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• Een blik op Korea.
• De periode vóór de oorlog en de oorzaken van het conflict.
• Een kroniek per jaar (1950-1955), gesteund door de persoon-  
 lijke getuigenissen van de vrijwilligers.
• Wie, wat en waarom? Thematische benadering van het leven  
 van de vrijwilligers in Korea.
De eerste druk van de “Kroniek van het Belgisch Korea-bataljon” 
was in de zomer van 2009 in een mum van tijd uitverkocht, en  
het boek verschijnt wegens de grote belangstelling in een tweede 
uitgave, samen met het hierop aansluitende “Album van het 
Koreabataljon”. Beide boeken zullen in Tielen Kazerne voor-
gesteld worden op zaterdag 24 september 2011, om 14.30u.
Wie het Album én de Kroniek samen bestelt, betaalt slechts 
60 € (eventueel + 7 € port voor beide boeken in één pakket). 

… in a seemingly hopeless war 
and in a godforsaken land …

Piet Claes
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Terwijl de wereld nog maar net de 

verschrikking van een wereldoor-

log achter zich liet, brak in Korea een 

confl ict uit dat het ergste deed ver-

moeden. Noord-Koreaanse troepen, 

gesteund door de Chinese strijdkrachten, 

bedreigden het wankele politieke even-

wicht in het Verre Oosten. 

De Verenigde Naties deed een beroep 

op haar leden om militaire en logistieke 

steun te verlenen. Ook België en het 

groothertogdom Luxemburg zouden hun 

bijdrage leveren aan het eerste confl ict 

van de Koude Oorlog. In totaal ver-

trokken er van hier uit 3172 vrijwilligers, 

stuk voor stuk erg jonge kerels die het 

avontuur van hun leven aangingen. 106 

zouden niet levend terugkomen, 350 

raakten gekwetst. De strijd in het verre 

Korea was hard, grimmig en koud. Maar 

binnenin het Belgisch-Luxemburgse Ko-

reabataljon, allen vrijwilligers, groeide 

een band die een halve eeuw later nog 

steeds stand houdt.

De bijdrage die België leverde, was in 

meer dan één opzicht uniek. Het is dan 

ook verwonderlijk dat er meer dan 50 

jaar gewacht werd op een historisch ver-

antwoorde kroniek van deze eenheid. 

Historicus Hugo Peerlinck (°Aalst, 1937) 

interviewde meer dan honderd vrijwil-

ligers, consulteerde archieven en stelde 

zo het dagboek van het Bataljon weer 

samen. De anekdotes en de foto’s uit de 

albums van de vrijwilligers geven een 

bijzonder overzicht van een moment dat 

de wereld angstvallig de adem inhield. 
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Belgische vrijwilligers

Willy Van den Steen - Hugo Peerlinck



Terwijl de wereld nog maar net de verschrikking van een 
wereldoorlog achter zich liet, brak in Korea een conflict uit dat 
het ergste deed vermoeden. Noord-Koreaanse troepen, gesteund 
door de Chinese strijdkrachten, bedreigden het wankele poli-
tieke evenwicht in het Verre Oosten. 

De Verenigde Naties deed een beroep op haar leden om militaire 
en logistieke steun te verlenen. Ook België en het groothertog-
dom Luxemburg zouden hun bijdrage leveren aan het eerste 
conflict van de Koude Oorlog. In totaal vertrokken er van hier uit 
3172 vrijwilligers, stuk voor stuk erg jonge kerels die het avon-
tuur van hun leven aangingen. 106 zouden niet levend terugko-
men, 350 raakten gekwetst. De strijd in het verre Korea was hard, 
grimmig en koud. Maar binnenin het Belgisch-Luxemburgse 
Koreabataljon, allen vrijwilligers, groeide een band die een halve 
eeuw later nog steeds stand houdt.

De bijdrage die België leverde, was in meer dan één opzicht 
uniek. Het is dan ook verwonderlijk dat er meer dan 50 jaar 
gewacht werd op een historisch verantwoorde kroniek van 
deze eenheid. 
Historicus Hugo Peerlinck (°Aalst, 1937) interviewde meer 
dan honderd vrijwilligers, consulteerde archieven en stelde zo 
het dagboek van het Bataljon weer samen. De anekdotes en de 
foto’s uit de albums van de vrijwilligers geven een bijzonder 
overzicht van een moment dat de wereld angstvallig de adem 
inhield. 

“Er zijn eigenlijk twee oorlogen en die zijn geheel verschillend. De ene 
is de oorlog van kaarten, campagnes en logistiek; van legers, divisies en 
bewapening. De andere is de oorlog van soldaten geplaagd door heimwee, 
van mannen die moe zijn, klagen over het eten, zich wassen in hun helm, 
naar de vrouwen verlangen en zichzelf door de meest smerige bezigheid van 
de wereld slepen: de oorlog.” 
John Steinbeck.


