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Tijdens de interviews i.v.m. de Tweede Wereldoorlog kwam ook de naoorlogse periode ter spra-
ke en hoe mensen hun leven terug probeerden op te nemen. Op een bepaald moment vertelde één
van de geïnterviewden, Charel van Camp, dat de inwoners van Zemst winkels begonnen leeg te ko-
ƉĞŶ͕�ŽŵĚĂƚ�Ğƌ�ŝŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌƌĞ�<ŽƌĞĂ�ĞĞŶ�ŶŝĞƵǁĞ�ŽŽƌůŽŐ�ǁĂƐ�ƵŝƚŐĞďƌŽŬĞŶ͘��Ğ�ŵĞŶƐĞŶ�ǀĞƌǁĂĐŚƩĞŶ�ĚĂƚ�
ŽŽŬ�Ěŝƚ�ĐŽŶŇŝĐƚ�ǌŝĐŚ�ǌŽƵ�ƵŝƚďƌĞŝĚĞŶ�ŶĂĂƌ��ƵƌŽƉĂ͘��Ž�ǀĞƌ�ǌŽƵ�ŚĞƚ�ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ�ŶŝĞƚ�ŬŽŵĞŶ͘�

Na de aanval van Noord-<ŽƌĞĂ�ŽƉ�ŚĞƚ��ƵŝĚĞŶ�ǁĞƌĚ�Ğƌ�ĞĞŶ�ĐŽĂůŝƟĞ�ǀĂŶ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ŶĂƟĞƐ�ŐĞͲ
ǀŽƌŵĚ͘�KŽŬ��ĞůŐŝģ�ŶĂŵ�ŚŝĞƌĂĂŶ�ĚĞĞů͕�ŵĂĂƌ�ŽŶƐ�ůĂŶĚ�ŐŝŶŐ�ŶŝĞƚ�ĂŬŬŽŽƌĚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐ�Žŵ��ƚƌŽĞͲ
pen te sturen naar Korea. Hierop besloot de Belgische regering een bataljon, enkel vrijwilligers, op te
richten.

Met dit in het achterhoofd wilde ik uitzoeken of er ook mensen uit onze gemeenten zich hadden
gemeld voor het pas opgerichte Koreabataljon. In een gesprek met Charel (met wie ik toch wat uren
heb samen gezeten i.v.m. de Tweede Wereldoorlog) kon hij zich nog één persoon herinneren; hij
werd, toepasselijk, “Korea” genoemd.

Kŵ�ǌŝũŶ�ŝĚĞŶƟƚĞŝƚ�ƚĞ�ĂĐŚƚĞƌŚĂůĞŶ�ŶĂŵ�ŝŬ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŽƉ�ŵĞƚ�ZĂǇŵŽŶĚ��ĞŚƌ͕�ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�<ŽƌĞͲ
ĂǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͘�,ŝũ�ǀĞƌƚĞůĚĞ�ŵĞ�ĚĂƚ�Ğƌ�ŵĂĂƌ�ůŝĞĨƐƚ�ϳ�<ŽƌĞĂǀĞƚĞƌĂŶĞŶ�Ƶŝƚ�ŽŶǌĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞŶ�ĂŅŽŵƐƟŐ�ǁĂͲ
ren.

Hierop besloot ik op onderzoek te gaan naar deze Koreaveteranen, zodat ook deze oud-strijders
ŶŝĞƚ�ǀĞƌŐĞƚĞŶ�ǌŽƵĚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŽīĞƌƐ�ĚŝĞ�ǌŝũ�ŐĞďƌĂĐŚƚ�ŚĂĚĚĞŶ͕�ŝŶ�ĞĞŶ�ůĂŶĚ�ŚŝĞƌ�ǀĞƌ�ǀĂŶĚĂĂŶ͘�

Jeroen Walschaerts
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Inleiding

Korea, dat sinds 1905 Japans bezit was,
ŬŽŵƚ�ŝŶ�ϭϵϰϱ�ŝŶ�ĂĨǁĂĐŚƟŶŐ�ǀĂŶ�ǌŝũŶ�ŽŶĂĬĂŶŬĞͲ
lijkheid, onder Russische en Amerikaanse con-
trole. De verdeeldheid tussen de voormalige
geallieerden veroorzaakt de opsplitsing van het
ůĂŶĚ�ŝŶ�ĞĞŶ�͞�ĞŵŽĐƌĂƟƐĐŚĞ�sŽůŬƐƌĞƉƵďůŝĞŬ�<ŽͲ
rea” en een “Republiek Zuid-Korea”. De 38ste
breedtegraad vormt de scheidingslijn tussen
beide. De Russen en de Amerikanen verlaten
het schiereiland. Het Noorden, dat beter bewa-
pend is, wil Korea met geweld herenigen.

Op 25 juni ’50 steken de Noord-Koreaanse
troepen de grens over en drijven het Zuid-
Koreaanse leger terug. De verrassing is totaal,
maar in de Veiligheidsraad van de VN weigert
ĚĞ� h^^Z� ĂĂŶ� ĚĞ� ǌŝũĚĞ� ǀĂŶ� ŚĞƚ� ŶĂƟŽŶĂůŝƐƟƐĐŚĞ�
China te zetelen; die afwezigheid maakt het
ŵŽŐĞůŝũŬ� ĚĂƚ� ĞĞŶ� ŵŽƟĞ� ĚŝĞ� EŽŽƌĚ-Korea ver-
plicht zich achter de 38ste breedtegraad terug
ƚĞ� ƚƌĞŬŬĞŶ͕� ǁŽƌĚƚ� ĂĂŶŐĞŶŽŵĞŶ͘� dĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚ�
ŐĞĞŌ� ǌŝũ� ĚĞ� sĞƌĞŶŝŐĚĞ� EĂƟĞƐ� ĚĞ� ƚŽĞůĂƟŶŐ͕� ŝŶͲ
dien nodig, militair op te treden. De Noord-
<ŽƌĞĂŶĞŶ�ǌĞƩĞŶ�ŚƵŶ�ŽƉŵĂƌƐ�ĞĐŚƚĞƌ�ǀĞƌĚĞƌ͘��Ğ�
�ŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞ�ĚŝǀŝƐŝĞƐ�ĚŝĞ�ŝŶ�:ĂƉĂŶ�ǌŝũŶ�ŐĞƐƚĂƟŽͲ
neerd, krijgen op 30 juni dan ook het bevel tus-
ƐĞŶďĞŝĚĞ� ƚĞ� ŬŽŵĞŶ͘� <ůĞŝŶĞƌĞ� ĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞŶ� Ƶŝƚ�
14 andere landen, waaronder België, bieden
ŐĞůĞŝĚĞůŝũŬ� ǀĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ͘� �Ğ� ŽƉĞƌĂƟĞ� ďĞŐŝŶƚ�
ƐůĞĐŚƚ� ǀŽŽƌ� ĚĞ� sE� ͗� ŝŶ� ŬŽƌƚĞ� ƟũĚ� ŚĞďďĞŶ� ĚĞ�
troepen enkel nog de controle over een brug-
genhoofd rond de haven van Pusan. Dankzij de
massale inzet van de luchtmacht kunnen zij
ǁĞĞƌƐƚĂŶĚ�ďŝĞĚĞŶ͘�sĂƐƚďĞƐůŽƚĞŶ�Žŵ�ŚĞƚ� ŝŶŝƟĂͲ
ƟĞĨ� ŽǀĞƌ� ƚĞ� ŶĞŵĞŶ͕�ǁŝů� ŐĞŶĞƌĂĂů�DĐ�ƌƚŚƵƌ� ĚĞ�
Noord-Koreanen in de rug aanvallen. Op 15
december landt het 10th US Corps in Inchon,
niet ver van de 38ste breedtegraad. De Noord-
Koreanen trekken zich wanordelijk terug. Op
26 oktober ontscheept het 10th US Corps een
tweede keer, in Wonsan. De geallieerde spits-
eenheden naderen de Yalou-rivier, die de grens
met China vormt. Er heerst euforie. Er wordt
gesproken over het organiseren van vrije ver-
kiezingen in een herenigd Korea én van een
beëindiging van de strijd vóór Kerstmis.

De Chinese tussenkomst

De overwinning is van korte duur. Op 27
november mengen de Chinezen zich massaal in
ŚĞƚ� ĐŽŶŇŝĐƚ� ĞŶ� ůĂŶĐĞƌĞŶ� ĞĞŶ� ŽīĞŶƐŝĞĨ� ĚĂƚ� ĚĞ�
VN-troepen binnen enkele dagen in moeilijkhe-

den brengt. Terwijl het 10th US Corps via de
haven van Hungnam op het nippertje kan ont-
snappen, herstelt het 8th US Army zich in de
nabijheid van de 38ste breedtegraad. Op 1 ja-
ŶƵĂƌŝ� ͛ϱϭ� ĚǁŝŶŐƚ� ĞĞŶ� ŶŝĞƵǁĞ͕� ĐŽŵŵƵŶŝƐƟƐĐŚĞ�
aanval de geallieerden tot een tweede terug-
tocht.

'ĞŶĞƌĂĂů� ZŝĚŐǁĂǇ� ƌĞĚƚ� ĚĞ� ƐŝƚƵĂƟĞ͘� sĂŶ� ϱ�
januari tot 16 april drijven de VN-troepen de
Chinezen terug tot achter de 38ste breedte-
graad. Op 23 april keren de rollen zich echter
eens te meer om. Het is op dat moment dat
ŚĞƚ� �ĞůŐŝƐĐŚĞ� ďĂƚĂůũŽŶ� ǌŝĐŚ� ƟũĚĞŶƐ� ĚĞ� ŐĞǀĞĐŚͲ
ten aan de Imjin-rivier voor het eerst onder-
scheidt. Op 23 mei heroveren de Amerikanen
en hun bondgenoten het verloren terrein. De
rechtervleugel ligt bijna 80 km ten noorden van
de 38ste breedtegraad.

In Kaesong beginnen op 10 juli ’51 onder-
handelingen; deze worden gepauzeerd in au-
gustus, maar worden hervat in oktober, in Pan-
munjom. De onderhandelingen blijven echter
aanslepen. Op het terrein stabiliseert het front
zich: het ondergaat slechts kleine wijzigingen.
,Ğƚ� ůŝũŬƚ�ǁĞů� ͛ϭϰ͘� /Ŷ� ĚĞ� ůƵĐŚƚ� ŬƌŝũŐƚ� ŚĞƚ� ĐŽŶŇŝĐƚ�
een modern karakter. De straaljagers drijven
ĚĞ� ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟĞƐ�ŽƉ͕�ǁĂĂƌďŝũ� ĚĞ� &-86 Sabre en
de Mig 15 een glansrol vervullen. De zware
bommenwerpers van de US Air Force vallen de
industriezones in het noorden aan. De Ameri-
ŬĂĂŶƐĞ� ƉŽůŝƟĞŬĞ� ŵĂĐŚƚ� ǀĞƌďŝĞĚƚ� ĞĐŚƚĞƌ� ĞůŬĞ�
raid op China en zelfs tegen het noordelijke
deel van de bruggen over de Yalou, waarlangs
de Chinese versterking komt. Amerika wil koste
ǁĂƚ�ŚĞƚ�ŬŽƐƚ�ĞĞŶ�ĞƐĐĂůĂƟĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĐŽŶŇŝĐƚ�ǀĞƌͲ
mijden. Op 27 juli ’53 ondertekenen de betrok-
kenen in Panmunjom eindelijk een akkoord: de
oorlog eindigt op een nulstand, de gevolgen
ǌŝũŶ�ǀĂŶĚĂĂŐ�ŶŽŐ�ĂůƟũĚ�ǌŝĐŚƚďĂĂƌ͘

De Belgische bijdrage aan
de Koreaanse Oorlog

De beslissing

In antwoord op de VN-ZĞƐŽůƵƟĞ�ǀĂŶ�Ϯϳ�ũƵŶŝ�
die de leden opriep om alle nodige steun te
geven aan Zuid-Korea, verklaarde de toenmali-
ge minister van Buitenlandse Zaken van
Zeeland op 29 juni dat de regering bereid was
Žŵ�ďŝũƐƚĂŶĚ� ƚĞ� ǀĞƌůĞŶĞŶ͘�,ŝũ� ůŝĐŚƩĞ� ǌŝũŶ� ďĞƐůŝƐͲ
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sing toe met verschillende verklaringen. Deze
ǁĞĞƌƐƉŝĞŐĞůĚĞŶ�ĚĞ�ŵŽƟĞǀĞŶ�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�ĚĞ��ĞůͲ
gische regering zich ook achter dit standpunt
schaarde. Zo was er de gehechtheid aan vrijheid
ĞŶ� ĚĞŵŽĐƌĂƟĞ� ĞŶ� ŚĞƚ� ǁŝůůĞŶ� ďŝũĚƌĂŐĞŶ� ĂĂŶ� ĚĞ�
ŐĞůŽŽĨǁĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚ� ĞŶ� ŚĞƚ� ƉƌĞƐƟŐĞ� ǀĂŶ� ĚĞ�
sĞƌĞŶŝŐĚĞ� EĂƟĞƐ͘� KŽŬ� ǁĂƐ� ŚĞƚ� ďĞĚŽĞůĚ� ĂůƐ�
ƐƚĞƵŶ� ĂĂŶ� ĞĞŶ� ƐǇƐƚĞĞŵ� ǀĂŶ� ͚ĐŽůůĞĐƟĞǀĞ� ǀĞŝůŝŐͲ
ŚĞŝĚ͕͛�ǁĂĂƌŝŶ�ĚĞŵŽĐƌĂƟƐĐŚĞ�ůĂŶĚĞŶ�ǌŝĐŚ�ǁŝůĚĞŶ�
ǀĞƌǁĞƌĞŶ� ƚĞŐĞŶŽǀĞƌ�ĚĞ�ĚƌƵŬ� ǀĂŶ�ŚĞƚ� ^ƚĂůŝŶŝƐƟͲ
sche communisme. Het idee dat de veiligheid
ǀĂŶ��ĞůŐŝģ�ŽŶƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐ�ĂĬŝŶŐ�ǀĂŶ�ǁĂƚ�Ğƌ�ǌŝĐŚ�
20.000 kilometer van onze grenzen afspeelde
en de gedachte dat er ergens een lijn moest
worden getrokken t.o.v. het communisme, wa-
ren zonder twijfel de belangrijkste redenen.
,ŝĞƌ�ŚŽŽƌĚĞ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ŵŽƌĞůĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐ�ďŝũ͗�ǁĞ�
moesten de Amerikanen helpen. Zij waren onze
bevrijders in de Tweede Wereldoorlog en het
was onze plicht op onze beurt hen bij te staan.
Dit alles kaderde in een periode waarin het idee
van ‘het rode gevaar’ heel sterk aanwezig was.
Het ‘IJzeren Gordijn’ was over Europa neerge-
daald. We hadden de blokkade van West-Berlijn
en een algemeen intreden van de Koude Oorlog
meegemaakt. België maakte, via de NATO, deel
uit van het Westerse blok.

Het steunen van de VN-ZĞƐŽůƵƟĞ� ŝƐ� ŶĂƚƵƵƌͲ
ůŝũŬ� ŶŽŐ� ŶŝĞƚ� ŚĞƚǌĞůĨĚĞ� ĂůƐ� ŚĞƚ� ĞīĞĐƟĞĨ� ƐƚƵƌĞŶ�
van soldaten. De VN en vooral de VS verzochten
hun partners herhaaldelijk om een concrete
steun. Op 22 juli beloofde België om deel te
ŶĞŵĞŶ� ĂĂŶ� ĚĞ� ͚WĂĐŝĮĐ� �ŝƌůŝŌ͛͘� �Ğ� �ŵĞƌŝŬĂŶĞŶ�
ǁŝůĚĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ƐƚĂƌƚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĐŽŶŇŝĐƚ�ǌŽ�ƐŶĞů�ŵŽͲ
gelijk het nodige materiaal en manschappen
transporteren vanuit de VS. Door een gebrek
aan transportvliegtuigen deed de Amerikaanse
overheid beroep op burgerluchtvaartmaat-
schappijen. België zorgde ervoor dat eerst één
en uiteindelijk drie Sabena-vliegtuigen aan de
transporten meewerkten.

Deze eerder symbolische geste was voor de
Amerikanen niet echt voldoende. Op dit mo-
ŵĞŶƚ� ƌƵƐƩĞ� ŚĞƚ� ŚĞůĞ� ŐĞǁŝĐŚƚ� ǀĂŶ� ĚĞ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞ� ŽƉ� ŚƵŶ� ƐĐŚŽƵĚĞƌƐ͘� �Ğ� �ŵĞƌŝŬĂŶĞŶ�
bleven hun Europese bondgenoten om een
krachtdadiger militaire steun vragen, niet louter
en alleen omwille van versterking van de mili-
taire slagkracht, maar evenzeer omwille van
ĚŝƉůŽŵĂƟĞŬĞ� ƌĞĚĞŶĞŶ͘� �ŝƚ� ǁĂƐ� ĞĞŶ� sE-
campagne en de VS wou duidelijk dat de leger-
macht niet een louter Amerikaanse samenstel-
ling had.

Het enthousiasme om troepen zo ver buiten

ĚĞ�ĞŝŐĞŶ�ŐƌĞŶǌĞŶ�ŝŶ�ƚĞ�ǌĞƩĞŶ�ǁĂƐ�ŶŝĞƚ�ǌŽ�ŐƌŽŽƚ�
ďŝũ�ĚĞ��ƵƌŽƉĞƐĞ�ďŽŶĚŐĞŶŽƚĞŶ͘��ŶŬĞů�ĚĞ��ƌŝƩĞŶ�
en de Turken hadden eind juli al troepen toe-
gezegd, elk één brigade.

Ook de Belgische regering voelde er weinig
voor. De Belgen moesten in de eerste plaats
hun NATO-ǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ� ŶĂŬŽŵĞŶ� ĞŶ� ŚĞƚ� ůĞͲ
ger herorganiseren om in die samenwerking te
ƉĂƐƐĞŶ͘��ŝƚ�ĂůůĞƐ�ǁĂƐ��ĞĞŶ�ǌǁĂƌĞ�ďĞůĂƐƟŶŐ�ǀŽŽƌ�
het leger. Met het oog op de dreiging die uit-
ging van het Oostblok, voelde de Belgische
overheid er weinig voor om een deel van de
troepen naar Korea te sturen. Voor een een-
heid die aan gevechten zou deelnemen, lag het
sturen van de hoogst getrainde eenheden, zo-
als para’s of commando’s, voor de hand. Dit
zou echter tot gevolg hebben dat een deel van
ĚĞ�ďĞƐƚĞ͕��ĞůŐŝƐĐŚĞ�ƐŽůĚĂƚĞŶ�ĞŶ�ŽĸĐŝĞƌĞŶ�ǌŽƵͲ
den worden uitgestuurd. Daarnaast zou het
ƐƚƵƌĞŶ� ǀĂŶ� ƚƌŽĞƉĞŶ� ĞĞŶ� ǌǁĂƌĞ� ĮŶĂŶĐŝģůĞ� ŝŶͲ
ƐƉĂŶŶŝŶŐ� ǀƌĂŐĞŶ͘� �Ğ� ůŽŐŝƐƟĞŬĞ� ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ�
van troepen die zich duizenden kilometers van
het moederland bevonden, zou op zich al een
zware uitdaging vormen.

Het probleem waarvoor de Belgische rege-
ring zich geplaatst zag, was dus niet eenvoudig.
Enerzijds had je de verzoeken van de VS en
anderzijds had je een leger dat in het kader
van de NATO moest uitgebreid en versterkt
worden.

De opleiding

Uiteindelijk besliste de regering op 26 au-
gustus toch troepen te sturen. Zo werd het
Vrijwilligerskorps voor Korea opgericht. Zoals
de naam van de eenheid laat vermoeden, werd
er geopteerd voor vrijwilligers. Op die manier
ŬŽŶ�ŵĞŶ�ďĞůĞƩĞŶ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ůĞŐĞƌ�Ğƌ�ƐƚĞƌŬ�ŽŶĚĞƌ�
leed. Ook werd de militaire kracht van het le-
ger (o.a. in Duitsland) er niet door aangetast.
Tot slot werd op die manier ook de vraag ver-
meden of België, juridisch gezien, zo maar be-
roepsmilitairen naar Korea kon sturen.

De VS eiste dat grondeenheden minimum
ĚĞ� ŐƌŽŽƩĞ� ǀĂŶ� ĞĞŶ� ďĂƚĂůũŽŶ� ŚĂĚĚĞŶ͘� �Ăƚ�ǁĂƐ�
een logische eis, omdat kleinere eenheden
weinig waarde zouden hebben gehad en om-
dat die moeilijk aan bestaande eenheden kon-
den worden gehecht. De VS stelde dat zulke
bataljons over 1000 man zouden beschikken.
De Belgen beloofden zich aan die voorwaarden
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te houden. Toenmalige bataljons van het Britse
type, zoals het Belgische leger toen kende, tel-
den 900 man; zo was het dus nog aanvaardbaar
dat ook het nieuwe bataljon 900 man zou tel-
len.

Het volgende probleem was dat er voldoen-
de en geschikte kandidaten moesten wodren
gevonden. Er melden zich ongeveer 2000 vrij-
willigers.

Men tekende voor één jaar; dat betekende
dus dat de mannen na één jaar zouden moeten
vervangen worden door nieuwe vrijwilligers.
�Ăƚ�ũĂĂƌ�ƐƚĂƌƩĞ�ƚƌŽƵǁĞŶƐ�ǀĂŶĂĨ�ŚĞƚ�ŽŐĞŶďůŝŬ�ĚĂƚ�
men de opleiding begon, het ging dus niet al-
ůĞĞŶ� ŽǀĞƌ� ĚĞ� ƉĞƌŝŽĚĞ� ŝŶ� <ŽƌĞĂ͘� EĂ� ƐĞůĞĐƟĞ� ĞŶ�
nadat verschillende vrijwilligers zich nog had-
den bedacht, bleven er nog 700 vrijwilligers
over. De rekrutering bleef trouwens heel de
campagne door een heikel punt.

Het gebrek aan manschappen zorgde ervoor
dat het bataljon maar drie fuseliercompagnies
had in plaats van de gebruikelijke vier; deze drie
compagnies telden elk drie pelotons.

Het bataljon beschikte dus over: een A-
compagnie (waaronder een peloton Luxembur-
gers), een B-compagnie (met het Frans als voer-
taal) en een C-compagnie (met het Nederlands
als voertaal). De bewapening was Brits : Lee-
�ŶĮĞůĚŐĞǁĞƌĞŶ͕� ^ƚĞŶͲŵŝƚƌĂŝůůĞƩĞŶ͕� �ƌĞŶ-
ŐƵŶŵŝƚƌĂŝůůĞƵƐĞƐ� ĞŶ� ĞĞŶ� Ϯ� ĚƵŝŵ�ŵŽƌƟĞƌ͘��ĂĂƌͲ
naast waren er nog andere pelotons: een zware
wapencompagnie (deze beschikte over een pe-
ůŽƚŽŶ�ŵĞƚ�ϯ�ĚƵŝŵ�ŵŽƌƟĞƌĞŶͿ͕� ĞĞŶ�ƉĞůŽƚŽŶ�ƵŝƚͲ
gerust met bazooka’s, een verkenningspeloton
dat beschikte over jeeps en een peloton pio-
niers die o.a.bunkers konden aanleggen.
Verder was er nog een compagnie toegevoegd
ĂĂŶ�ĚĞ�ƐƚĂĨ�ĚŝĞ�ĂůůĞƌůĞŝ�ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶĚĞ�ĨƵŶĐƟĞƐ�
ǀĞƌǀƵůĚĞ͕� ǌŽĂůƐ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕� ŵĞĚŝƐĐŚĞ� ĚŝĞŶͲ
ƐƚĞŶ͕�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�ƉŽůŝƟĞ�ĞŶ�ďĞǀŽŽƌƌĂĚŝŶŐ͘

KƉ� ϭϴ� ƐĞƉƚĞŵďĞƌ� ǀĞƌǌĂŵĞůĚĞŶ� ĚĞ� ŽĸĐŝĞƌƐ�
ĞŶ� ŽŶĚĞƌŽĸĐŝĞƌƐ� ǀĂŶ� ŚĞƚ�ŶŝĞƵǁĞ� ŝŶĨĂŶƚĞƌŝĞďĂͲ
taljon zich te Marche-les-Dames. Dit was het
opleidingscentrum van de commando’s en dus
de ideale plek om een eerste, intensieve trai-
ŶŝŶŐ� ƚĞ� ŐĞǀĞŶ͘� ^ůĞĐŚƚƐ� ϭϮ� ǀĂŶ� ĚĞ� ϰϬ� ŽĸĐŝĞƌƐ�
ďĞŚŽŽƌĚĞŶ� ƚŽƚ� ŚĞƚ� ĂĐƟĞǀĞ� ŬĂĚĞƌ͘� �ƌ� ǁĂƌĞŶ�
nochtans meer dan genoeg vrijwilligers uit ac-
ƟĞǀĞ� ĚŝĞŶƐƚ͕�ŵĂĂƌ� ŚĞƚ�DŝŶŝƐƚĞƌŝĞ� ǀĂŶ��ĞĨĞŶƐŝĞ�
ǁŽƵ� ĚĞ� ƐůĂŐŬƌĂĐŚƚ� ĞŶ� ĞĸĐŝģŶƟĞ� ǀĂŶ� ŚĞƚ� ůĞŐĞƌ�
niet aantasten. Op 2 oktober arriveerden de
ƐŽůĚĂƚĞŶ� ŝŶ� >ĞŽƉŽůĚƐďƵƌŐ� ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ� ŚƵŶ� ŽĸͲ
ciers. Gedurende twee maand en een half zou-

den ze daar hun opleiding krijgen.

De opleiding gedurende de
verdere oorlogsjaren

De opleiding vond plaats op drie verschil-
ůĞŶĚĞ�ůŽĐĂƟĞƐ͘�,Ğƚ�ĞĞƌƐƚĞ�ĐŽŶƟŶŐĞŶƚ�ǁĞƌĚ�ŐĞͲ
durende 3 maanden te Leopoldsburg getraind.
De opleiding bestond uit wapentraining, dril en
veel fysieke oefeningen. Er werden ook ge-
ǀĞĐŚƚƐŽĞĨĞŶŝŶŐĞŶ� ŵĞƚ� ĞĐŚƚĞ� ŵƵŶŝƟĞ� ŐĞŚŽƵͲ
den. Dit alles gebeurde onder leiding van in-
structeurs van de commando’s. Een van de
onderdelen van de opleiding was een bivak van
acht dagen te Elsenborn. Dit hield dus in dat de
soldaten leerden hoe ze in open lucht een
kamp moesten bouwen. De opleiding werd
ĂĨŐĞƌŽŶĚ� ŝŶ�ĚĞ�ĂƌƟůůĞƌŝĞƐĐŚŽŽů�ǀĂŶ��ƌĂƐƐĐŚĂĂƚ͘�
Daar werden de vrijwilligers vertrouwd ge-
ŵĂĂŬƚ�ŵĞƚ�ĂƌƟůůĞƌŝĞǀƵƵƌ͘

De volgende groep vrijwilligers werden te
<ĂƵůŝůůĞ� ŐĞƚƌĂŝŶĚ͘� KǀĞƌ� <ĂƵůŝůůĞ� ƐĐŚƌŝũŌ� �ƌĂŚĂǇ�
het volgende: “Het opleidingscentrum Korea
ǁĂƐ� ŝŶ� �ĞůŐŝģ� ŐĞǀĞƐƟŐĚ� ŝŶ� ĞĞŶ� ǀĞƌůŽƌĞŶ� ŚŽĞŬ�
van de Kempen, Kaulille; het minste dat men
hierover kan verklaren is dat het niet het oplei-
dingscentrum van de commando’s evenaarde”.
Het is een feit dat de opleiding in Kaulille niet
van hetzelfde niveau was als die in Leopolds-
burg. Dat had verschillende redenen: het cen-
trum was niet goed georganiseerd en miste de
nodige omkadering voor de opleiding. Zo
ŵĞůĚĚĞ� ĞĞŶ� ŽĸĐŝĞƌ͕� ŶĂ� ĞĞŶ� ďĞǌŽĞŬ� ĂĂŶ� ŚĞƚ�
centrum in mei, aan het Ministerie van Defen-
sie dat de omkadering onvoldoende was. Zo
ďĞƐƚŽŶĚĞŶ� ĚĞ� ĚƌŝĞ� ŽĸĐŝĞƌƐ� ĚŝĞ� ďĞůĂƐƚ� ǁĂƌĞŶ�
met de opleiding, enkel op papier.

Dit probleem werd eind 1951 opgelost,
toen het opleidingscentrum werd verplaatst
naar Marche-les-Dames, waar zich het oplei-
dingscentrum van de paracommando’s be-
vond. Daar beschikten ze over de nodige infra-
structuur en instructeurs. Naast commando’s
waren er ook reeds Koreaveteranen die hun
ĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶ�ŽǀĞƌďƌĂĐŚƚĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ŽƉůĞŝĚŝŶŐ͘

Om het gebrek aan vrijwilligers op te van-
gen konden vanaf 1952 ook burgers en mili-
ciens die nog geen legerdienst hadden gedaan,
dienst nemen. Zij kregen eerst 2 maanden
vooropleiding. Voor de Nederlandstaligen ge-
beurde dat in Turnhout en voor de Franstali-
gen in Namen. Het voornaamste van die trai-



- 9 -

ning was de fysieke training die ongeveer een
ŬǁĂƌƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƟũĚ� ŝŶ�ďĞƐůĂŐ�ŶĂŵ͕�ǀĞƌĚĞƌ�ŬƌĞŐĞŶ�
ǌĞ�ŶŽŐ�ĞůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ� ƚĂĐƟĞŬ͕�ďĞƐƚĂĂŶĚĞ�Ƶŝƚ� ĚĂŐ-
en nachtverplaatsingen en kiezen van vuurposi-
ƟĞƐ͘� �Ğ� ŽƉůĞŝĚŝŶŐ� ďĞǀĂƩĞ� ǀĞƌĚĞƌ� ŬĂĂƌƚůĞǌĞŶ͕�
wapentraining, omgaan met mijnen, eerste
zorg en het herkennen van vliegtuigen en voer-
ƚƵŝŐĞŶ͘��Ğ�ŽƉůĞŝĚŝŶŐ�ǀŽŽƌǌĂŐ�ŽŽŬ�ŶŽŐ�ĐŽůůĞĐƟĞͲ
ǀĞ� ƚƌĂŝŶŝŶŐ� ŝŶ� ǌŽǁĞů� ŽīĞŶƐŝĞǀĞ� ĂůƐ� ĚĞĨĞŶƐŝĞǀĞ�
gevechten.

De eigenlijke opleiding, die voor alle vrijwil-
ůŝŐĞƌƐ�ǁĂƐ͕� � ďĞǀĂƩĞ� ĚĞǌĞůĨĚĞ� ĞůĞŵĞŶƚĞŶ͕�ŵĂĂƌ�
legde meer de nadruk op gevechtstraining en
ǀŽŽƌĂů� ŽƉ� ĚĞ� ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ� ďŝŶŶĞŶ� ƐĞĐƟĞƐ� ĞŶ�
pelotons. Het ging dan concreet om het oefe-
nen in gevechtspatrouilles en het organiseren
van een defensieve stelling.

De opleidingen werden gegeven door com-
mando-ŝŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ͖�Ěŝƚ�ĂůůĞĞŶ�Ăů�ŝƐ�ĞĞŶ�ŝŶĚŝĐĂƟĞ�
van de hardheid van de opleiding. Voor be-
roepsmilitairen met ervaring in de infanterie
viel de opleiding wel mee, voor de anderen was
het echter heel zwaar.

Dit bleek ook uit het feit dat in de periode
van 3 november 1951 tot 1 oktober 1954 van
de 3021 kandidaten er maar 2247 de training
vervolmaakten en hun “bruine muts” kregen.
Om die bruine muts te halen, moesten de leden
ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĞĞƌƐƚĞ�ĐŽŶƟŶŐĞŶƚ�ĂůƐ�ĂĨƐůƵŝƟŶŐ�ŝŶ�ϮƵ͘�ϭϲ�
ŬŝůŽŵĞƚĞƌ�ĂŇĞŐŐĞŶ�ĞŶ�ĚĂƚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�ƵŝƚͲ
ƌƵƐƟŶŐ͘

De Kamina

Op 18 december vertrokken de mannen aan
boord van de “Kamina” naar Korea. In een over-
zicht van de gebeurtenissen van het eerste con-
ƟŶŐĞŶƚ�ŵĂŐ� ŚĞƚ� ǀĞƌŵĞůĚĞŶ� ǀĂŶ� ĚĞ� ƌĞŝƐ� ŽƉ� ĚĞ�
Kamina zeker niet ontbreken. De reis duurde
langer dan een maand en maakte voor een sol-
daat een belangrijk deel uit van zijn herinnerin-
gen aan Korea. De Kamina was een inderhaast
omgebouwd schip. België beschikte namelijk
niet over een schip dat in staat was om zo’n
grote groep te vervoeren. Het werd een lange
tocht over de Middellandse Zee, via het Suezka-
naal naar de Indische Oceaan en zo via de Fili-
pijnen en Japan naar Korea. De mannen leefden
als haringen in een ton, op elkaar gestapelde

ďƌŝƚƐĞŶ�ĞŶ�ĞĞŶ�ĞĞƚǌĂĂů�ǁĂĂƌ�ƋƵĂƐŝ�ĂůƟũĚ�ƐŽůĚĂͲ
ten aan het eten waren. Ook de mogelijkheden
tot ontspanning waren beperkt: naast de tradi-
ƟŽŶĞůĞ�ǌĂŬĞŶ�ĂůƐ�ŬĂĂƌƚĞŶ͕�ĚĞĞĚ�ŵĞŶ�ŽŽŬ�ƚƵƌŶͲ
oefeningen en kon men taallessen volgen. Het
frustreerde de mannen dan ook dat ze niet van
boord mochten bij het aanleggen in een haven.
Het schip zelf was ook geen technisch hoog-
ƐƚĂŶĚũĞ͕�ƌĞŐĞůŵĂƟŐ�ƚƌĂĚ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŽĨ�ĂŶĚĞƌ�ĚĞĨĞĐƚ�
op; de snelle en provisorische veranderingen
zorgden er ook voor dat de elektriciteit nog
niet helemaal in orde was. Verder was de ver-
ǁĂƌŵŝŶŐ�ƐƚƵŬ�ĞŶ�ǁĂƐ�ŽŽŬ�ŚĞƚ�ƐĂŶŝƚĂŝƌ�ŶŝĞƚ�ŽƉƟͲ
maal: er waren veel te weinig douches en toi-
ůĞƩĞŶ͘

>ĂƚĞƌ� ǁĞƌĚĞŶ� ŶŽŐ� ŐƌŽƚĞ� ĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞŶ� ƉĞƌ�
schip getransporteerd, maar meestal koos men
toch voor het vliegtuig. Daar de vrijwilligers
voor één jaar tekenden, wilde men overbodig
ƟũĚǀĞƌůŝĞƐ�ďŝũ�ŚĞƚ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ǀĞƌŵŝũĚĞŶ͘

De aankomst in Korea

Na een reis van maar liefst 44 dagen, arri-
ǀĞĞƌĚĞ�ŚĞƚ�ĐŽŶƟŶŐĞŶƚ�ŽƉ�ϯϭ�ũĂŶƵĂƌŝ�͛ϱϭ�ĞŝŶĚĞͲ
lijk in Pusan. Na de lange tocht op het kleine
schip met zijn vele gebreken waren de mannen
ďůŝũ�ĞŝŶĚĞůŝũŬ�ǀŽĞƚ�ĂĂŶ�ǁĂů�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ǌĞƩĞŶ͘��Ğ�
werden opgewacht door een orkest en enkele
leden van de Koreaanse regering. Na de ont-
vangstceremonie werden de Belgen met Ame-
rikaanse vrachtwagens (de eigen voertuigen
waren nog niet gearriveerd) naar het transit-
kamp Tongnae-Dong, op 10 kilometer van Pu-
san, gebracht. Omdat de uniformen van de
Belgen niet voorzien waren op winterse om-
standigheden, kregen ze de volgende dag Ame-
ƌŝŬĂĂŶƐĞ� ǁŝŶƚĞƌƵŝƚƌƵƐƟŶŐ͖� Ěŝƚ� ƚŽƚ� ŽƉůƵĐŚƟŶŐ�
van de Belgen, wiens Belgische kledij voor de
rest van de campagne in de achterhoede bleef.
Dit is een van de vele voorbeelden waarbij het
Amerikaanse (of Britse) leger moest voorzien
in de noden van het bataljon, alhoewel dit de
taak van de Belgische overheid was.

In dit kamp werd ook de training hervat om
ĚĞ�ĨǇƐŝĞŬĞ�ĐŽŶĚŝƟĞ�ǁĞĞƌ�ŽƉ�ƉĞŝů�ƚĞ�ďƌĞŶŐĞŶ�ĞŶ�
te verbeteren, zeker na meer dan een maand
op zee te hebben doorgebracht. Ook maakte
het vele marcheren de soldaten vertrouwd
ŵĞƚ�ŚĞƚ�ďĞƌŐĂĐŚƟŐĞ�ŐĞďŝĞĚ�ĞŶ�ŚĞƚ�ŬŽƵĚĞ�ǁŝŶͲ
terklimaat.
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Te Waegwan

Op 9 februari kreeg het bataljon bevel zich
naar Waegwan te verplaatsen. Hun taak be-
stond erin de regio tegen guerilla’s te bescher-
men door patrouilles uit te sturen en zo gu-
erilla’s uit te schakelen. Op 11 februari ver-
trokken ze met Amerikaanse vrachtwagens
naar hun bestemming. Volgens de Amerikaanse
legertop had de landing in Inchon en de daaruit
volgende omsingeling van de Noord-Koreanen
ervoor gezorgd dat velen zich verschansten in
de bergen. Zo zouden er 70000 soldaten inge-
zet zijn in de guerrillastrijd. Crahay vermeldt dat
ŚĞƚ�ŚŽŽĨĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉŽůŝƟĞ�ǌĞĞƌ�ƚĞǀƌĞĚĞŶ�ǁĂƐ�ŵĞƚ�
ĚĞ�ŬŽŵƐƚ�ǀĂŶ�ĚĞ��ĞůŐĞŶ͕�Śŝũ�ďĞƐĞŌĞ�ŵĂĂƌ�Ăů�ƚĞ�
goed dat de geurilla’s zijn sector zouden vermij-
den, dit ten koste van de buren natuurlijk.

Het bataljon werd dus niet onmiddellijk aan
het front ingezet. Daar waren twee goede rede-
nen voor: ten eerste waren de meeste mannen
ŶŽŐ�͚ŐƌŽĞŶ͛�ĞŶ�ǁĂƐ�ǁĂƚ�ĞǆƚƌĂ�ƟũĚ�Žŵ�ǌŝĐŚ�ĂĂŶ�ƚĞ�
passen geen luxe; ten tweede waren de voer-
ƚƵŝŐĞŶ� ŶŽŐ� ĂůƟũĚ� ŶŝĞƚ� ƚĞƌ� ƉůĂĂƚƐĞ� ;ǌĞ� ǁĞƌĚĞŶ�
eind februari verwacht).

Crahay besliste de B- en C-compagnies elk
een apart kamp te laten opslaan. Zijn bedoeling
hiermee was om ze te leren zichzelf uit de slag
te trekken. Rond elk kamp werden verdedi-
ŐŝŶŐƐǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ�ŐĞƚƌŽīĞŶ͘� >ŽŽƉŐƌĂǀĞŶ�ǁĞƌͲ
ĚĞŶ� ĂĂŶŐĞůĞŐĚ� ĞŶ� ŝĞĚĞƌ� ŬĞŶĚĞ� ǌŝũŶ� ƉŽƐŝƟĞ� ŝŶ�
geval van een alarm. Zo was men goed be-
schermd tegen eventuele guerrilla-aanvallen.
Ook werd de training hervat. Men oefende in
het patrouilleren en voerde ook alarmoefenin-
ŐĞŶ�Ƶŝƚ�Žŵ�ĚĞ�ƌĞĂĐƟĞƐŶĞůŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ĚĞ��ĞůŐĞŶ�ƚĞ�
verhogen.

KǀĞƌ�ĚĞ�ĂĐƟĞƐ�ƚĞŐĞŶ�ĚĞ�ŐƵĞƌŝůůĂ͛Ɛ�ŬƵŶŶĞŶ�ǁĞ�
vrij kort zijn. Deze guerilla’s bleken gewoon on-
vindbaar. Herhaaldelijk werden grote groepen
ŐĞŵĞůĚ͕� ŵĂĂƌ� ĚĞ� ŝŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ� ǁĂƌĞŶ� ǀĂĂŐ� ĞŶ�
het kwam nooit tot gevechtscontacten. In het
beste geval zag men in de verte een groep lo-
pen, hoewel het in dat geval ook om een groep
“ROKS” kon gaan. De Koreanen, met lichte be-
pakking en licht schoeisel, raakten veel sneller
ǀŽŽƌƵŝƚ�ŝŶ�ŚĞƚ�ďĞƌŐĂĐŚƟŐ�ŐĞďŝĞĚ�ǁĂĂƌ�ĚĞ��ĞůŐĞŶ�
de paden niet kenden. Ook bleek de Koreaanse
ƉŽůŝƟĞ�ŶŝĞƚ�ǌŽ�ŚĂƉƉŝŐ�ŽƉ�ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟĞƐ͘��Ž�ǁĞƌĚ�
ĞĞŶ�ĂĐƟĞ� ƚĞŐĞŶ�ŚĞƚ�ĚŽƌƉ�dĂĞǇƵů-Dong afgebla-
ǌĞŶ͘�,Ğƚ� ĚŽƌƉ�ǁĂƐ� ǀŽůŐĞŶƐ� ĚĞ� ŝŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ� ĞĞŶ�
bolwerk van guerrilla’s en er werd dan ook een
ĂĐƟĞ�ŽƉ�ƚŽƵǁ�ŐĞǌĞƚ�Žŵ�ŚĞƚ�ƚĞ�ǌƵŝǀĞƌĞŶ͘��Ğ�ǌĂĂŬ�
liep op een sisser uit, omdat de Koreaanse poli-
ƟĞ�ŐĞĞŶ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ�ŚĂĚ�ǀŽŽƌ�ŝĞƚƐ�ǁĂƚ�ǌŝĐŚ�ŝŶ�ĞĞŶ�

andere sector bevond en het dus strikt gezien
hun probleem niet was. De groep van kapitein
Dourlet, bestaande uit 4 Belgen en 50 Kore-
anen, was echter niet op de hoogte van het
ĂĩůĂǌĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽƉĞƌĂƟĞ͘�>ƵŝƚĞŶĂŶƚ�sĞƌŚĂĞŐĞŶ�
werd er met zijn peloton op uitgestuurd om
contact te leggen met Dourlet. De
C-compagnie verbrak zelf het radiocontact met
het bataljon om eventuele (tegen)bevelen te
vermijden. Ondanks het invallen van de duis-
ternis slaagden ze erin om Dourlet te bereiken.
�ŽƵƌůĞƚ͕� ĚĞ� ŝŶůŝĐŚƟŶŐĞŶŽĸĐŝĞƌ� ǀĂŶ� ŚĞƚ� ďĂƚĂůͲ
jon, had geen guerrilla’s ontmoet. Toch stelt
ŵĞŶ� ŝŶ� ͚KƉĞƌĂƟĞ� <ŽƌĞĂ͛� ĚĂƚ� sĞƌŚĂĞŐĞŶ� ĚŽŽƌ�
ŚĞƚ�ŶĞŐĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ďĞǀĞůĞŶ�ĚĞ� ŝŶůŝĐŚƟŶŐĞŶŐƌŽĞƉ�
ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďĂƚĂůũŽŶ�ŐĞƌĞĚ�ŚĞĞŌ͘��ƌĂŚĂǇ�ǀĞƌŵĞůĚƚ�
ŝŶ�ǌŝũŶ�ƉƵďůŝĐĂƟĞ�ĞĐŚƚĞƌ�ŶŝĞƚƐ�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ� ĨĞŝƚ�ĚĂƚ�
de C-compagnie bevelen in de wind sloeg en
ƐƚĞůƚ� ŐĞǁŽŽŶ� ĚĂƚ� �ŽƵƌůĞƚ͕� ĚŝĞ� ŶŝĞƚ� ǀĞƌǁŝƫŐĚ�
ǁĂƐ� ŽǀĞƌ� ŚĞƚ� ĂĩůĂǌĞŶ� ǀĂŶ� ĚĞ� ŽƉĚƌĂĐŚƚ͕� ŚĞƚ�
doel onbezet aantrof. Opvallend hier is dus dat
Crahay het eigengereide optreden van de
C-compagnie niet vermeldt. Het is echter wel
juist dat Dourlet geen contact met de vijand
maakte. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het
dorp niet bezet was. Of Dourlet en zijn mannen
het leven zouden gelaten hebben indien ze tot
het dorp waren opgerukt, is dus niet met ze-
kerheid te zeggen. Alles hangt af van de vraag
of het dorp bezet was en hoe sterk de guerril-
lagroep was. Een kleine groep zou het niet
ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ� ƚŽƚ� ĞĞŶ� ƚƌĞīĞŶ� ŚĞďďĞŶ� ůĂƚĞŶ� ŬŽͲ
men, maar zich eerder hebben teruggetrok-
ken. Beweren dat Verhaegens optreden Dour-
ůĞƚ�ŐĞƌĞĚ�ŚĞĞŌ͕�ŝƐ�ĞŝŐĞŶůŝũŬ�ƉƵƌĞ�ƐƉĞĐƵůĂƟĞ͘

Vele patrouilles leverden niets op. Of zoals
Verhaegen het stelde “Onze compagnie door-
zocht de meest ontoegankelijke bergen, dor-
pen die bekend stonden als schuiloorden voor
guerrilla’s, ‘veroordeelde’ gebieden die nie-
ŵĂŶĚ� ĚĞ� ĐŽŵŵƵŶŝƐƚĞŶ� ďĞƚǁŝƐƩĞ͕� ŵĂĂƌ� ǁĞ�
zagen nooit een vijand van dichtbij. Geen enkel
schot werd gelost en we vonden niemand die
ons kon zeggen waar de tegenstander zich be-
vond”. Ook Crahay kwam tot dezelfde conclu-
sie: “We beginnen er ons bewust van te wor-
den dat men zich moet in acht nemen voor de
Koreaanse berichtgeving en dat de fameuze
guerrilla’s die onvindbaar zijn, niet zo agressief
en vooral zo talrijk zijn als men beweert.”

Het is duidelijk dat de aanwezige Noord-
Koreanen, die gebrek aan bevoorrading had-
ĚĞŶ�;ĞŶ�ĚƵƐ�ŽŽŬ�ĂĂŶ�ŵƵŶŝƟĞͿ͕�ĞĞŶ�ŐƌŽƚĞ�ŐĞǁĂͲ
pende groep zoveel mogelijk uit de weg gin-
gen. Daar komt nog bij dat de cijfers van de
�ŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞ� ŝŶůŝĐŚƟŶŐĞŶĚŝĞŶƐƚ� ƐƚĞƌŬ� ŽǀĞƌͲ


