
De Korea-actie in de pers 
 
Enkele artikelen uit de kranten (via Delpher.nl) en enkele foto’s (via erven Heldring),  
 
Het vrije volk / 08-03-1955  
Van HIER  
De stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen in Nederland heeft 60.000 
eendeneieren aangekocht. Deze eieren worden eind dezer maand per KLM naar Korea verzonden, 
waar ze -zullen worden uitgebroed. De eieren, die een bedrag van ƒ 15.000 vertegenwoordigen, zijn 
een geschenk aan de boerenbevolking van Korea.  
 
Algemeen Handelsblad / 24-03-1955  
Zestig duizend eendeneieren naar KOREA  
(Van onze correspondent)  
Utrecht, 24 Maart Met drie lijnvliegtuigen van de KLM zullen achtereenvolgens op 27, 28 en 29 Maart 
a.s. in totaal 60.000 eendeneieren van Schiphol naar Bangkok worden vervoerd. In deze plaats zal 
steeds een gecharterd vliegtuig gereed staan om de eieren binnen 24 uur naar Seoel in ZuidKorea te 
brengen, vanwaar zij met _ militaire vliegmachines en vrachtauto's naar vier broedplaatsen zullen 
worden gebracht. Deze actie voor de Zuidkoreaanse boeren is georganiseerd door de Stichting 
Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen. Zowel van de Nederlandse overheid, het 
Bedrijfschap voor Pluimvee en eieren en de KLM alsmede van een groot aantal eendenfokkerijen en 
vermeerderingsbedrijven ondervond men grote medewerking. Ook de Ned. Chr. Boeren' en 
Tuindersbond liet zich niet onbetuigd. De Oecumenische Raad van Kerken, staat garant voor een 
bedrag van ƒ 15.000, waarmede de aankoopkosten van de eieren kunnen worden gedekt. Het 
grootste deel van de transport- en verzekeringskosten Is voor rekening van de UNCRA. Het 
Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren stelde ƒ 5.000 beschikbaar voor vervoer en verzekering. 
Ondanks deze bijdragen blijft echter financiële hulp voor deze Korea-actie nog zeer gewenst; men kan 
bijdragen storten op girorekening no 22744 ten name van de Ned. Chr. Boeren- en Tuindersbond 
onder vermelding „Korea-actie” en op no. 5261 ten name van Oecumenische Hulp te Rotterdam.  
 
Trouw / 25-03-1955  
NEDERLANDSE KERKEN HELPEN KOREA  
Zestigduizend eendeneieren voor herstel van pluimveestapel  
Vervoer vereist veel maatregelen  
(Van een onzer verslaggevers)  
NOG vóór Pasen zullen de Koreaanse boeren zestig duizend verse eendeneieren van Nederland 
krijgen maar wat meer is: als het een beetje meeloopt zullen over enkele weken duizenden piepjonge 
Nederlandse eendenkuikentjes snateren rondom de noodwoninkjes, waarin de Koreaanse boeren 
gehuisvest zijn. Want wanneer heel Nederland met Pasen eieren eet, zullen in Korea honderden 
mensen bezig zijn om de eendeneieren, die Nederland heeft gestuurd, uit te broeden met Japanse 
broedmachines. Vroeger hadden de Koreaanse boeren een omvangrijke en goed florerende 
pluimveestapel, maar door de oorlog is daar niets meer van over. Nu wil men graag weer beginnen 
met het opkweken van een nieuwe stapel. Voor de zestig duizend eendeneieren, die in de eerste helft 
van de volgende week per K.L.M, worden verzonden, heeft de stichting „Oecumenische Hulp” van de 
Oecumenische Raad van Kerken in Nederland kunnen zorgen dank zij de royale medewerking van de 
Christelijke Boeren- en Tuindersbond en van het IKOR, van de KLM, van het Bedrijfschap voor 
Pluimvee en Eieren en van de eendenfokkers. De laatsten leverden bijv. de eieren voor een kwartje, 
terwijl de prijs dertig cent is. Drs. Oncko W. Heldring, de directeur van „Oecumenische Hulp”, heeft 
talloze regelingen moeten treffen om het vervoer te doen slagen. De capaciteit van alle Khaki 
Campbell eenden in ons land (juist dit ras is voor Korea zo bijzonder geschikt) is tien duizend eieren 
per dag. De productie van zes dagen gaat er dus mee heen. De laadruimten van de vliegtuigen 
moeten een speciale luchtdruk hebben, anders breken de luchtkamers van de eieren op grote hoogte 
open. Dan het vervoer in Korea zelf op de hobbelige wegen Het is goed dat drs. Heldring zelf mee 
reist naar Korea om een oogje in het zeil te houden. De boeren die straks een Nederlandse eend 
bezitten zullen het eerste kuikentje dat ze er van krijgen moeten afstaan aan een andere gedupeerde 
pluimveehouder. Dat is afspraak, want het Nederlandse geschenk wordt gegeven in het kader van het 
zogenaamde Heifer-project: een Amerikaanse stichting van kerken en liefdadige verenigingen, die al 
sinds de Spaanse burgeroorlog zorgt dat geruïneerde boeren weer vee krijgen. Natuurlijk zijn de 
vijftien duizend gulden voor de aankoop van de Nederlandse eendeneieren en het zesvoudige bedrag 
daarvan dat voor het vervoer nodig is, nog lang niet bij elkaar, ondanks de activiteit met name van de 
Christelijke Boeren- en Tuindersbond en de hulp van Amerika. Wie mee wil helpen kan zijn bijdrage 
gireren op het speciale CBTB-eierennummer: 2744 of op nr 5261 ten name van de Stichting 
Oecumenische Hulp te Rotterdam met vermelding: eieren voor Korea.  
 



Leeuwarder courant / 25-03-1955  
Straks kwaken Nederlandse eenden bij boeren in Zuid-Korea  
Eieren worden per. vliegtuig vervoerd  
De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen heeft zestigduizend eendeneieren 
geschonken aan boeren in Zuid-Korea. Een soortgelijk aanbod is aan Noord-Korea gedaan, maar 
daar bleek men op een dergelijke gift geen prijs te stellen.  
De eieren zullen van Nederland door de K.L.M, in drie zendingen per vliegtuig naar Bangkok worden 
gebracht. en vandaar gaan ze met een gecharterd vliegtuig naar Seoel, waar militaire vliegtuigen en 
vrachtauto's voor het verdere vervoer naar vier broedboerderijen in Zuid-Korea zullen zorgen.  
Men heeft Nederlandse eendeneieren nodig, omdat in Zuid-Korea voornamelijk de zogenaamde 
Khaki-Campbell-eend wordt gefokt, een van de soorten die men ook in ons land kent. Het is voor de 
eerste maal dat een dergelijke hoeveelheid broedeieren over een zo grote afstand wordt vervoerd. De 
eieren moeten binnen een periode van twaalf dagen na het leggen worden bebroed. Bij het vervoer 
door de lucht moet rekening worden gehouden met temperatuur en luchtdruk. De eieren zullen in 
negen dagen op de broedboerderijen in Zuid-Korea zijn. Met de eerste zending, die Zondag van 
Schiphol vertrekt, zal naar Korea meereizen drs O. W. Heldring, de voorzitter van de stichting.  
 
Het Parool / 26-03-1955  
OOK DIT  -  Christelijk-sociale actie  
MORGENMIDDAG vertrekt, met het gewone lijntoestel naar Bangkok, de eerste partij van in totaal 

60.000 eendeneieren. Zij zijn bestemd voor Korea en de zending wordt verzorgd door de Stichting 

Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen. Deze feiten zijn door de dagbladen en de radio 

reeds vermeld, maar ik wil er toch graag een kort commentaar op geven. Iedere keer, dat ik met deze 

Stichting in aanraking kom, treft het mij opnieuw hoeveel zorg en liefde er worden besteed aan 

zogenaamd, „kleine” dingen. De Stichting is het Nederlandse agentschap van het werk t.b.v. 

vluchtelingen, dat de Wereldraad van Kerken over de gehele aarde doet. De eierenactie voor Korea is 

hiervan een zéér voorbijgaand onderdeel. Het behoort „ergens” tot het resettlement-project van de tien 

millioen Koreaanse vluchtelingen. Wat lijkt simpeler dan om een partij eieren te verzenden? Maar het 

feit is, dat minstens een dozijn instanties hiermee zijn gemoeid, en dat de goede verzorging van dit 

plan bijna negen maanden heeft vereist. Niet omdat er allerlei onwillige weerstanden moesten worden 

overwonnen, maar ondanks het feit, dat over het algemeen de grootst mogelijke welwillende 

medewerking werd verleend! Wat voor eendeneieren wordt verzet aan arbeid en zorg en 

onvermoeibaar geduld, wordt op gelijke wijze ingezet voor vluchtelingen, ouden van dagen of 

kinderen. Wat geeft de kerken de moed en de volharding om dit soort moeizame arbeid op zich te 

nemen? Het antwoord mag héél eenvoudig zijn, maar velen zullen het wellicht toch een vreemd 

antwoord vinden. Christelijk sociale actie heeft nimmer haar wortel in een menselijke waardering voor 

mens en cultuur. Naastenliefde en sociale bewogenheid hebben, naar evangelische maatstaf, hun 

anker in het feit, dat God aan mens en wereld de hoge waarde heeft toegekend om er Zijn Zoon voor 

in te zetten. De waarde van de mens ligt niet in zijn prestaties of zijn potenties, maar in het feit, dat 

God hem Zijn liefde waardig keurt. Ook de zondaar valt niet buiten deze liefde, zegt Christus, noch de 

invalide, noch de „opgebrande” mens (de oude van dagen), noch „de vijand”, noch de zwakkeling. 

Daarom kent Christelijk sociale actie nimmer de „efficiency” van onze menselijke maatstaven, volgens 

welke wij iemand waarderen op zijn bruik- of onbruikbaarheid. Christelijk hulpbetoon heeft haar enige 

basis en maatstaf in de waarde, die God aan Zijn schepselen heeft toegekend. Dat spoort het 

kerkelijk, oecumenisch, hulpwerk aan om met onuitsprekelijk geduld wegen te zoeken voor de 

resettlement van mensen. Wanneer hiertoe behoort, dat Koreaanse boeren eendeneieren ter 

beschikking krijgen en hiermee maanden gemoeid zijn, omdat blijkt, dat de enig bruikbare eieren uit 

het verre Nederland moeten komen — wel dan is géén moeite te veel. Zo goed als er soms 

honderden brieven geschreven, ettelijke verre reizen gemaakt en jaren gewerkt moeten worden om 

één vluchteling-gezin een nieuwe levensbasis te verschaffen. „Ik ben ervan overtuigd,” schreef eens 

de christen Paulus, „dat het lijden in deze wereld niet opweegt tegen de waardigheid, welke wij mogen 

ontlenen aan Gods liefde voor ons.” Die waardigheid is de inzet voor lle Christelijk sociale actie. N. 

VAN GELDER 

Trouw / 30-03-1955  
Eendeneieren door de lucht naar Korea  
(Van een onzer verslaggevers)  
Met de constellation „Rotterdam” van de KLM is Dinsdagmiddag van Schiphol een partij van 30.000 
eendeneieren met bestemming Korea vertrokken. Dit was de derde en laatste partij, die de Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen naar dit getroffen land liet versturen. Het vliegtuig 
brengt de broedeieren naar Bangkok, waar in een koelhuis de twee andere zendingen — in totaal 
eveneens 30.000 stuks — goed geconserveerd liggen. Van Bangkok zal een speciaal chartervliegtuig 



de 60.000 Nederlandse eendeneieren naar Zuid-Korea transporteren. Drs. Oncko W. Heldring, 
secretaris van “Oecumenische Hulp” is op uitnodiging van de UNKRA (United Korea Reconstruction 
Agency), die alle vervoerskosten voor zijn rekening neemt, is inmiddels ook naar Korea vertrokken. Hij 
zal er op toezien, dat de verdeling van de broedeieren onder de Koreaanse boeren correct verloopt.  
 

 
De eieren worden afgeleverd in Korea, links Oncko Heldring 

 

Het Parool / 30-03-1955  
Eendeneieren naar Korea  
(Van een onzer verslaggevers)  
AMSTERDAM, Woensdag. — Ruim zestigduizend eenden zijn deze week van Schiphol af op de 
vleugels gegaan nog voor zij uit het ei gekropen waren. Per K.L.M.-Constellation „Rotterdam” ging 
gisteren de laatste partij van dertigduizend zorgvuldig in kartonnen dozen verpakte eendeneieren de 
grauwe sneeuwlucht in. Zondag en Maandag waren de eerste partijen vertrokken. Bestemming van de 



eieren: Zuid-Korea. Zij zijn een geschenk van de Nederlandse kerken aan het door de oorlog 
geteisterde Korea. Direct na aankomst op hun Aziatische bestemming zal het Nederlandse legsel over 
een aantal broedmachines worden verdeeld. De zo geproduceerde kuikens worden gedistribueerd 
onder enkele boeren, die hun collega's weer zullen laten meeprofiteren van het nageslacht der nu nog 
ongeboren eenden, die deze week uitvlogen. Het geschenk omvat de zesdaagse productie van de 
Nederlandse eenden. De eieren zijn door de eendenfokkers in de buurt van Ermelo en Harderwijk 
tegen gereduceerde prijs aan de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen ter 
beschikking gesteld. De vracht wordt betaald door de U.N.K.R.A. (United Nations Korea 
Reconstruction Agency) in samenwerking met „Heifer Project”. Dit is een Amerikaanse organisatie, die 
achtergebleven en geteisterde gebieden wil helpen.  

 

 

 
Gereformeerd gezinsblad / 08-04-1955  
Eendeneieren voor Zuid-Korea  
De „Stichting Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen” heeft boeren in Zuid-Korea 60.000 
eendeneieren geschonken, die uit Nederland per vliegtuig naar Zuid-Korea zullen worden gebracht en 
daar zullen worden uitgebroed. Deze eieren zullen in drie partijen met lijnvliegtuigen van de K.L.M, 
van Schiphol naar Bangkok worden vervoerd en van Bangkok af in een partij met een gecharterd 
vliegtuig naar Seoel. In Seoel zullen militaire vliegtuigen en vrachtauto’s gereed staan om deze eieren 
naar de vier broedboerderijen in Zd.-Korea te brengen. Men heeft juist Nederlandse eendeneieren 
voor deze actie nodig, omdat in Zuid-Korea voornamelijk de zgn. „Khaki Cambell” gefokt wordt, een 
van de soorten die ook in Nederland in grote hoeveelheden worden gehouden.  
Er is ook een aanbieding aan Noord-Korea gedaan, maar daar toonde men geen belangstelling voor 

deze hulp. De organisaties, die dit geschenk mogelijk hebben gemaakt zijn: het ministerie van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de UNCRA (commissie van de Verenigde Naties voor 

herstel en wederopbouw van Korea), de Stichting Oecumenische hulp aan kerken en Vluchtelingen, 

het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren, de Ned. Chr. Boeren- en Tuindersbond en de K.L.M. 

alsmede vier eendenfokkerijen en twee vermeerderingsbedrijven. Deze eieren kosten ruim 15.000 

gulden, terwijl transport en verzekering een bedrag van 83.000 gulden vergen. De Oecumenische 

Raad van Kerken in Nederland staat garant voor de aanschafprijs van de eieren. 







Two s t e e l  bands were used t o  s t rengthen every box. 
G r o s s  weight 28,33 k i l o s  pe r  box, 
dimensions 62 X 36 X 32 cm per box, 

Transportat ion,  
Our a i r  f r e i g h t  agents ,  Messrs Hesta, Crans & CO, 

Voorstraat 52, Utrecht,  asked f o r  o f f e r s  on the  freight 
markets, Foreign Information Service asked KLEI f o r  an 
o f f e r ,  A s  the  matter  was extremely complicated and 
everything had t o  be organized i n  d e t a i l  (see below) KLM 
turned out t o  be the only company which could meet a l l  
the  requirement S. 
The following problems had t o  be kept i n  mind: 
a ,  hatching has t o  s t a r t  within l 2  days a f t e r  the eggs 

have been l a i d .  The production of the eggs including 
inspect ion,  packing and t ranspor ta t ion  t o  the a i r p o r t  
could not take l e s s  than s i x  days f o r  60,000 eggs, i n  
view of the production capacity.  So not more than s i x  
days remained f o r  t r ave l  from the  a i r p o r t  i n  Holland 
t o  the hatchery i n  Korea. 

b. The eggs had t o  be kept f r o m  5-18' centigrade.  
G, From Schiphol t o  Seoul i n  a  DC4 i s  about 55 f l y i n g  

hours. I n  view of crew-rest requirements and the 
excessive cos t s  o f  supplying  lip-crews on t h i s  route ,  
t r anspor t a t i on  by spec i a l  f l i g h t  could not be e f fec ted  
i n  l e s s  than s ix  days by any a i r l i n e ,  

1. Atmospheric pressure had t o  be kept above a c e r t a j  n 
minimum as otherwise the  germ o r  the  a i r - c e l l  might 
be damaged, 

e ,  The duck breeders could supply the eggs i n  the spr ing 
at the  p r i ce  agreed only from Narch 10-25th 1955, 

f ,  Korea had t o  be n o t i f i e d  of the  date of  arr ival  one 
month before t h a t  da te ,  This was because of the 
necess i ty  t o  reserve the  incubators ,  
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WORLD OF CHURCHES information 

GENEVA . . 
17, ROUTE DE MALAGNOU 

Cable Address : W , 
" OIKOUMENE " GENEVA 



"This has been one of the  most e x c i t i n g  p r o j e c t s  I have helped 
t o  work on1' commented Thurl  Metzger, a s  the  deadl ine f o r  departure  of 
the  60,000 eggs approached. Cost of . t h e  eggs (over $4,000) and t h e i r  
t ranspor t  (over $20,000) represents  one of the  most f r u i t f u l  of i n t e r -  
church a i d  investments,  The 600 r e c i p i e n t s  of 100 ducklings i n  the 
post-Easter season w i l l  be cent res  of new hatchings of eggs which will 
be df s t r i b u t e d  Ithroughout South Korea. 

Further d e t a i l s ,  p i c tu res  and i l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l  on .  the needs 
of Korean farmers w i l l  be ava i l ab le  through the  World Council .  i n  Geneva 
when Mr. Heldring r e t u r n s  a f t e r  v i s i t i n g  ICA pro jec t s  anll the  churches 
i n  Asia. I n  Holland- "Operation Eas te r  Eggtt  will be the st imulus f o r  
a new dr ive  f o r  ICA funds by the  Dutch Churches. 
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Q& 0. W. ~ e l d t i h ~  directcur i van , de 
Stic4mg , ,$ ,ecum~gh~ Hulp aan KetLhn 

$ e d ~ ~ W Y - u & ~ n U ~ .  vepttc&~37 NIaart 1955 
'l6$;@mth, @12@, mmdcinbroed- 

eieren & a r  'Korea. Rij%ipest deze Jenreslde" 
. have ~ ~ ~ d m g t w  a y  Chw& worid Ser- 
wie. ter pbtse  - Seaul/Dit +as 'in tech- 
Gsck opzicht ean spamen& to&. *B%. reis 

- bak ~tv6iitig- em Baii%dkWiQ ~&br&r&. 
Het remltaat is uitust bevredig~nd gnve&t. 
E-S -'Meld&g, ribet - liifi$+ii&~gg~&s@ 

* 

van zijn entafigek vooral zifin: ontametin- 
gen ap de terugreii yerme1dt:hij & &jg+wd 
artikel. Talcb. Hongkong, h & n .  Cal- 
cutta, Delhi, Srinagar, Beiroirt, Jemzakm, 
As!a&el,, lioainaipa, Athem bezaeht hij. b 
Mei j.1. herde hij in Holland terug. 
Ees pkzierreis? Neen, natuurlijk niet. b a t  
hij het u -If vertellem. 

EEN RElSVERStAG 
~ i n d  Februari van dit jam- werd ik uitgenodigd 
om op kosten van UNITED NATIONS KO- 
REAN RECONSTRUCTION AGENCY naar 
Korea te komen. Mijn opdracht was de grote Zen- 
ding eendenbroedeieren te begeleiden, bestemd 
voor ,,rehabititation" van de destijds door de oor- 
log verdreven maar nu weer aan 't werk gaande 
Zuidkoreaanse boeren. Ik volsta hier met daar- 
owr.te berichten, dat de reis goed verliep en dat 
bij -aankomst de zending werd overgenomen door 
Korea Q u r ~ 4 ~  World Service,, de op Koea --wer- 
kende organisatie van de Werddraad van Ker- 

, m - y . 2 r ~ :  
.re> kea*: .- -- - .-.:-e . * .A--< ?L.. . 

'  at- de-bmedresitl&& : ia z 20 % h- 
. dan d~br~dqsktyldiggq werd verwacht; was bijzon- 

der verheugend': vap iedert 100 verzonden eieren 
- lo+n vandaag 70 eendjes op Korea rond. Dit 

r e su l~a t  js.te w e n  aan de uitstekeqde samen- 
werking van alk bij het project betroliken instan- 
ti@ en organisafies en door de zorgi;ufdige voor- 
belrelding. en uitvoering van het transport. en het . 
broeden: : 
Door deze Geis had ik de-onverwachte kank iets te 

> _ - . .  ., . . - * - - : . S  ,. zien van het werk. dat in o~dracht van de-kerken 
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