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Geachte aanwezigen, 
 
Morgen is het 71 jaar geleden dat de beruchte ‘Slag bij Hoengseong’ plaatsvond, waarbij 17 
Nederlandse militairen in één nacht werden gedood en vele anderen gewond raakten. 
En nu staan wij allen bij dit bijzondere monument dat ons standvastig herinnert aan die ene 
nacht. Dat ons herinnert aan de dood van luitenant-kolonel Den Ouden in die nacht. 
 
Marinus Den Ouden was geboren in Oud-Gastel, wat tegenwoordig deel uitmaakt van de 
gemeente Halderberge. Hij voerde het bevel over de eerste groep Nederlandse militairen in 
de Korea-Oorlog.  
Den Ouden kwam op 12 februari 1951 om het leven tijdens de slag om Hoengseong.  
Postuum werd hem voor zijn daden de hoogste militaire onderscheiding, de Willemsorde, 
toegekend. 
Premier Rutte zei in 2018 hierover: "Hij was een van de 123 Nederlandse soldaten die 
hoogste prijs betaalden, strijdend voor vrijheid in Korea". 
 
Oud-Gastel, de geboorteplaats van overste Den Ouden, onderhield jarenlang 
vriendschapsbanden met de Koreaanse stad Hoengseong. 
Deze jumelage ontstond ongeveer veertig jaar geleden, naar aanleiding van de jaarlijkse 
Korea-herdenking, maar was door de grote afstand intussen verwaterd. 
Vanwege zestig jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Korea werd door 
de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Korea, Hare Excellentie mevrouw Doornewaard, bij 
burgemeester Bernd Roks van de gemeente Halderberge, een verzoek ingediend om de 
herinnering aan de Gastelse commandant Den Ouden levend te houden. En met succes, 
want onlangs zijn deze banden weer aangehaald.  
Burgemeester Roks, fijn dat u op het verzoek van mevrouw Doornewaard bent ingegaan en 
op die wijze eer bewijst aan de heldendaden van overste Den Ouden en de Korea Strijders 
en daarmee hun herinnering levend houdt. 
 
De inzet van deze militairen maakte ook veel indruk op de Zuid-Koreaanse bevolking.  
En niet alleen vanwege die ene nacht, zolang geleden, maar ook van wat er daarna 
gebeurde. Een inzet waarbij in totaal 123 Nederlandse militairen omkwamen waarvan er vijf 
nog steeds zijn vermist. 
Dit monument staat daarom symbool hiervoor, op deze locatie, waar enkele duizenden 
Nederlandse militairen een gevechtstraining kregen, voordat zij naar de Korea-Oorlog 
gingen. Daarom iets meer over dit monument.  
 
Het was een geschenk van de Zuid-Koreaanse regering. Het ontwerp werd gemaakt door 
oud-Korea-vrijwilliger de heer Goedschalk uit Bergen op Zoom. De bouw ervan werd geleid 
door de heer Boelhouwer, die destijds beheerder was van de officiersmess van deze 
kazerne. 
 
Het monument, gemaakt uit een Koreaanse bergsteen, werd 40 jaar geleden op 12 februari 
1982 onthuld door de Zuid-Koreaanse ambassadeur Young Kyo Yom, Er staat op geschreven: 



“Deze Koreaanse bergsteen symboliseert de dank van Korea aan de gevallenen van het Korps 
Commandotroepen en hen die hier zijn opgeleid voor het Nederlands Detachement 
Verenigde Naties 1950-1953”. 
 
In februari 1987 diende zich opnieuw een bijzondere gebeurtenis aan: er werd door de Zuid-
Koreaanse ambassadeur Wo Sik Han een urn met aarde uit Busan geplaatst. Deze urn ziet u 
aan de rechterkant van het monument. 
 
Heeft het monument hier nu altijd gestaan. Het antwoord is “Nee”. 
Vanwege een verbouwing van de kazerne van het Korps Commandotroepen, werd eind 1997 
verhuisd naar de Cort Heyligerskazerne in Bergen op Zoom. Natuurlijk ging het monument 
mee naar die kazerne totdat in februari 2002 de verbouwing klaar was en het opnieuw terug 
werd geplaatst op de plek waar het nu nog steeds staat. 
 
Dames en heren, kunt u zich voorstellen dat in het verleden op 12 februari ruim 50 
Nederlandse Korea-veteranen hier stonden om eer te bewijzen aan hun omgekomen 
kameraden? En dan spreek ik alleen over de Korea-veteranen uit de provincie Noord-
Brabant.  
Jaren later was deze herdenking toegankelijk voor Korea-veteranen uit heel Nederland. In 
2018 waren dat er nog 17; vandaag zijn het er nog maar zes. 
 
Dat is de reden dat we de herdenking van vandaag als eenmalig beschouwen. De realiteit 
gebiedt ons onder ogen te zien dat een herdenking in de toekomst hier niet meer 
representatief is.  
Zullen we de inzet van deze dappere soldaten dan vergeten? Is het offer van luitenant-
kolonel Den Ouden voor niets geweest? 
Nee, absoluut niet. Het monument blijft hier staan en zowel de leiding van het Korps 
Commandotroepen als onze vereniging zullen er voortdurend aandacht aan besteden.  
Deze oorlog, die bekend staat als ‘De Vergeten Oorlog’ zal door óns niet worden vergeten. 
 
 
 
 
 


