
George Bosma keert op zijn 95e terug in het land dat hij lang wilde vergeten. ’Na zeventig jaar een witte bloem op het graf van mijn gesneuvelde maatje’ 

Witte bloem op het graf
van gesneuveld maatje
Militair George Bosma
bood in 1952 bijstand in
de Koreaoorlog. Samen
met zijn zoon Tjebbe
volgde Bosma op 95-jari-
ge leeftijd het spoor te-
rug naar Zuid-Korea.

George Bosma met een aandenken dat hij in Zuid-Korea kreeg. FOTO REDMOUSE

jutters

Een verslaggever ontmoet
inwoners van Den Helder en
spreekt met hen over het leven
en zaken die ze bezig hebben
gehouden.

interview 95-jarige George Bosma volgt het spoor terug

vervoer naar de hoofdstad Seoel en
werden we ondergebracht in een
Hilton-vijfsterrenhotel. Als toen-
malig mitrailleurschutter had ik
nog een levendige herinnering aan
een verblijf van 71 dagen aan het
front met veel sneeuw en een tem-
peratuur van dertig graden onder
nul. Het was een land waar drie
keer een oorlog overheen was ge-
gaan en daardoor volledig in puin
lag. In Seoel stond alleen de kathe-
draal nog overeind. Maar Zuid-
Korea, en vooral Seoel, is tegen-

Den Helder De priemende ogen
glinsteren van achter zijn bril. De
zevendaagse reis naar Zuid-Korea

heeft een onuitwisbare indruk
achtergelaten op Bosma.
,,Dit was een van de
mooiste gebeurtenis-

sen uit mijn leven,
hoewel ik er tegenop
zag.’’

Als militair diende
Bosma in de jaren na

de Tweede Wereldoorlog
op Java en Nieuw-Guinea.

In 1952 sloot hij zich vrij-
willig aan bij de VN-troe-
penmacht. Onder leiding
van de Amerikanen moes-
ten ze in Zuid-Korea orde
scheppen in de chaos na de
inval door Noord-Korea
dat in China een bondge-

noot had gevonden. Tij-
dens de loopgravenoorlog

verloren miljoenen inwoners en
militairen het leven. Na eerdere
bloedige jaren op Java wilde
Bosma dit deel van zijn verle-
den lange tijd voor zich zelf
houden. Tot er een uitnodiging
voor een zevendaagse trip van
het Koreaanse Veteranenlegi-
oen op de deurmat plofte.

Oorlogsgebied

Samen met zijn zestigjarige
zoon Tjebbe en twee andere
Nederlandse koppels mocht

Bosma Zuid-Korea bezoeken,
het land dat hij als 26-jarige als
oorlogsgebied had leren kennen.
De wil was er, maar hij moest er
wel barrières voor overwinnen
zoals zijn vliegangst. ,,De nieuws-
gierigheid om het land toch nog

een keer te bezoeken was te
groot. Een maand geleden

vlogen we vanuit Neder-
land naar het vlieg-
veld van Incheon,

precies de plek waar ik
in 1952 voet op Koreaanse

bodem had gezet toen we
daar met een landingsvaartuig
naar toe waren gebracht.’’ 

,,Vanuit Incheon kregen we

woordig een totaal andere wereld.
Schoon, modern met prachtige
gebouwen en veel aardige en dank-
bare inwoners.’’ 

Dat merkten vader en zoon toen
ze samen met zo’n honderd vetera-
nen uit tal van landen met de bus
Seoel doorkruisten. ,,Op de zijkant
van de bus stond vermeld dat er
Koreaveteranen in de bus zaten. De
burgers die dat lazen, stopten en

zwaaiden naar ons. Niet
alleen ouderen, maar
ook jonge mensen. Ze

zijn dankbaar voor wat wij in de
jaren vijftig voor de bevolking van
Zuid-Korea hebben gedaan.’’

,,De sfeer was ook ongedwongen.
We waren uitgenodigd voor een
etentje bij Joanne Doornewaard, de
Nederlandse ambassadeur van
Zuid-Korea. Ik had een stijve bij-
eenkomst verwacht waarbij wij de
tafelmanieren in acht moesten
nemen, maar dat liep anders. Er
werd een gezellig feestje van ge-
maakt en de ambassadeur lachte
hartelijk mee om alle flauwe solda-
tenmoppen die over tafel gingen.’’

Naast het verblijf in Seoel maak-
ten Bosma en zijn zoon ook tripjes
naar de kustplaats Busan en de
Tanggok met het ereveld voor de
gesneuvelde Nederlanders. Het
maakte veel indruk. ,,In Busan was
het uitzicht op de Japanse Zee
fenomenaal. Zo vlak, zo mooi. Ik
had nooit gedacht dat ik die zee
nog terug zou zien. In 1953 was ik
vanuit Busan vertrokken met een
kustvaarder om in Japan op de
boot naar huis te stappen.’’

Ereveld

Het bezoek aan het ereveld van
Tanggok noemt Bosma heftig.
,,Veel gesneuvelde jongens heb ik
gekend van de commandotraining
in Roosendaal of van mijn tijd in
Korea. Op het graf van mijn maatje
van de mitrailleurgroep heb ik een
witte bloem mogen leggen. Ik
kreeg een oorkonde van de ambas-
sadeur voor de vrede, maar dat
vond ik wat wrang. Er is nooit
vrede geweest tussen Noord- en
Zuid-Korea. Alleen een bestand. De
oudere Zuid-Koreanen praten over
een hereniging omdat ze familie
hebben in Noord-Korea. Jongere
Zuid-Koreanen interesseert het
niet meer. Zij koesteren hun luxe
en leiden hun eigen leven.’’

Echtgenote Janny heeft het ver-
haal van haar man met zichtbare
blijdschap aangehoord. ,,Ik vind
het zo fijn dat George dit op zijn
95e samen met zijn zoon nog heeft
mee mogen maken. Een aantal
jaren geleden was dit onbestaan-
baar, maar hij is opener geworden
en praat over zijn verleden. Dat is
een cadeautje voor ons allemaal.’’ 

Hans Brandsma
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