 2018 besloot de Zuid-Koreaanse regering de luitenant-kolonel
Den Ouden te benoemen tot ‘Held van de Maand’. Deze onderscheiding,
een schaal met de naam van Lkol Den Ouden erin gegraveerd, werd door
de minister van Patriots and Veterans Affairs, mevrouw Pi Woo-jin, bij het
Nederlands Korea-Oorlogsmonument, ‘de Molen’ overhandigd aan majoor
Mustert, destijds de plaatsvervangend commandant van 11 luchtmobiel
van het Regiment Van Heutsz
12 februari 2021
Jarenlang werden deze gesneuvelden op 12 februari bij het Koreamonument in de kazerne van de commando’s te Roosendaal herdacht.
Toen deze herdenking in 2021 niet kon doorgaan, is in plaats daarvan
besloten op 12 februari 2021 de schaal van de ‘Held van de Maand’ over
te dragen aan het Nationaal Militair Museum (NMM) te Soesterberg.
Aanwezig bij die ceremonie waren:
Namens de VOKS:
Voorzitter P. Gommers, secretaris L. Schreuders, penningmeester
P. Wessels, marine vertegenwoordiger H. Repping, tevens Korea-veteraan
en Korea-veteraan Th. Hazeleger.
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Namens het Regiment Van Heutsz:
Luitenant-kolonel Dolmans en adjudant Jansen, de luitenant-kolonel
Mustert en Willem Brouwer van het museum te Schaarsbergen.
Namens de Republiek Korea:
De ambassadeur Z.E. Yeondoo Jeong, de secretaris van de ambassade
dhr. Kyeongbeom Kim en de militair attaché van Zuid-Korea, Kolonel
Yong sun Kim.
Namens het NMM:
De conservator van het museum, de heer P. van Brakel.
De heer Van Brakel heette de aanwezigen welkom en hield een mooie
toespraak waarin hij o.a. inging op ‘De Vergeten Oorlog’ en de symboliek
van het plaatsen van de schaal in de Korea-vitrine.
Verder gaf hij aan dat het een bijzondere tijd was, met het coronavirus,
waardoor ook tijdens deze bijeenkomst rekening moest worden gehouden
met de corona maatregelen.
De voorzitter VOKS, Paul Gommers, kreeg vervolgens het woord en gaf
aan zeer vereerd te zijn met de aanwezigheid van de Lkol Ed Mustert die
immers de persoon was die in februari 2018 tijdens de Olympische Spelen
in Zuid-Korea uit handen van minister Pi Woo-jin deze prachtige schaal in
ontvangst nam.
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De voorzitter VOKS eindigde zijn toespraak met de woorden:

“Met deze schaal wordt een stukje Nederlands militaire geschiedenis aan
dit museum toegevoegd, vandaag 70 jaar na de overval. De Vereniging
Oud Korea Strijders zet zich in om dit deel van onze geschiedenis meer
onder de aandacht van de mensen te brengen, ook in dit prachtige
Nationaal Militair Museum. Ik wil hierbij daarom ook de heer van Brakel,
conservator van dit museum, bedanken voor zijn medewerking bij de
organisatie van deze ceremonie.
Als deze schaal zijn plek in de vitrine heeft ingenomen, zullen vele
duizenden Nederlanders kennis kunnen nemen van wat er in die nacht van
11 op 12 februari 1951 gebeurde en wordt daardoor de ‘Vergeten Oorlog’
weer een beetje minder vergeten”.
Daarna was het de beurt aan de
ambassadeur van de Republiek Korea,
Z.E. Yeondoo Jeong.
De ambassadeur begon zijn toespraak met
de aanwezigen een gelukkig Nieuwjaar te
wensen. Dit omdat op 12 februari in Korea
het nieuwe jaar begint. Hij gaf tevens aan
dat 2021 bijzonder is, omdat dit jaar
gevierd wordt dat er al 60 jaar lang een
diplomatieke band tussen Zuid-Korea in
Nederland bestaat.
Verder ging hij dieper in op datgene dat in
de nacht van 11 op 12 februari 1951
gebeurde en de militairen die daarbij
omkwamen of gewond raakten.
Hij zei o.a.: “Vandaag, 12 februari, is het precies 70 jaar geleden dat de 17

Nederlandse soldaten heldhaftig omkwamen in de slag bij Hoengseong.
We zouden de vrijheid en democratie niet hebben kunnen beschermen
zonder de moed en opoffering van de Nederlandse soldaten. De waarde
van hun nobele geest en toewijding mag en zal niet worden vergeten.
Nogmaals, ik wil jullie allemaal voor alle inspanningen die jullie hebben
geleverd, oprecht bedanken. Jullie hebben een belangrijke rol gespeeld in
de brug die onze twee volkeren met elkaar verbindt”.
Na deze toespraken begaven de aanwezigen zich naar de Korea-vitrine
waarin de ambassadeur de schaal plaatste.
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Met het maken van een groepsfoto en een kopje koffie met broodjes werd
de bijzondere en indrukwekkende ceremonie afgesloten.

De VOKS bedankt de heer Van Brakel en collega’s voor de organisatie van
de ceremonie en de hartelijke ontvangst van de gasten. Zodra het
museum weer normaal voor het publiek mag worden geopend, is een
bezoek zeker de moeite waard. Maar u moet er dan wel een dag voor
uittrekken!
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MONDKAPJES VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK KOREA
De VOKS heeft opnieuw van minister-president Chung Sye-kyun van de
Republiek Korea een groot aantal mondkapjes ontvangen.
Een aantal daarvan zijn overgebracht naar het museum van het Regiment
van Heutsz in Schaarsbergen waar ze kunnen worden uitgedeeld aan
bezoekers en tevens worden gebruikt zodra de Grote Herdenking en
Reünie van de VOKS zal plaatsvinden. De mondkapjes werden door de
Zuid-Koreaanse ambassadeur Z.E. Yeondoo Jeong op de ambassade in
Den Haag overgedragen aan de voorzitter VOKS. Aan de mondkapjes was
een in de Engelse taal door minister-president Chung Sye-kyun
geschreven brief toegevoegd met de volgende boodschap:

(Ambassadeur Z.E. Yeondoo Jeong overhandigt de brief aan de heer P. Gommers)

“Dear UN veterans of the Korean War and their families,
I am pleased to send you my warm greetings from the republic of Korea.
I wonder how you are doing at a time when all of us are having a difficult
time due to the COVID-19 pandemic. UN veterans fought together with us
to defend freedom and secure peace in Korea seven decades ago. On the
basis of their sacrifice and contributions, Korea has achieved economic
development and established a mature democracy.
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Thanks to UN veterans, Korea has built a
free and prosperous nation as it is today,
which has never been forgotten among
Korean people.
As a way to make a return for the sacrifice
and contributions of UN veterans, Korea is
sending you masks again as it did in May
this year. Although the masks are
miserable compared with such sacrifice
and contributions, I hope that they will
help you in dealing with the current
pandemic.
Korea will continue to remember and
honor all the UN veterans of the Korean
War for their sacrifice and contributions
(De Zuid-Koreaanse ministerand to maintain its ties with the UN
president Chung Sye-kyun)
veterans' descendants. Moreover, the
Korean government will strengthen friendly cooperation with the 22 UN
sending states.
As we got together to overcome difficulties seventy years ago, we will be
able to overcome the current COVID-19 crisis if we stand together.
I truly hope to meet you in person and express my deepest gratitude to
you when the COVID-19 pandemic subsides in the near future.
I wish you stay safe and healthy.
Sincerely,
Chung Sye-kyun
Prime Minister
Republic of Korea
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KOREAREIS (REVISIT) 2021
Vanwege de coronamaatregelen is de revisit naar Korea in 2020 niet
doorgegaan. Voor dit jaar waren er oorspronkelijk vier revisits gepland
met iedere keer twee Nederlandse veteranen + twee begeleiders. Het
VOKS-bestuur heeft voorgesteld om daar één revisit van te maken
waarbij de Nederlandse veteranen + begeleiders worden samengevoegd
tot één groep. Tevens heeft uw bestuur gevraagd of in het programma
met de Nederlandse deelname zowel de monumenten in Hoengseong
(‘De Molen’ en Den Ouden) als een bezoek aan de Internationale
Begraafplaats van de VN in Busan wordt opgenomen.
Het nieuwe voorstel van het Zuid-Koreaanse MPVA is dat er in dit najaar
in totaal 16 Nederlanders als één groep aan een revisit mogen
deelnemen, waarbij van acht personen alle kosten door Zuid-Korea
worden gedragen. De andere acht personen moeten het vliegtuig en
hotel echter grotendeels zelf betalen. Dat is p.p. een bedrag tussen
1.500 – 2.000 euro. Verder hebben we de toezegging ontvangen dat
Hoengseong en Busan in het programma worden opgenomen.

Netherlands UN Participation Monument ‘De Molen’
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United Nations Memorial Cemetery Busan – Nederlands gedeelte

De groep wordt samengesteld uit Korea-veteranen, hun eventuele
begeleiders, familie van in de Korea-Oorlog gesneuvelde Nederlandse
militairen en familie van Korea-veteranen die na deze oorlog zijn
overleden.
Ons secretariaat heeft gegevens van 116 personen die in 2020 hebben
gemeld interesse in zo’n revisit te hebben. Het VOKS-bestuur zal uit
deze lijst de acht personen selecteren die aan de revisit gratis mogen
deelnemen. Korea-veteranen en familie van in Korea gesneuvelde
militairen die nog nooit aan een revisit hebben deelgenomen krijgen
daarbij voorrang.
Wat wij nu van u willen weten of er onder u veteranen en familieleden
van gesneuvelde of overleden Korea-veteranen zijn, die deze reis
grotendeels op eigen kosten willen meemaken.
Wilt u dat dan z.s.m. aan het secretariaat doorgeven?
E-mail: voks1951@gmail.com
Telefoon: 06-51903177
Post: Secretariaat VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK
N.B.: er blijft een voorbehoud over het al dan niet doorgaan van de
revisit in afwachting van de coronamaatregelen.
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ERVARINGEN VAN KOREA-STRIJDERS
Afgelopen week las mijn vrouw Ann een boek van de Amerikaanse
schrijver Steve Martine. Met “Moet je horen,” vroeg zij mijn aandacht voor
wat zij las over de oom van Martine, Evo Martine.
Hij schrijft over de broer van zijn vader wat die in 1950 als één van de
duizenden Amerikaanse soldaten tijdens de oorlog in Korea heeft moeten
doorstaan. Uit het boek las Ann mij voor over de verschrikkingen van deze
gruwelijke oorlog met de levenslange gevolgen tot aan zijn dood in 1988.
Neef Steve schrijft over de donkere ogen van zijn oom alsof hij in de hel
was geweest.
Ann en ik hebben naar aanleiding van dit boek samen de landkaart van
Korea uit 1950-1951 bekeken, ver boven en ver onder de 38e
breedtegraad in 1950 en 1951. Meerdere keren heb ik haar laten lezen wat
Françoise Appels beschrijft in haar bij ons allemaal bekende boekwerk
N.D.V.N. 1950-1954’ van 2015.

7 maart 1951, vertrek 19 man naar Korea
Vandaag 7 maart heeft mijn echtgenote een aantal beschrijvingen gelezen
die Francoise uit het boek van dominee Meerburg aanhaalt.
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Onze weerzin van wat wij de afgelopen dagen samen lazen over de oorlog
in Korea groeide van kwaad tot erger. Ik lees chronologisch over de
gevechten 70 jaar geleden aan de hand het boek van Françoise en de
gedocumenteerde verslagen van luitenant-kolonel M.D. Schaafsma en
Chris Mark.
‘Tjot’, het boek van
oorlogscorrespondent Wim Dussel
die bij het detachement was
ingedeeld, schrijft indringend over
hoe het hem samen met de A-, de
B- en de Os- Compagnieën en de
staf verging bij de strijd om de stad
Hoengseong in de nacht van 11 op
12 februari 1951.
Vervolgens een paar dagen later de
strijd om Heuvel 325 bij Wonju waar
de uitgeputte en gehavende
Nederlandse eenheid tot drie keer
toe de opdracht kreeg om deze
strategische heuvel op de Chinese
vijand te veroveren. Ongeacht de
verliezen dat het zou moeten lijden.
De vijand werd verdreven en de
strategische heuvel is altijd in de
handen van de V.N. gebleven.
Tussen 12 februari en 17 februari hebben 26 Nederlandse militairen hun
leven verloren.
Herdenking op zondag 21 februari 2021
Vanwege de corona pandemie was geen jaarlijkse VOKS-herdenking op
12 februari mogelijk. Ik heb tijdens de kerkdienst op zondagmorgen 21
februari 2021 in de PKN Beatrixkerk in Ede de 123 gesneuvelden herdacht
waaronder dominee Herbert Timens en commandant luitenant-kolonel Den
Ouden. De kerkleden hebben dit in memoriam via de live internetuitzending bijgewoond. Ik heb toen ook de voorpagina foto van ‘de
Spiegel’ ter nagedachtenis aan de commandant en de veldprediker laten
zien.
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Van links naar rechts:
Ds. Timens – Aalmoezenier Van de Vrande - Lkol Den Ouden

Onze veteranen van toen
De volgende vier veteranen van onze VOKS-leden heb ik vooraf aan dit
schrijven telefonisch gesproken: Carl Logger, Anton Pepers, Ad Tromp en
Dick Hermans. Marie-José Eberson en ik hebben Dick net voor de 2e
lockdown en avondklok kunnen bezoeken in Amsterdam. Het sneuvelen
van ziekenverpleger sergeant-majoor A. A. van Balkom bracht Dick ter
sprake. In het veteranenblad Checkpoint van december 2020 wordt van
Balkom herdacht als de eersten door Noord-Koreaanse militairen
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doodgeschoten Nederlander samen met soldaat P.K. Smit, op 3 januari
1951. Met elk van de vier VOKS-leden was het een bijzondere gelegenheid
om over de gevechten bij Chohyonny, Hoengseong en Heuvel 325, nu
70 jaar later, te praten.
Hun herinneringen waren helder hoewel de één er meer aan terugdenkt
dan de ander. Eén van hen zei en ik herhaal in mijn eigen woorden: “In het
leven gaat het om overleven.” Een ander vertelde: “Je dient altijd vooruit te

denken.”

Marie-José Eberson en Korea-veteraan Dick Hermans
De Amerikaanse soldaten zagen tegen deze Dutchies op en beschouwden
hen als ervaren junglefighters. Dit omdat de meesten in Nederlands-Indië
gediend hadden en zich vervolgens hadden aangemeld voor Korea.
Met mevrouw Van Mourik heb ik ook telefonisch contact gehad en zij zou
haar man Fritz de groeten overbrengen. Fritz woont in een verzorgingshuis
niet zo ver van haar vandaan in Teteringen.
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Stemmen van daar en hier - van toen en nu
Nu wij op zoek zijn naar geluidsopnamen van de
stemmen van de mannen in Korea en hun thuisfront
was het Tineke van Kempen die de stem van haar
broer Marius Hampel mij liet horen. Het is de
dierbare stem van de broer van haar en haar
zussen, opgenomen tijdens de Korea-Oorlog.
Marius sneuvelde in de nacht van 25 op 26 juli 1953
tijdens de laatste patrouille, één dag voor de
wapenstilstand op 27 juli 1953.

Marius Hampel
De Via Dolorosa: de lijdensweg
Wanneer u dit VOKS-blad ontvangt zijn wij dichter bij Pasen gekomen.
Wij leven nu in de 40 dagen tijd van vasten en bezinnen. Bij het
chronologisch verder lezen over wat het N.D.V.N. 70 jaar geleden
overkwam, zal ik opnieuw het boek van dominee Peter Meerburg
‘Legerpredikant in Korea’ openslaan. De opvolger van ds. Timens schrijft
op 17 maart 1951, onderweg naar de ruïne van Hoensong: ‘Richting

Hoengseong. Deze weg is een van de allerbelangrijkste verkeersaders in
Korea en heeft een grote rol gespeeld in de meest dramatische episode uit
deze oorlog. Langs deze weg zijn de Chinezen opgerukt om Wonju te
veroveren: een zeer kritiek stadium in de tijd van hun grote tegenoffensief.
Langs deze weg gingen de terugtrekkende troepen over de Via Dolorosa,
de Lijdensweg. Langs deze weg trok ook het N.D.N.V. terug na die
vreselijke nacht in Hoengseong…’ (bladzij. 23)
Ik wil afsluiten met het volgende vers op weg naar Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag en u allen een gezegend Pasen 2021 toewensen.
Da pacem, Domine,
da pacem Domine in diebus nostris.
Geef vrede Heer,
in onze dagen.
Met opgewekte groet,

Peter ‘t Hoen
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LEESTIPS
De canon van de Koninklijke Marine
In de geschiedenis van de Zeemacht wordt in vijftig vensters zicht
gegeven op de rijke historie van de zeemacht van Nederland. Dit boek
gaat niet alleen over zeehelden of zeeslagen, maar laat zien hoe
veelomvattend de geschiedenis van de marine is, van 1488 tot nu.
De thema’s zijn rijkgeschakeerd en
voeren de lezer mee langs geuzen,
kapers, slavernij en wapens. De
modernisering wordt getoond: hoe
men van zeil naar stoom overging en
nu beland is in het tijdperk van de
automatisering. De eerste mariniers en
moderne acties onder de vlag van de
NAVO worden beschreven. Ook wordt
er ingegaan op de rol van vrouwen bij
de marine, vanaf de zeventiende eeuw
tot op de dag van vandaag. Lijnen
worden getrokken vanuit het verleden
naar het heden en dwarsverbanden
worden verkend. Zo komen er ook
bekende zeeschilders aan bod: van de Van de Veldes tot hun moderne
collega’s.
Roemruchte onderdelen van de marine worden belicht, van het optreden
van de mariniers ‘zo wijdt de wereld strekt’, tot de operaties van de
vloot, de Kustwacht, de Mijnendienst, de Marine Luchtvaartdienst en de
Onderzeedienst. Van acties waarneembaar vanaf de Nederlandse kust
tot in verre streken zoals Nederlands-Indië. Het verhaal van de marine is
wereldwijd.
Het boek kost € 29,99 en is te bestellen:
Via de website van Walburg Pers: www.walburgpers.nl
Per e-mail: verkoop@walburgpers.nl
Telefonisch: 0575-510522
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UN-HABITAT AMBASSADORS SARANG EN SEJUNE MOON
In januari 2021 werden de Korea-veteranen aangenaam verrast door
een bijzonder geschenk: een doos met mondkapjes met een
persoonlijke brief. Dit geschenk was een idee van Sarang en Sejune
Moon, twee jonge Zuid-Koreaanse kinderen.
Zuid-Korea hecht er veel waarde aan dat de inzet van Korea-strijders
nooit wordt vergeten en van generatie op generatie wordt doorverteld.
Daarom is Zuid-Korea sedert 2016 aangesloten bij UN-Habitat, een
programma van de Verenigde Naties waarin diverse wereldproblemen
worden besproken en aangepakt.
De UN-Habitat ambassadeurs hebben een grote rol daarin omdat zij de
visie en waarden van de UN-Habitat delen met jongeren over de hele
wereld.

Sarang en Sejune Moon, UN-HABITAT Ambassadors Republic of Korea

Sarang en Sejune maken deel daarvan uit en besloten de Koreaveteranen in deze moeilijke coronatijd een hart onder de riem te steken.
De tekst van hun bijgesloten brief aan de veteranen luidt als volgt:
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Beste Koreaanse oorlogsveteranen,
Jullie zijn mijn helden,
Jullie zijn de helden van Korea,
Jullie zijn de grootste helden
Wij zullen jullie nooit vergeten.
Bedankt uit Korea!!
Sarang en Sejune.
Op de oproep van het VOKS-secretariaat om foto’s van Koreaveteranen
die de doos en brief vasthouden in te sturen, ontvingen wij ruim 20
reacties. De foto’s met de namen van die 20 Nederlandse Koreaveteranen zijn samengevoegd in een document en vervolgens naar
Sarang en Sejune gestuurd, voorzien van een dankwoord van de VOKS.
In juli 2017 reisden Sarang en haar broer samen met andere ZuidKoreaanse kinderen door Nederland en brachten toen o.a. een bezoek
aan het Museum in Schaarsbergen.
Hieronder ziet u een foto die toen is gemaakt. Sarang is de 2e van rechts
vooraan op de foto.

De verzending van deze dozen met mondkapjes en brief werd door de
Zuid-Koreaanse ambassade in Den Haag i.s.m. met UN-Habitat en de
VOKS verzorgd. De VOKS heeft namens u allen aan Sarang, Sejune, de
ambassadeur en UN-Habitat een dankbrief gestuurd.
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OPSPORING VERZOCHT
In deze rubriek plaatst uw bestuur oproepen om
informatie. Wilt u op een onderstaand bericht
reageren, neem dan contact op met de persoon
die onder het bericht staat vermeld, of met het
secretariaat van de VOKS.

Korea-Veteraan J.W. Lamers uit Cuijk
De heer Rycerz zoekt informatie, verhalen en foto’s van en over zijn opa
Jan Lamers, geboren op 14 oktober 1930. Jan woonde tijdens zijn vertrek
naar Korea in Cuijk NB.
Helaas is Jan Lamers op 10 Oktober 1997 overleden. Mijn opa leefde een
zeer teruggetrokken bestaan en heeft geen enkele foto na gelaten.
Jan ging vrijwillig naar Korea op 21 juli 1951 met het Amerikaanse schip
Gen. MacRae. met de derde aanvulling (3-AD) naar Korea.
Tijdens een tussen-stop in Colombo, was Jan aangewezen voor
wachtlopen op de Gen. MacRea.
20-2-1952: Overplaatsing van soldaat Lamers van de B-Cie naar de StafCie waar hij wordt ingedeeld bij M.T.
30-4-1952: Lamers wordt opgenomen in het Collectors Station (ziekboeg,
MASH) van waarschijnlijk het 38ste US Regiment
12 Juli 1952: Vertrek vanuit Korea naar Nederland met het Amerikaanse
schip Gen. Le Roy Eltnge.
Wilt U reageren op deze oproep, neem dan contact op met het
secretariaat van de VOKS of rechtstreeks met John Rycerz
Dat kan telefonisch: 06-57098361 per e-mail: johnrycerz@msn.com of per
post: John Rycerz, Kuiperstraat 4, 5855DE Well
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Piet Sentges
De kinderen van Korea-veteraan Piet Sentges wil graag in contact komen
met Korea-strijders die hem hebben gekend.
Piet woonde bij zijn vertrek naar de Korea-Oorlog in Vlaardingen.
Hij ging twee keer naar de Korea-Oorlog. De eerste keer met het schip SS
Zuiderkruis op 26 oktober 1950, de tweede keer met het schip SS Empire
Fowey op 8 januari 1952.
Hij was voor de oorlog beroepsmilitair bij het Garderegiment Grenadiers en
Jagers. Op 12 februari 1951 raakte hij bij de aanval in Hoengseong
gewond door een scherf in zijn hand.
Na zijn terugkeer in Nederland ontving hij uit handen van Z.K.H. Prins
Bernhard het Bronzen Kruis.
Hij overleed op 7 september 1993 te Vlaardingen
Heeft u informatie over Piets Sentges, heeft u hem gekend of wellicht
foto’s waar hij op staat? Neem dan contact op met het secretariaat van de
VOKS. Zijn familieleden zouden dat zeer waarderen.
Uitzendingen Radio Wereld Omroep
Het secretariaat van de VOKS, is op zoek naar geluidsopnames van
Korea-Strijders tijdens de Korea-Oorlog.
Zo ontvingen wij onlangs een ingesproken kerstboodschap van Marius
Hampel, gericht aan zijn familie. Helaas overleed Marius in de nacht van
25 op 26 juli 1953 tijdens ‘De laatste
Patrouille’.
Het secretariaat is op zoek naar
meerdere van dergelijke
geluidsopnames van Oud-Korea
Strijders tijdens de Korea-Oorlog.
Deze zouden wij ter beschikking
willen stellen van het museum van
het Regiment van Heutsz in
Schaarsbergen.
Heeft u zo’n opname op een
grammofoonplaat of
cassettebandje?
Neem dan contact op met uw secretaris Leo Schreuders.
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DANKBRIEF Z.K.H PRINS BERNHARD
Na terugkeer uit de Korea-Oorlog ontvingen de militairen van het NDVN
een dankbrief, ondertekend door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Bernhard.
Nu de inzet van de Oud Korea Strijders ook in Nederland meer
aandacht krijgt, is de inhoud van de brief van de prins uit begin vijftiger
jaren op zijn plaats.

INSPECTEUR GENERAAL
KONINKLIJKE MARINE
KONINKLIJKE LANDMACHT

Bij uw terugkeer in het Vaderland heet ik u van harte
welkom. Gij hebt in de achter u liggende periode, deel uit
makende van het Nederlandse Detachement Verenigde Naties,
in het kader van de verbonden strijdkrachten der Verenigde
Naties, naar uw beste vermogen medegewerkt om de bedreiging
van onze Westerse cultuur en beschaving. te helpen afwenden.
De ontberingen en offers, welke voor het bereiken van dit doel
verdragen moesten worden, waren zeer zwaar; gij hebt u echter,
ook onder de moeilijkste omstandigheden, gedragen zoals van
Nederlandse soldaten verwacht mag worden.
Gij hebt dit gedaan op een wijze, welke ieders bewondering heeft
opgewekt en gij hebt door uw gedrag en optreden zowel tijdens
de gevechten, als daarbuiten, de naam van ons Koninkrijk over
de gehele wereld op uitmuntende wijze hooggehouden. Daarvoor
hebt gij het recht op ons aller warme dank.
40

Voor velen uwer zal de gelegenheid bestaan in beroepsdienst
over te gaan; degenen, die dit voorrecht te beurt zal vallen,
zullen dan de opgedane ervaringen tot nut van onze strijdkrachten
kunnen aanwenden.
Diegenen uwer aan wie, om welke reden dan ook, geen plaats
bij de Nederlandse Strijdkrachten gegeven kan worden, zullen
echter door de gevolgen van opgedane verwondingen en
omstandigheden van andere aard, straks wellicht moeilijkheden
ondervinden bij het hernemen van een plaats in de
burgermaatschappij.
Het zal ons aller plicht zijn u daarbij zoveel mogelijk bijstand te
verlenen , teneinde u in staat te stellen een plaats te verkrijgen, waar
gij - evenals gij zulks overzee gedaan hebt - uw beste krachten aan ons
Vaderland kunt geven.
Waar het ondersteuning van redelijke verlangens betreft, zult gij
steeds op mij kunnen rekenen.

Wapen van Z.K.H. Prins Bernhard
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BUITENEXPOSITIE IN MUSEUM BRONBEEK
Museum Bronbeek is tijdelijk gesloten.
Bezoek van de binnenexposities is niet mogelijk. Het landgoed is wel vrij
toegankelijk. Er zijn buiten exposities en wisselende publieksactiviteiten.
Buitententoonstelling ‘Bronbeek in tijden van corona’
In het voorjaar en de zomer van 2020 was de toegangspoort van het
landgoed Bronbeek ruim 5 maanden gesloten. Om de bewoners van het
tehuis voor oud-militairen optimaal te beschermen tegen het coronavirus
werden in die periode bezoekers geweerd en mochten de tehuisbewoners zelf het landgoed niet verlaten.

Adres:
Velperweg 147
6824 MB Arnhem
Telefoon:
026-376 3578

Vanaf augustus mochten de medewerkers van het restaurant Kumpulan
weer aan het werk en mochten ook de museummedewerkers hun
thuiswerk weer combineren met werk op locatie. De bijna 100
Bronbeekvrijwilligers moesten helaas nog thuisblijven. Herdenkingen bij
de diverse monumenten op het landgoed werden in versoberde vorm
uitgevoerd.
Toen het ontvangen van bezoek aan de Bronbekers weer was toegestaan
en de tehuisbewoners zelf ook weer het landgoed mochten verlaten,
logeerde documentair fotograaf Suzanne Liem een aantal nachten in de
portierswoning van het landgoed. Zij legde op verhalende wijze in
fotobeelden vast waarmee de bewoners en medewerkers van Bronbeek
zich bezighielden.
De tentoonstelling op het landgoed duurt tot 1 juli 2021 en is dagelijks vrij
toegankelijk.
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AANMELDING HERDENKING EN REÜNIE VOKS 18 mei 2021
Hierbij meld ik me aan voor de reünie en herdenking op 18 mei 2021.
(s.v.p. leesbaar invullen in blokletters)
Mijn naam……………………………………………………………………….....
Hieronder graag het/de juiste hokje(s) aankruisen:

O

Ik kom alleen

O

Ik kom met één partner/begeleider, nl. …………………………………….

O

Ik ben aangewezen op een rolstoel

O

Ik kom met de auto naar Schaarsbergen

O Ik wil graag een vrij vervoerbewijs met de spoorwegen
(dan onderstaand formulier invullen)

Aanvraag vrij vervoer Spoorwegen
Naam: ………………………………………………………………………………
Straat en huisnummer: ………………………………………………..................
Postcode en woonplaats: …………..

………………………………………

Registratienummer veteranenpas: ………………………………………………
Aantal deelnemers (max 2): ………
Noot: het gratis NS bewijs wordt u enkele dagen voorafgaande aan de reünie
toegezonden, mits de toegangsprijs van de herdenking/reünie door de
penningmeester ontvangen is

Dit formulier invullen en uiterlijk 11 mei 2021 verzenden naar:
per post:

Secretariaat VOKS
of per e-mail: voks1951@gmail.com
T.a.v. L.C. Schreuders
Standaardmolen 88
6003 CK Weert

(Na 11 mei 2021 worden er geen vrij vervoer aanvragen meer behandeld)

Verkoop VOKS artikelen
NDVN Herdenkingsboek
VOKS schild op hout
Stropdas met Indian Head
VOKS vereniging badge
Mouwembleem Indianhead
Stropdasschuif VN embleem / VOKS
Stropdasklem 50 jaar Korea
Reversspeld vlag Nederland / Korea
Reverspeld VN embleem / VOKS
Christanspeldjes

€ 49,95
€ 20,-€ 11,-€ 6,-€ 6,-€ 3,-€ 3,-€ 3,-€ 3,-€ 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.

