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VERSLAG BEZOEK  ZUID-KOREA NOVEMBER 2022 

Door Annelies Engberink 

Op zondag 6 november 2022 vertrokken vanaf vliegveld Schiphol 

tien personen voor een revisit en bijzetting naar en in Zuid-Korea. 

Het betrof Korea-veteraan Haver en zijn zoon, mevrouw 

Radstaat, zus van de in de Korea-oorlog gesneuvelde soldaat 

Radstaat en haar zoon, familie van de overleden Korea-veteranen 

Engberink en Hoogenboom en twee afvaardigingen van het 

Regiment van Heutsz. Hieronder het verslag, geschreven door 

Annelies Engberink. 

Zondag 6 november was het dan zover. Om 17.00 uur verzamelen 

op Schiphol. We kenden elkaar nog niet, dus was het fijn dat Leo 

Schreuders (secretaris VOKS) ons de foto’s van elkaar had 

toegestuurd. Om 18.00 was iedereen aanwezig en inchecken dan 

maar. We waren goed voorbereid op de te verwachten chaos op 

Schiphol, maar omdat de VOKS had geregeld dat de ouderen onder 

ons rolstoelservice kregen, hadden we ruim de tijd om alles af te 

handelen. 

Maandag 7 november 2022 

Om 15.45 uur (Koreaanse tijd) kwamen we aan op de luchthaven 

Incheon in Korea en moesten we wachten tot iedereen uit het 

vliegtuig was. De ‘mannen’ hebben zich daarna in het vliegtuig 

omgekleed in DT. 

   Erewacht bij de uitgang van het vliegtuig in Seoul 
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Bij de uitgang van het vliegtuig stonden vier Zuid-Koreaanse 

militairen in de houding te wachten. Twee van hen droegen de foto’s 

van de overleden Korea-veteranen korporaal Hoogendoorn en 

adjudant Engberink, die zouden worden bijgezet op de UNMCK in 

Busan. De andere twee droegen ieder een box waar de familie de 

meegekomen urnen in moesten geplaatsen. Zeer indrukwekkend 

allemaal. 

Bij de uitgang aangekomen stonden er tientallen mensen met 

camera’s te wachten. Joanne Doornewaard, de ambassadeur van 

Nederland in Zuid-Korea, stond ons ook op te wachten. Gezamenlijk 

hebben we de urnen weggebracht naar de ‘National Cemetery’ in 

Seoul, voor de korte tijd dat we in Seoul zouden blijven. Daarna 

door naar het prachtige Ambassador Seoul-A Pullman Hotel. 

 
Dinsdagochtend 8 november 2022 

Deze dag stond in het teken van de presentatie van het Revisit 

programma, het voorstellen van de begeleiders en de ‘Hanbok’ 

ceremonie. Deze ceremonie is vergelijkbaar met de welbekende 

klederdracht foto’s uit Volendam maar dan op z’n Koreaans. 
 

De Hanbok Ceremonie 
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Al heel snel bleek dat de Revisit niet alleen voor acht Nederlanders 

was georganiseerd. Er waren in totaal 114 deelnemers, waarvan 26 

veteranen. Wat een geluk dat we een Koreaanse gids hadden en 

daarbij nog een aantal jongeren die de hele week de begeleiding 

deden, zodat niemand verloren ging. 

’s Middags een bloemlegging bij de National Cemetery, waarbij 

speciaal voor ons er nog een wisseling van de wacht werd 

gehouden met een indrukwekkende geweerexercitie show. Gelukkig 

was er nog wat tijd over om te gaan shoppen in Insadong. 

 
Woensdag 9 november 2022 

Bijtijds uit de veren om een bezoek te brengen aan het Nationale 

Museum in Seoul. Alle busritten werden begeleid door politie met 

toeters en bellen en een ambulance. Al het verkeer werd 

tegengehouden om de vier bussen met veteranen en hun familie zo 

snel mogelijk op plaats van bestemming te krijgen. 

’s Middag’s een bloemlegging bij ‘The Wall of Remembrance’ and 

War Memorial Tour. Overal waar we kwamen stonden tientallen 

fotografen om steeds weer een groepsfoto te willen nemen. 

Misschien kan iedereen zich voorstellen hoelang het duurt voordat 

je 114 personen goed hebt opgesteld en de foto hebt gemaakt. Alle 

bezoeken aan de plaatsen werden daardoor wel behoorlijk ingekort 

maar het ontvangst was telkens weer heel hartelijk en warm. 

Diner bij Ambassadeur Doornewaard (links in de rode jurk) 
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Om 17.00 uur werden wij, de Nederlandse groep, opgehaald door 

een chauffeur van de Nederlandse ambassade in Seoul met een 

minibus, om bij ambassadeur H.E. mevrouw Doornewaard thuis te 

dineren, samen met een aantal van haar medewerkers. 

Donderdag 10 november 2022 

Na het ontbijt weer met z’n allen in de bus op weg naar het station 

van Seoul om vervolgens met de ruim 200 km/h rijdende trein naar 

Busan te reizen voor de geplande jaarlijkse herdenkingsceremonie 

en de bijzetting van de urnen een dag later. 

Na de lunch zijn we eerst naar de UNPM geweest en vandaar uit 

door naar de universiteit voor een zeer speciaal concert voor de 

veteranen. Dit was zo mooi en ook emotioneel. Je zag mensen 

steeds weer tranen wegvegen. Daarna een diner in een restaurant 

dat gelegen was ondergronds in verbinding met de parkeergarage. 

Vrijdag 11 november 2022 

Vroeg uitchecken, bagage in de vrachtwagen en naar het UNMCK. 

Deze dag had voor een ieder van ons een persoonlijk tintje. Eerst op 

zoek naar het veld waar de Nederlandse militairen begraven liggen, 

vervolgens kijken waar jou dierbare ligt om een bloem of 

bloemenkrans te leggen en je herinneringen de vrije loop te gunnen. 
 

Mevrouw Radstaat voor het eerst bij het graf van haar broer 
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Om 11.00 was de start van de jaarlijks grote herdenking waarbij alle 

ambassadeurs uit alle deelnemende landen en alle hoge heren uit 

Zuid-Korea aanwezig waren. 

Om 13.00 uur de bijzetting van de urnen. Twee Nederlanders en 

een Engelse veteraan. Toespraken door verschillende mensen en 

het plaatsen van de urnen in een graf. Zo mooi, zo bijzonder en zo 

emotioneel. 
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Als afsluiting een lunch met alle aanwezigen van deze dag waarbij er nog veteranen 

speciaal in het zonnetje werden gezet, gevolgd door een tweetal shows van Zuid-

Koreaanse kinderen. 

Daarna rennen om de trein naar Seoul te halen voor alweer de laatste nacht in Seoul. 

 
Zaterdag 12 november 2022 

‘s Morgens vroeg uitchecken en richting luchthaven. 

Wat een reis! Een reis om nooit meer te vergeten, vol emoties, herinneringen en bijzonderheden. 

De Zuid-Koreaanse bevolking heeft een eindeloos respect voor de veteranen en hun familie. 

Zij zijn de Verenigde Naties met deelnemende landen zeer dankbaar voor de vrijheid en 

democratie waarin ze nu leven. 

O ja, voor ik het vergeet! Zorg dat je een enorme koffer meeneemt die op de heenweg 

bijna leeg is. We hebben zoveel enorme dozen met koekjes, thee enz. gekregen, dat je op 

de een of andere manier mee moet zien te krijgen. 

Bedankt reisgenoten voor jullie gezelligheid en steun, en bedankt VOKS dat jullie dit 

mogelijk hebben gemaakt. 

 
Annelies Engberink 
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